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Het Internet of Learning Things

Het Internet of Learning Things
Technologie is slechts een van vele verstorende invloeden in het onderwijs. We 
leven in een tijdperk waarin instellingen door de overvloed aan gegevens hun ideeën 
over doceren en leren volledig moeten herzien, met wereldwijde implicaties. Met de 
technologie als katalysator, verandert het onderwijs van een kennisoverdrachtsmodel 
steeds meer naar een samenwerkend, actief, zelfgestuurd en interactief model 
waarin studenten hun kennis kunnen vergroten en de vaardigheden kunnen 
ontwikkelen die ze nodig hebben om succesvol te zijn in de “Learning Society” 
(lerende samenleving)1.

Uit onderzoek blijkt dat studenten leren als ze actief worden betrokken bij relevante 
en authentieke activiteiten. De technologie maakt dit meer en meer mogelijk. 
Studenten worden ook steeds vaardiger in het gebruik van sociale netwerken, zoals 
YouTube en Facebook, voor het publiceren van berichten, video's, blogs en foto's, 
en om samen te werken en contact te leggen, ongeacht de locatie of tijd. Klaslokalen 
worden steeds “opener” door de samenwerking via spraak, video en tekst. Docenten 
kunnen de lessen verrijken met veel verschillende technologische oplossingen, zoals 
multimedia, games en animaties.

Het Internet of Everything (IoE), d.w.z. de netwerkverbinding van mensen, processen, 
gegevens en dingen, wordt de basis voor het Internet of Learning Things.2

Wat is het Internet of Everything?
Volgens Cisco worden met IoE mensen, processen, gegevens en dingen 
samengebracht, wat netwerkverbindingen relevanter en waardevoller dan ooit 
tevoren maakt: informatie wordt omgezet in acties die nieuwe mogelijkheden, rijkere 
ervaringen en ongekende economische mogelijkheden scheppen voor bedrijven, 
personen en landen. Uit onderzoek door Cisco blijkt echter dat 99,4 procent van alle 
fysieke objecten die ooit deel kunnen uitmaken van IoE, nog niet verbonden is.3 

Behalve mensen verbindt het internet nu ook fysieke objecten. Fysieke objecten 
kunnen via sensoren met elkaar communiceren (via transmissie van gegevens) en 
sturen elkaar zelfs aan om fysieke handelingen uit te voeren. Stelt u zich eens voor 
op hoeveel manieren de voortgang van een student zou kunnen worden gemeten en 
verbeterd via IoE. Mensen worden op relevantere manieren met elkaar verbonden, 
waardoor de juiste persoon of machine efficiënt en effectief de juiste informatie 
ontvangt.

Het Internet of 
Everything (IoE), d.w.z. 
de netwerkverbinding 
van mensen, processen, 
gegevens en dingen, wordt 
de basis voor het Internet 
of Learning Things

1. “The Learning Society”, Cisco, 2010, http://bit.ly/a1YSqY.
2. “Internet of Learning-Things”, Edutech Associates, augustus 2013, http://bit.ly/1g3wPGP.
3. “Het Internet of Everything omarmen en uw deel van $ 14,4 biljoen verzilveren”, Cisco, 2013.
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IoE in het onderwijs 
In het hoger onderwijs zijn technologische systemen nodig die onze nieuwe 
verwachtingen wat betreft openheid en deelname weerspiegelen. De uitdaging is dat 
nieuwe manieren van schaalbaar onderwijs moeten worden ontwikkeld, waarin grote 
aantallen studenten wereldwijd kunnen worden ondergebracht, potentiële studenten 
met uiteenlopende interesses kunnen worden aangetrokken en een innovatief 
curriculum kan worden ontwikkeld waarin de radicale veranderingen op het gebied 
van computertechnologie zijn doorgevoerd.

In het Horizon Report van 2013 wordt voorspeld dat slimme objecten tegen 2017 
alomtegenwoordig zullen zijn in het hoger onderwijs. Mogelijk is dit zelfs al eerder 
het geval, gezien de gebruiksvriendelijke technologie die al verkrijgbaar is.

Gevolgen van IoE in het onderwijs 

Grootschalige toepassing van technologie in het onderwijs ontketent de kracht van 
IoE, waardoor leren authentieker en interactiever wordt voorbij het klaslokaal. 

Onderwijsinstellingen kunnen niet langer alleen op de kennis van de docent vertrouwen. 
In plaats daarvan moeten ze de apparaten omarmen (en niet verbieden) die de studenten 
naar het klaslokaal meenemen en moeten ze hun toestaan de apparaten te gebruiken als 
leerhulpmiddelen om informatie sneller vast te leggen en sneller te leren.

De brede beschikbaarheid van mobiele apparaten stelt onderwijsinstellingen ook in 
staat gegevens te verzamelen, zodat het gedrag en de activiteiten van studenten 
kunnen worden gevolgd. Als deze gegevens intelligent worden benut, leidt dit tot de 
ontwikkeling van persoonlijke leerprogramma's die zijn afgestemd op de persoonlijke 
behoeften, leerstijl en ambitie. IoE biedt het potentieel om technologie en leren op 
vele manieren te integreren.

De vier zuilen van IoE in het onderwijs: mensen, processen, gegevens en dingen

IoE in het onderwijs verkeert nog in een vroeg stadium, maar sommige instellingen 
zetten de toon en tonen hoe IoE effectief kan worden ingezet om mensen van 
alle leeftijden te onderwijzen. In dit deel worden de gevolgen van elke zuil op het 
onderwijs besproken en wordt uitgelegd wat er nodig is om de praktijken die nu 
worden gepland of geïmplementeerd te ondersteunen, ontwikkelen of uit te breiden. 

Mensen en IoE
Tegenwoordig maken de meesten via meerdere apparaten en sociale netwerken 
verbinding met internet. Het is onmogelijk om te voorspellen hoe men in de toekomst 
verbinding zal maken met internet, maar het is wel zeker dat mensen langs deze 
wegen optimaal met elkaar zullen zijn verbonden. 

Op deze manier wisselen mensen van gedachten, bespreken ze onderzoeken/
de laatste ontwikkelingen in hun studierichting en ontwikkelen ze communities-of-
practice die steeds beter onderling verbonden zijn. Experts op een specifiek gebied 
worden benaderd om wereldwijd les te geven, en het delen van informatie via 
streaming of live video wordt de norm.

De opkomst van Massive Open Online Courses (MOOC's) is nog een stap naar het 
Internet of Learning Things. Enkele van de toonaangevende universiteiten ter wereld 
maken hun docenten gratis beschikbaar en aan MOOC's gekoppelde online forums 
worden plekken waar nieuwe netwerken kunnen ontstaan en groeien, waardoor 
mensen van alle rangen en standen met elkaar zijn verbonden en anderen kunnen 
onderwijzen die in hun eigen land niet beschikken over hoogwaardig materiaal of 
instructeurs. 

Gratis onderwijsresources hebben de discussie over “flipped classrooms” 
(omgekeerde klaslokalen) aangewakkerd, waarbij studenten thuis of ergens 
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anders buiten het klaslokaal video's bekijken over hun vakken. In het klaslokaal 
bespreken docenten dan problemen, werken ze aan ideeën en bevorderen ze 
de groepssamenwerking. Dergelijke resources kunnen een aanzienlijke impact 
hebben op alle onderwijsfasen in opkomende economieën, waar het onderwijs- 
en leerproces kunnen worden ondersteund en verbeterd via hoogwaardige 
onderwijsresources.

De door MOOC's gegenereerde gegevens laten zien hoeveel tijd mensen besteden 
aan cursusmaterialen en in forums, op basis waarvan kan worden bepaald welke 
factoren (demografie, inhoud en onderwerpen) het meest interessant en geschikt 
zijn. Instellingen kunnen hierdoor persoonlijkere onderwijsprogramma's ontwikkelen 
en helpen voorkomen dat studenten hun studie niet afmaken. Docenten kunnen de 
curricula afstemmen op de behoeften en leerwensen van studenten.

In het hele onderwijssysteem is de mogelijkheid om experts te zoeken en deze in 
realtime of via opgenomen video bij het klaslokaal te betrekken nog een manier om 
de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dankzij IoE kunnen aan huis gebonden 
of invalide studenten deelnemen aan de les, profiteren van hoogwaardig lesmateriaal 
en samenwerken met medestudenten.

Studenten ervaren virtueel duiken over alle werelddelen
Het Pymble Ladies’ College in Australië bestaat uit vijf scholen met in totaal ruim 
2100 studenten, die overal, altijd en met elk apparaat verbinding willen maken. 
De behoefte om video naadloos beschikbaar te maken via verschillende platforms 
zette directeuren van het college ertoe aan videotechnologieën van Cisco te 
implementeren. Hierdoor kunnen studenten persoonlijk contact leggen met 
experts en medestudenten, meer kennis opdoen en virtuele rondleidingen volgen, 
zoals het bezoeken en communiceren met een duiker in het Groot Barrièrerif. 

Processen en IoE
Processen spelen een belangrijke rol bij de voordelen die de samenwerking tussen 
mensen, gegevens en dingen biedt in de verbonden wereld van IoE. Door te 
zorgen dat jongeren leermogelijkheden kunnen benutten die op hun behoeften zijn 
afgestemd, wordt het onderwijs efficiënter en worden studenten gemotiveerd. 

Bijvoorbeeld: een student kan zijn of haar cijfers in realtime vergelijken met 
medestudenten op hetzelfde niveau. Dit maakt de tussentijdse evaluaties, waarmee 
de voortgang en resultaten van studenten worden gemeten en vergeleken, 
overbodig. Het meetmodel zou op elk willekeurig moment nauwkeurig zijn, zodat 
men gerichte en persoonlijke feedback kan geven over de stappen die een student 
moet nemen om zijn of haar kennis en voortgang te verbeteren.

Binnen IoE brengen onderwijsinstellingen in samenwerking met culturele organisaties, 
overheden en bedrijven, mensen, processen, gegevens en dingen samen. Hierdoor 
wordt het onderwijs zo relevant mogelijk en leert de beroepsbevolking van de 
volgende generatie de juiste vaardigheden. 

Processen zijn ook cruciaal voor het volgen van de aanwezigheid bij en het gebruik 
van virtuele leeromgevingen, boekaankopen, studiegewoonten en het beheer van 
de fysieke toegang tot schoolruimten. Uiteindelijk kunnen deze gegevens in een 
volwaardig analytisch systeem worden geïntegreerd om onderwijs op maat te 
bieden. 

Efficiënte processen zijn behalve voor het evalueren van de resultaten van het 
samenbrengen van mensen, gegevens en dingen, ook noodzakelijk om mensen in te 
staat te stellen betere/beter geïnformeerde beslissingen te nemen om te profiteren 
van de voordelen van efficiëntie, kostenverlaging, energiebesparing en eenvoudig 
beheer.

“Zodra ze binnenkomen, zijn 
ze ongelooflijk enthousiast. 
Als ze beseffen dat ze 
iemand in een duikpak 
onderwater rechtstreeks 
vragen kunnen stellen, zijn 
ze uiterst gefascineerd. Alles 
wat studenten boeit, boeit ook 
docenten.”

—Amanda Paterson, Head of Science, 
Pymble Ladies’ College, Australië
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100 jaar oud college past IoE toe op Physical Access Process
Bij het Bournville College in het Verenigd Koninkrijk wordt het beheer van de 
toegang tot klaslokalen, kantoren, gemeenschappelijke ruimten, de cafetaria, het 
vergadercentrum en meer vereenvoudigd door Cisco Physical Access Control-
technologie, terwijl looppatronen worden gecontroleerd op de hoofdcampus. 
Studenten, docenten en medewerkers krijgen een badge zodra ze bij de school 
gaan werken of worden ingeschreven. Bezoekers krijgen een tijdelijke badge 
bij hun bezoek. Aan elke groep worden andere toegangsrechten toegewezen, 
waardoor het college kan voorkomen dat mensen gebieden met beperkte toegang 
betreden. Het systeem houdt tevens een logboek bij van pogingen die door niet-
bevoegde badgehouders zijn gedaan en die gegevens worden vervolgens voor 
onderzoek naar het managementteam van het college verstuurd.

Council Rock School District bespaart $ 8,8 miljoen aan energie 
Het Council Rock School District (CRSD) is de negende grootste instelling 
in het Amerikaanse Pennsylvania, met 1400 vaste medewerkers en 12.000 
studenten. Als onderdeel van haar ‘Go Green’-programma heeft de instelling een 
ultramoderne netwerkinfrastructuur geïmplementeerd om haar verwarmings-, 
ventilatie- en airconditioningsystemen te integreren, zodat het energieverbruik 
door netwerkapparaten en apparatuur bij de instelling kan worden gemeten, 
beheerd en gerapporteerd. Door middel van dit proces kunnen IT-afdelingen 
apparaten en computers op afstand en op elk moment uitschakelen, activeren 
voor onderhoudswerkzaamheden of uitschakelen tijdens vakantie- en 
sluitingsperioden. Sinds het programma in 2003 is gestart, heeft het CRSD het 
stroomverbruik met meer dan 40% verlaagd, waardoor in 2012 $ 8,8 miljoen werd 
bespaard.

Gegevens en IoE
Naarmate dingen hechter met internet worden verbonden, worden ze intelligenter 
en leveren ze nuttigere informatie op. Onderling verbonden dingen maken niet alleen 
ruwe gegevens beschikbaar, maar sturen weldra globale informatie naar machines, 
computers en mensen voor verdere evaluatie en snellere besluitvorming. 

Dit heeft gigantische gevolgen voor het onderwijs. Bijvoorbeeld: Studenten kunnen 
tijdens hun studie tags toevoegen aan fysieke objecten, gegevens van deze 
objecten verzamelen en die gegevens vervolgens door andere programma's laten 
analyseren, wat de nauwkeurigheid van hun onderzoek ten goede komt. Studenten 
krijgen bovendien toegang tot gegevens die voortkomen uit onderzoeken, kunnen 
oceanografische programma's of klimaatveranderingen bijhouden of kunnen dieren 
via live webcams in hun natuurlijke leefomgeving volgen en vervolgens gegevens 
over hun bewegingspatronen registreren met behulp van sensoren die op de 
lichamen van de dieren zijn aangebracht. 

Daarnaast kunnen studenten hun inhoud aanleveren aan databanken, waardoor 
ze mededeskundigen worden in onderzoeksprojecten uiteenlopend van 
klimaatverandering, herkenning van diersoorten, archeologie, enzovoort. Door 
gegevenssets te delen met anderen wereldwijd, krijgen studenten beter en 
uitgebreider onderwijs, waarbij de onderzoeksresultaten worden gestaafd op basis 
van actieve samenwerking met andere onderzoekers.

Studenten kunnen ook via sensoren hun dagelijkse activiteiten volgen door gegevens 
te verzamelen over de afstand die ze (hard)lopen, door hun hartslag te meten en 
andere metabolische functies te registreren. In het klaslokaal komt biologie tot 
“leven” en wordt de les interessanter, omdat studenten via de gegevens elkaar 
motiveren een gezondere levensstijl aan te nemen. 
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Steden slimmer, veiliger en duurzamer maken 
De gemeente Glasgow ontwikkelt via haar Future City4-programma 
een schoolvervoerproject waarmee jongeren, ouders en docenten hun 
vervoersmethode, hun reistrajecten en hun reisafstand naar school in kaart 
kunnen brengen. De gegevens worden vervolgens gecombineerd, zodat 
een uitgebreide visualisatie van het reisnetwerk van de school ontstaat. Via 
tools zoals mobiele apps, interactieve games en een online schoolreisplanner 
worden scholen en gemeenschappen geïnformeerd over lokale wijzigingen 
in het reisschema, zodat actieve reiswijzen kunnen worden gestimuleerd. 
De kaarten worden online gepubliceerd bij het Open Data Manifesto van de 
gemeenteraad en daardoor kunnen scholen, lokale instanties, gemeentebesturen 
en vervoersbedrijven slimmere beslissingen nemen over veiligheid op de weg en 
programma's voor “actief reizen”. 

Dingen en IoE
“Dingen” verwijst naar fysieke items die zowel met internet als met mensen 
kunnen worden verbonden via sensoren. Dankzij sensoren krijgen dingen een 
“stem”: door gegevens vast te leggen, kunnen dingen contexten herkennen en 
ervaringsgerichtere informatie aanleveren, zodat mensen en machines relevantere en 
waardevollere beslissingen kunnen nemen. 

In het onderwijs kunnen IP-sensoren aan artefacten worden gekoppeld om 
temperatuurwaarden, de conditie of de locatie van het object in real-time te 
controleren. Hierdoor ontstaat een constante stroom van informatie voor studenten 
met een archeologie- of geschiedenisstudie. 

Sensoren spelen bovendien een centrale rol als het gaat om de veiligheid van 
studenten. In Oakland in Californië zijn beveiligingscamera's en bewegingssensoren 
in de netwerken van de school geïntegreerd, waardoor de schoolomgeving een veilig 
gebied blijft voor studenten, docenten en ouders. 

Ook in het speciaal onderwijs kunnen sensoren een enorme impact hebben. In 
Australië worden sensorhandschoenen getest om kinderen die de gebarentaal 
Auslan leren via een computer feedback te geven. Een leerling maakt een gebaar 
met de handschoen aan. De informatie wordt teruggestuurd naar de computer, die 
aangeeft hoe nauwkeurig de leerling het gebaar heeft gemaakt. 

Headsets komen van pas bij leerlingen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) en/of leerlingen die gemakkelijk zijn afgeleid. De headsets, die zijn uitgerust 
met sensoren, detecteren hersenactiviteit en geven feedback als de leerling laat zien 
dat deze zich beter kan concentreren. De koppeling tussen echte objecten (dingen) 
en informatie op het web over die objecten vormt een grote ontwikkeling voor het 
onderwijs en zal zorgen voor een grondigere kennis bij alle curricula.

Veiligere scholen leiden tot grotere aanwezigheid van studenten 
Voor de inwoners van Oakland in Californië zijn de veiligheid en beveiliging 
van de jongeren topprioriteit. In 2005 hadden gewelddadige incidenten in de 
stad negatieve gevolgen voor de aanwezigheid van studenten. Studenten aan 
het Oakland Unified School District raakten minder verbonden met de school 
en spijbelden omdat hun school in hun ogen een onveilige leeromgeving was. 
Dankzij de implementatie van bewakingstechnologie van Cisco werden speciale 
camera's en sensoren aangebracht in scholen. Hierdoor konden schoolhoofden, 
beveiligingsmedewerkers en operationeel medewerkers de beveiligingscamera's 
van de school vooraf configureren om de nauwkeurigheid en tijdigheid van 
noodmaatregelen te verbeteren. Door deze apparaten met schoolnetwerken te 
verbinden, kunnen schoolbeheerders alle ingangen, uitgangen, openbare ruimten, 
parkeerplaatsen, busbanen en sportplekken overzien. Hierdoor voelen studenten 
zich veiliger en zullen ze minder snel gaan spijbelen.

4. http://futurecity.glasgow.gov.uk.
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Drie belangrijke factoren voor het succes van IoE in het onderwijs 

IoE biedt enorme mogelijkheden voor het onderwijs, maar drie belangrijke factoren 
moeten in acht worden genomen opdat IoE wijdverbreid en met succes wordt 
toegepast:

1. Beveiliging: De beveiliging van IoE wordt een gigantisch aandachtspunt voor alle 
gebieden, met name in het onderwijs. Informatie moet beschikbaar zijn, maar wel 
vertrouwelijk. De eigenaar van de informatie bepaalt welke mensen, groepen of 
organisaties toegang tot de informatie krijgen. Persoonlijke en gemeenschappelijke 
gegevens moeten anders worden behandeld en de privacy van het individu moet in 
acht worden genomen. 

2. Gegevensintegriteit: Ook de integriteit van gegevens moet worden gewaarborgd. 
Datzelfde geldt voor nauwkeurigheid, echtheid, tijdlijnen en volledigheid. Succes 
wordt voorspeld op een “open platform” waarin alle partners kunnen samenwerken 
met gebruikmaking van dezelfde basistechnologieën. 

3. Onderwijsbeleidsregels: Beleidsregels die de toepassing van technologie 
in het klaslokaal en diens effectieve integratie in de curricula bevorderen zijn 
cruciaal. Professionele ontwikkelingsprogramma's voor docenten moeten worden 
gecombineerd met IoE-tools om een vroegtijdige acceptatie te stimuleren en 
docenten te helpen innovatieve methodologieën en geschikte pedagogieken te 
ontwikkelen voor de leeromgeving.

Conclusie
Het verbinden van niet-verbonden dingen met intelligente netwerken biedt 
gigantische voordelen voor het onderwijs. In deze whitepaper wordt beschreven 
welke potentiële impact IoE kan hebben om onderwijs relevanter, interactiever 
en motiverender te maken voor studenten, waardoor de student sneller slaagt. 
De voordelen van onderling verbonden mensen, processen, gegevens en dingen 
kunnen echter alleen worden gerealiseerd als betrouwbare connectiviteit en continue 
toegang worden gegarandeerd.

Deze whitepaper is een samenvatting van de whitepaper ‘Education and the 
Internet of Everything’ van Michelle Selinger, Ana Sepulveda en Jim Buchan, die u 
hier vindt:  
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/education/education_internet.pdf 

Ga voor meer informatie over het Internet of Everything naar: 
http://www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html

Bekijk onze video's over het Internet of Everything: 
http://bit.ly/1olVIMs

Voor deelname aan een live discussie over het Internet of Everything gaat u naar: 
http://blogs.cisco.com/ioe/ 

Volg ons op Twitter op:  
https://twitter.com/CiscoIoE - #IoE #InternetofEverything
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