Werkvormen

Werkvormen
Overvloed aan, daarom 4 categorieën die de type
werkvormen bespreekbaar maken:
1) Presentatie georiënteerde werkvormen
2) Conversatie georiënteerde werkvormen
3) Samenwerking georiënteerde werkvormen
4) Individueel georiënteerde werkvormen
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PRESENTATIE
LEERACTIVITEITEN: luisteren, structureren,
oriënteren, onderscheiden, verbanden leggen, ...
WERKVORMEN: doceren, demonstreren, vertellen, ….
MEDIUM: docent, teksten, kennisclip, handmatige
lesopname, video, ...

Kennisclip
screencasts
Effectieve manier om informatie tot bij de lerende te brengen.
Alle informatie die op een computerscherm getoond kan worden, kan gebruikt worden.
Je hebt enkel software en de interne microfoon van je computer nodig.

(Sugar, et. al., 2010 & Mullamphy et. al., 2010)
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Kennisclip (vinden)
screencasts
Effectieve manier om informatie tot bij de lerende te brengen.
Alle informatie die op een computerscherm getoond kan worden, kan gebruikt worden.
Je hebt enkel software en de interne microfoon van je computer nodig.

(Sugar, et. al., 2010 & Mullamphy et. al., 2010)

Kennisclip (maken)
screencasts
Effectieve manier om informatie tot bij de lerende te brengen.
Alle informatie die op een computerscherm getoond kan worden, kan gebruikt worden.
Je hebt enkel software en de interne microfoon van je computer nodig.

(Sugar, et. al., 2010 & Mullamphy et. al., 2010)
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Lesopname
Efficiënte manier om inhoud tot bij de lerende te brengen.
• Herbekijken van de lessen mogelijk
• Voort- en terugspoelen
• Pauze en aangepast afspelen mogelijk
• Vaak té lang.
Dezelfde aandachtspunten van een gewone les blijven van belang!!
(pauzes, opdrachten, etc.) (Brotherton, & Abowd, 2004)

Tips & Tricks
• Het gebruik van media maakt wel degelijk een
verschil. Het tonen van bv. plaatjes en tekst zorgt er
voor dat je meer en andere dingen leert (e.g., Mayer,
2008).
• Hou het kort en eenvoudig. (5-10 minuten presentatie is
vaak het maximum)

• Ondersteun via een kijkwijzer:
• Waar moeten ze op letten?
• Wat moet er met de nieuwe info gebeuren?
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CONVERSATIE
LEERACTIVITEITEN: voorkennis activeren,
synthetiseren, reflecteren, concluderen,
argumenteren, …
WERKVORMEN: onderwijsleergesprek, brainstorm,
debat, groepsdiscussie, …
MEDIUM: docent, peers, online discussieforum,
Padlet, Mentimeter, Twitter, facebook, video- en webconferencing, …

CONVERSATIE
LEERACTIVITEITEN: synthetiseren, reflecteren,
concluderen, argumenteren, …
DOELSTELINGEN: ontdekken, identificeren van
relaties, samenbrengen van informatie, …
WERKVORMEN: onderwijsleergesprek,
groepsdiscussie, …
MEDIUM: docent, peers, online discussieforum,
Twitter, facebook, video- en web-conferencing, …
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CONVERSATIE
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concluderen, argumenteren, …
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relaties, samenbrengen van informatie, …
WERKVORMEN: onderwijsleergesprek,
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MEDIUM: docent, peers, online discussieforum,
Twitter, facebook, video- en web-conferencing, …

CONVERSATIE
LEERACTIVITEITEN: synthetiseren, reflecteren,
concluderen, argumenteren, …
DOELSTELINGEN: ontdekken, identificeren van
relaties, samenbrengen van informatie, …
WERKVORMEN: onderwijsleergesprek,
groepsdiscussie, …
MEDIUM: docent, peers, online discussieforum,
Twitter, facebook, video- en web-conferencing, …
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Tips & Tricks
• Synchrone vs asynchrone communicatie:
• Synchroon: Videoconferencing, Skype, etc.
• Asynchroon: Discussieforum
• “Mix”: Facebook, Twitter, etc.

• Open vs gesloten leeromgeving:
• Open: Twitter
• Gesloten: Forum op leeromgeving, gesloten groep op
Facebook

• Duidelijke richtlijnen voor online communicatie.

SAMENWERKING
LEERACTIVITEITEN: kennis delen en opbouwen, empatie,
opinies, perspectieven, …
WERKVORMEN: groepswerk, peer tutoring, rollenspel,
...
MEDIUM: peers, Google Docs, wiki, serious games,
digitale simulaties, …

7

SAMENWERKING
LEERACTIVITEITEN: bereiken van specifieke
doelstellingen, empatie, opinies, perspectieven, …
INSTRUCTIEACTIVITEITEN: cognitieve doelen, sociale
vaardigheden, …
WERKVORMEN: groepswerk, peer tutoring en
rollenspel.
MEDIUM: peers, blogs, wiki, serious games, digitale
simulaties, …

SAMENWERKING
Serious Games bereiken van specifieke
LEERACTIVITEITEN:
Gamification
of learning
doelstellingen,
empatie, opinies, perspectieven, …
INSTRUCTIEACTIVITEITEN: cognitieve doelen, sociale
vaardigheden, …
WERKVORMEN: groepswerk, peer tutoring en
rollenspel.
MEDIUM: peers, blogs, wiki, serious games, digitale
simulaties, …
Simulation
Doen wat niet mogelijk is
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Tips & Tricks
• Groepssamenstelling
• Groepsgroote
• Homogeen vs heterogeen

• Afspraken over samenwerking
• Taakverdeling en rollen
• Manier van communiceren

• Wederzijdse afhankelijkheid creëren (zonder
samenwerking worden leerdoelen niet bereikt)

INDIVIDUALIZATIE
LEERACTIVITEITEN: inoefenen, reflecteren,
memoriseren, reproduceren, …
WERKVORMEN: zelfstudie, opdracht, zelf-evaluatie,
oefeningen, ...
MEDIUM: handboek, video, online leerpaden, MOOC,
blogs, Educaplay, HotPatatoes, …
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INDIVIDUALIZATIE
LEERACTIVITEITEN: bereiken van specifieke
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INDIVIDUALIZATIE
LEERACTIVITEITEN: verwerven van specifieke
cognitieve vaardigheden, …
INSTRUCTIEACTIVITEITEN: onafhankelijkheid,
verantwoordelijkheid, reflectie, …
WERKVORMEN: zelfstudie, opdracht, zelfevaluatie,
oefeningen, ...

MOOC

MEDIUM: Leerpaden
handboek, video, online leeromgevingen,
MOOC, blogs, …
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Tips & Tricks
• Verwachtingen duiden:
• Tijdsbesteding
• Beoogde doelstelling en leeractiviteiten

• Ondersteuning voorzien:
•
•
•
•

Deadlines of structuur – tempo
Platform voor communicatie en vragen
Succesvol leergedrag demonstreren en belonen
Feedback (onmiddelijk en/of uitgesteld)
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