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Onderzoekers en praktijk slaan handen in elkaar

“
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Blended design in CVO Het Perspectief
De cursisten van het tweede jaar Lerarenopleiding in Het Perspectief, van de groep praktijkleraren,
kijken uit naar de opstart van de cursus Psychopedagogische Competenties waarbij ze aan de slag
gaan met een nieuw concept van afstandsleren. Onder de goede zorgen van onderzoekster Ruth
Boelens starten ze in de lente een afstandsproject waarbij ze zelf de cursus overnemen! Aan de hand
van een zeer gestructureerde vragenlijst gaan ze in groepjes verdiepen op afstand en kapen ze de
les om hun resultaten naar voor te brengen. De lesgever is alvast zeer benieuwd naar hun inbreng!
Els Dejonghe - CVO Het Perspectief
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Work in progress: self-assessment met eMM in VSPW Kortrijk
In februari 2016 start CVO VSPW Kortrijk met de opleiding “Begeleider in de Kinderopvang” in
gecombineerd onderwijs. Het centrum nam deze gelegenheid ten baat om in te schrijven op
een self-assessment met e-learning maturity model (eMM), waarbij ik hen zal begeleiden. Op 16
december 2015 en 19 januari 2016 ging ik met de teamleden en de ontwikkelaars aan de slag met 15
processen van eMM om kritisch te reflecteren over de stand van zaken. Sterktes en zwaktes werden
gedetecteerd en in een latere fase werken we verder aan concrete verbeteracties. Word ongetwijfeld
vervolgd, maar aan alle betrokkenen alvast een dikke merci voor de geleverde inspanningen.
Hilde Van Laer - Werkpakket 1

”

We wensen hen allen veel succes met de opstart van de cursus en opleiding in gecombineerd onderwijs!
Contact
Ook interesse tot deelname aan het ALO! onderzoek?
Neem dan gerust contact met ons op via iwt-alo@vub.ac.be

Activiteiten
Dinsdag 16 februari 2016 (10u00-12u00) zal de gebruikers- en adviesraad plaatsvinden. Net zoals vorige keer zullen ook nu
workshops gehouden waarbij organisaties en instanties uit het werkveld in interactie kunnen treden met de onderzoekers omtrent het reeds uitgevoerde en toekomstige onderzoek. Zo zal WP2 een workshop geven rond flipping the classroom, met richtlijnen en een voorbeeld van hoe het dit semester vorm gegeven wordt in cursus COO in CVO perspectief. Vanuit WP3 wil men
met de deelnemers brainstormen rond het thema van community building in blended leerprogramma’s. Er wordt daarbij gefocust
op de huidige initiatieven, kansen en uitdagingen bij de uitbouw van interactie tussen cursisten.

See you next month

