
        

        

 

THE EVE OF DISRUPTION: 

(HOW) CAN WE SURVIVE? 

 

 

 
BAS GIESBERS 



        
        

 

 

 

• The eve of disruption 

• 2 voorbeelden van blended learning aan RSM 

• Webcast 

• Online formatieve toetsing 

• Vragen en Discussie 

 

AGENDA 



        
        

 

 

 

The eve of disruption 



        
        

THE EVE OF DISRUPTION 

 



        
        

THE EVE OF DISRUPTION 

• "I think higher education is just on the edge of the crevasse. Generally, 

universities are doing very well financially, so they don’t feel from the 

data that their world is going to collapse. But I think even five years from 

now these  enterprises are going to be in real trouble." 

 

Waarom: 

• Trage economische groei; 

• Stijgende schulden bij overheid en huishoudens; 

• Stijgende collegegelden, dalende slagingspercentages;  

• Toename in competitie van snel groeiende 

for-profit hoger onderwijs sector. 

 

 

“Online learning will either disrupt traditional universities and colleges or create  

opportunities for them to serve more students and lead the country to greater 

prosperity.” 

C. Christensen, 2013 



        
        

THE EVE OF DISRUPTION 

Prof. Tim Laseter, 2012 

T. Friedman, 2013 

“In the face of disruptive change, higher education  

needs a new, more innovative business model.” 
• Ken de competitie en ken uzelf 

• Focus op uw kernkwaliteiten 

“There is still huge value in the residential college experience and  

the teacher-student and student-student interactions it facilitates.  

But to thrive, universities will have to nurture even more of those  

unique experiences while blending in technology to improve education  

outcomes in measurable ways at lower costs. We still need more  

research on what works, but standing still is not an option.”  

 

Campus onderwijs is een kernkwaliteit voor  

de meeste HO instellingen.  

Blended learning biedt een kans op overleven.   



        
        

THE EVE OF DISRUPTION 

 

 

 

 

• RSM omgevingsfactoren 

• Hoge studentaantallen, voornamelijk in Bachelor opleidingen; 

• Staf niet meegegroeid; 

• Onderzoek vs. onderwijs debat: afrekenen op basis van onderzoek, 

onderwijs is vaak ‘de andere kernkwaliteit’; 

• Stijgende vraag naar professionele ontwikkeling en lifelong learning 

vanuit het bedrijfsleven. 

 

• Dit vraagt om ‘smart solutions’ 

• Waar kan e-learning efficiency (kosten, tijd) opleveren met gelijke of 

hogere kwaliteit van onderwijs? 

 

Prof. Tim Laseter, 2012 

“In the face of disruptive change, higher education  

needs a new, more innovative business model.” 
• Ken de competitie en ken uzelf 

• Focus op uw kernkwaliteiten 



        
        

 

 

 

Blended learning aan RSM: 

Webcast 



        
        

        Webcast: what’s in a name? 

- Weblecture, video podcasts, webcast, … 

- ‘Webcast’ omdat het verder gaat dan 

opgenomen colleges. 

- Asynchroon: vrijheid van tijd, plaats, tempo. 
 

 

 



        
        

WEBCAST 

• Twee ‘hoofdtypen’ van webcast (Kay, 2012): 

 

 

 

 

 

 

 

• We maken beide 

– College opnamen 

– Momenteel met name voor ‘rekenvakken’ (wiskunde, statistiek, finance) in 

de Bachelor opleiding een aanvulling in de vorm van: 

• Korte (voorkennis) clips 

• Uitwerking van opgaven 

– Uitbreiding van kennisclips voor MBA en corporate training 
 

 

 

Receptief Probleemoplossen 

 Overdracht  Convergentie/toepassing 

 Meerdere onderwerpen  Specifiek 

 Bv. College opname  Bv. Uitgewerkte opgave 

 Lang(er) in lengte   Kort(er) in lengte 



        
        

WEBCAST 

• Webcast 

– 2000+ recordings sinds 2006 

– Voorbeeld van verschillende  

vormen 



        
        

WEBCAST 

• Wat weten we uit onderzoek? 
 

• Studenten gebruiken receptief kijken (college opnamen) om: 

– Het leren te verbeteren (review, notities aanvullen); 

– Meer controle over het learning te ervaren (vrijheid van tijd, plaats en 

tempo); 

– Gemiste colleges in te halen. 
(Gorissen et al., 2012; Kay, 2012; Yoon & Sneddon, 2011) 

 

• Over het algemeen wordt een positieve relatie gevonden tussen frequentie van 

kijken en prestatie. Toch: 

– Wordt vaak een lage frequentie van kijken gerapporteerd (Kay, 2012) 

– Laten de kijkcijfers vaak duidelijk uitstelgedrag zien (Gorissen et al., 2012; 

Traphagan et al, 2010) 

 



        
        

WEBCAST 

• Wat zegt ons eigen onderzoek? 

 

• Cursus statistische methoden en technieken in het tweede 

Bachelor jaar 

– 687 studenten 

– 2 opgenomen colleges per week (elk college 2*45 minuten) 

– 228 uitgewerkte opgaven (3-20 minuten per stuk) 

 

• Meetinstrumenten 

– Vragenlijst: demographics, voorkennis, deelname aan college, 

reden voor gebruik webcasts 

– Google analytics en server logdata 

– Prestatie: Case en tentamen 

 

• College webcast: case 

• Uitgewerkte opgaven: tentamen 

 



        
        

WEBCAST 

1. Wat is de relatie tussen vijf factoren (uit eerder onderzoek) en de beide 

webcast typen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zijn er verschillen in kijkpatronen voor beide typen webcast? 



        
        

WEBCAST 

• Gerapporteerde redenen voor gebruik komen overeen met eerder 

onderzoek. 

 

* When the relationship is Attendance        Pattern, the relation is supported 

** When the relationship is Attendance       Lecture time, the relation is supported  



        
        

WEBCAST 

2. Zijn er verschillen in kijkpatronen voor beide typen webcast? 

– Prestatie als categorie: laag – midden – hoog 

– Gescheiden naar case cijfer en tentamen cijfer 

 



        
        

WEBCAST 

• De mogelijkheid voor de student om vrij van tijd, plaats en tempo het 

eigen leerproces te kunnen sturen is van grote waarde.  

 

• Maar niet iedere student kan deze vrijheid gebruiken om tot een beter 

leerresultaat te komen.  

 

• Structuur, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij colleges, beïnvloedt 

het gebruik van webcasts wat op haar beurt de prestatie van de student 

beïnvloedt.  

 

• Dit pleit voor blended learning.  

 



        
        

WEBCAST 

• Flipped Classroom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA selects 

questions 

Video explanations  

&  

Studying 

Post questions on 

blackboard 

Lecture 

 

 

 

 

 

 

30 min. selected questions & 

explanation 

Interactive discussion of 

authentic problem(s) related to 

this week’s content  

 Mon - Wed 

 by Wed evening 

 Thursday 

 Friday 

Herstructureer het pedagogische model  

zodanig, dat overdracht van repetitieve  

kennis voorafgaand aan de bijeenkomsten 

plaatsvindt. Tijdens de bijeenkomsten kan  

dan meer tijd besteed worden aan  

verdieping en toepassing.  



        
        

WEBCAST 

• Extra informatie: www.weblectures.nl (deliverable van het  SURF OASE 

project) 



        
        

 

 

 

Blended learning aan RSM: 

Online formatieve toetsing 



        
        

ONLINE FORMATIEVE TOETSING 

• Uitdaging in de BSc 

– Wiskunde is een struikelvak 

– Wiskunde is een oefenvak 

• Studenten doen dit niet 

– Groepsgrootte 

• BA: 850 

• IBA: 450 

– Nominaal = Normaal 

– Feedback is cruciaal in een leerproces 

• Just-in-time 

• Gepersonaliseerd 

 

• Mogelijke oplossing 

– Assessment for learning (vs. assessment of learning) 

 



        
        

ONLINE FORMATIEVE TOETSING 

• Voordelen van online formatieve toetsing 

– Vrijheid van plaats en tijd  

– Toepasbaar op grote groepen 

– Automatisch en snel verstrekken van antwoorden 

– Direct feedback 

– Gebruik van multimedia 

– Objectiviteit 

– Snelle psychometrische analyse 

 

• Maple T.A. 

– Specifiek voor rekenvakken 

– Adaptief (getallen, opgaven) 

 



        
        

ONLINE FORMATIEVE TOETSING 

• Toetsproces 

– Elke vrijdag 1 bonustoets met een totaal van 10 

– Op een vaste tijd, binnen vast interval te maken  

(vaarwel vrijheid van tijd) 

– GEEN credits  

• 7 uit 10 geslaagd = bonusvraag op het tentamen 

– Individuele score, maar samenwerken mag 

• Autonomie: neem het serieus 

 

• Bevindingen 

– Positieve evaluatie door studenten 

– Slagingspercentage sterk gestegen 

(Maar komt dit door de toetsing of door N=N?) 



        
        

ONLINE FORMATIEVE TOETSING 

• Bevindingen (2) 

– Organisatorische uitdagingen 

• Opbouwen van databank toetsvragen 

– Vergt enige programmeercapaciteit 

• Onderhoud: testen en bijwerken 

• Continuïteit in expertise 

• At runtime: hulplijn 

 

– Technologisch 

• Ondersteuning (functioneel beheer) is cruciaal 

• At runtime: hulplijn 

 



        
        

Indentificeer 
behoefte 

Design 

Implementatie 

Evaluatie 

TER AFLSUITING 

• Twee voorbeelden van blended learning aan RSM in ´the 

age of disruption´ 

• Ken de competitie en ken uzelf 

• Focus op uw kernkwaliteiten 

• Vergeet de docent vooral niet: e-learning ‘savvyness’ 

• Onderwijsinnovatie management 

 

 

 

 

 



        
        

VRAGEN EN DISCUSSIE 

Bas Giesbers 

Department of Technology and Operations Management 

Rotterdam School of Management, Erasmus University 

Burgemeester Oudlaan 50 (Kamer T09-48) 

3062 PA Rotterdam 

T: +31-10-4082155 

E: bgiesbers@rsm.nl 

 

 

 

DANK VOOR UW AANDACHT! 
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