Benelux: West-Europees blok
leidt digitale transformatie
Landen dagen zichzelf uit
om voort te bouwen op de
bestaande expertise en online
onderwijs te verbeteren door
innovatieve nieuwe benaderingen
na te streven
Om te begrijpen hoe de digitale transformatie verloopt,
heeft D2L een enquête gehouden onder 4.830
respondenten uit het hoger onderwijs verspreid over de
hele wereld, waaronder mensen uit België, Nederland en
Luxemburg (Benelux). Uit de resultaten blijkt dat instellingen
uit de onderwijssector in de Benelux mogelijk hebben
geprofiteerd van hun digitale volwassenheid en minder
problemen hebben ondervonden bij de overgang naar
online onderwijs tijdens de nationale lockdown.
Lees verder om de belangrijkste bevindingen van het
onderzoek te ontdekken en kom alles te weten over de
digitale transformatie van de Benelux door je te registreren
en het volledige e-book over de EMEA-regio te downloaden.

WIST JE DAT?
84% van de respondenten met een digitale
transformatiestrategie begon met plannen
vóór 2019

Een blik op de data
WAT IS DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DE DIGITALE
TRANSFORMATIE VAN INSTELLINGEN?
LESKWALITEIT VERBETEREN

36%

ERVARING VOOR STUDENTEN VERBETEREN

35%

BUDGET

31%

VERENIGDE TECHNOLOGIEËN

29%

GEGEVENSBEVEILIGING

29%

COMPETITIVITEIT

28%

MEER INSCHRIJVINGEN

24%

NIETS

2%

ANDERS

.6%

WELKE SOORTEN TECHNOLOGIE ONDERSTEUNEN DE
DIGITALE TRANSFORMATIE VAN INSTELLINGEN HET BEST?
VIRTUELE KLASLOKALEN

37%

LEERANALYSES

30%

VIDEOBEOORDELINGEN

26%

HULPMIDDELEN VOOR SAMENWERKEN

25%

LMS

24%

MOBIELE TECHNOLOGIEËN

15%

SIS

9%

ANDERS

3%

GEEN

1%

B EN ELU X : W ES T- EU R O P EES B LO K L EI DT D I G I TA L E T R A N S FO R M AT I E
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Drijfveer voor verandering

Wat nu?

STUDENTEN
Voor 36% van de respondenten zijn studenten
de grootste drijfveer voor digitale transformatie

41%

van de respondenten zegt dat een van
de grootste prioriteiten voor de komende
jaren het verbeteren van hun online
aanbod is

PERSONEEL
Met 32% is het personeel de op een na
grootste drijfveer voor digitale transformatie

40%

van de respondenten zegt dat investeren
in online toezicht- en examineringstools
een prioriteit is

35%

van de respondenten geeft prioriteit
aan het moderniseren van de digitale
infrastructuur en het investeren in
nieuwe technologieën

TECHNOLOGIEBEDRIJVEN
Een even grote drijvende kracht achter
verandering zijn technologiebedrijven, ook
met 32%

WIST JE DAT?
67% van de respondenten zegt dat de
pandemie hun houding ten opzichte van
EdTech heeft veranderd, waarbij 56% zegt
dat deze positiever is geworden

CONCLUSIE
Instellingen in de Benelux hebben een indrukwekkende
digitale volwassenheid laten zien in hun
transformatiestrategieën. Door te focussen op tools van de
volgende generatie zal de regio kunnen voortbouwen op
haar innovatieve aanpak. Lees het volledige EMEA e-book
en ontdek wat de toekomst voor de Benelux in petto heeft.

REGISTREER JE OM HET VOLLEDIGE E-BOOK TE DOWNLOADEN.
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