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In de Du-publicatie ELO-definiëring1 wordt een aantal eLearning gerelateerde begrippen verklaard.
Voorzover genoemde begrippen in de deelpublicatie van het traject eTutor voorkomen, kunt worden
uitgegaan van de definities die in deze bijlage zijn opgenomen. Deze bijlage is toegevoegd aan de
reeks publicaties rond eTutoring uit het onderzoeksjaar 2004 – 2005. Bij de onderstaande begrippen
worden de daarbij genoemde definities gehanteerd.

Studentgeleid onderwijs
Studentgeleid onderwijs omvat die vormen van onderwijs, waarin de student invloed heeft op zowel
het proces als de inhoud van het leren, in de mate waarin hij daartoe in staat is en wordt gesteld door
de docent en het geboden curriculum.
Competentiegericht onderwijs
Onderwijs gericht op het verwerven van competenties door de student.Hierbij worden competenties
als volgt omschreven: vermogen tot adequaat handelen door integreren van kennis, vaardigheden en
houding; onlosmakelijk verbonden met praktijksituaties; te ontwikkelen door feedback te geven op
gedrag; persoonlijke betrokkenheid van de lerende; te onderscheiden naar inhoud, beheersingsniveau
en zingevingsproces.
Blended Learning
Blended Learning omvat de mix van eLearning en traditionele vormen van onderwijs, waarbij het gaat
om distributie van leerinhouden, vormen van communicatie, didactische methoden en soorten
leerprocessen of combinaties hiervan.
Elektronische leeromgeving
Een elektronische leeromgeving is een hulpmiddel binnen eLearning met geïntegreerde faciliteiten
voor het aanbieden van informatie en leerinhouden, voor communicatie en samenwerkend leren ter
ondersteuning van leerprocessen en voor de administratieve organisatie van het onderwijs.
Samenwerkend leren
Coöperatief leren, dat die [onderwijs]leersituatie omvat waarin de lerende in interactie met een of
meerdere actoren in de situatie onder gedeelde verantwoordelijkheid een leer- of probleemtaak
uitvoert met een gemeenschappelijk doel of product dat door iedere participant wordt nagestreefd.
eTutor
Een eTutor is iemand die, afhankelijk van de situatie, de juiste didactische en organisatorische keuzes
kan maken uit alle beschikbare instrumenten binnen de brede leeromgeving.
eLearning
eLearning is het gebruik van multimediale technologieën en het Internet om de kwaliteit van het leren
te verbeteren. Als middel en informatiedrager, maar ook als een manier om de benodigde
leerprocessen mogelijk te maken en te optimaliseren. [definitie die bij Lectoraat eLearning wordt
gehanteerd].
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