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Leren gebeurt meestal nog steeds in een klaslokaal, waarbij een leraar 
persoonlijke instructies en feedback kan geven. Dit klassikaal leren 
heeft verschillende voordelen, maar kent ook nadelen. Zo kan het in een 
grote klas moeilijk zijn om de aandacht en motivatie van iedereen te 
behouden. Aan de andere kant is er door informatietechnologieën (ICT) 
een steeds groter wordende hoeveelheid aan informatie beschikbaar 
met onbeperkte toegang. Met een tik op een smartphone of computer 
kan men zoeken naar informatie over elk mogelijk onderwerp. 
Zoekresultaten kunnen inzichten genereren die op hun beurt resulteren 
in nieuwe zoekopdrachten. De huidige generatie jongeren, ook wel 
Digital Natives genaamd, lijkt met gemak door deze complexe 
informatieomgevingen te navigeren. Ze gebruiken ICT, niet alleen om 
zich te vermaken, maar ook om kennis en inzicht te krijgen in politiek, 
cultuur, .... Dit leren wordt meer gedreven door persoonlijke doelen en 
interesses. Dit zogenaamd informeel leren is een belangrijk onderdeel 
van “levenslang leren”, zijnde het voortdurend en autonoom nastreven 
van kennis om persoonlijke of professionele redenen.  

Hoewel onafhankelijk en informeel leren een bewonderenswaardige 
ambitie is, hebben velen hierbij begeleiding nodig. Net zoals bij schools 
leren gebruik wordt gemaakt van leermanagementsystemen, kan 
informeel leren ook baat hebben bij een digitale leeromgeving om 
begeleiding te bieden bij het exploreren van interesses en deze effectief 
te benutten voor persoonlijk, professioneel of educatieve doeleinden. 
In dit proefschrift werd een conceptueel referentie raamwerk voor 
dergelijke leeromgevingen ontwikkeld, zijnde het Mobile Playful 
Learning Environment (MPLE) model. Hiervoor werden de belangrijkste 
vereisten van zo een leeromgeving onderzocht, onderzoeksvragen 
werden geformuleerd en beantwoord door een uitgebreide 
literatuurstudie. Op basis daarvan zijn de belangrijkste componenten 
van het MPLE-model gedefinieerd.  Dit conceptuele raamwerk werd 
indirect getest door middel van een proof-of-concept applicatie, TICKLE, 
zijnde een mobiele speelse leeromgeving voor jongeren die risico lopen 
op schooluitval. Evaluaties met jongeren in verschillende contexten en 
met verschillende doeleinden laten veelbelovende resultaten zien. 
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