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Opbouw sessie

• Inleiding (10’)

• Twee praktische scenario‟s (2x30’)

o Aansturing van zelfstudie door discussiefora en 
chatsessies

o Begeleiden van multidisciplinaire en open 
groepsopdrachten in projectwerk

• Conclusie (5’) 
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1. Inleiding (1)

OOF project: “Praktische scenario‟s voor het 
competentiegericht en studentgecentreerd 
inzetten van de GDLO”

• Wat? Project van OnderwijsOntwikkelingsFonds (OOF) van de 
Associatie KULeuven

• Wie? 

• Wanneer? AJ 07-08 en AJ 08-09 
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1. Inleiding (2)

• Waarom? Toledo actiever inzetten ter ondersteuning 
van competentiegerichte en studentgecentreerde 
onderwijspraktijk 

NOOD AAN DIGITALE DIDACTIEK

• Hoe? Ontwikkelen van praktische scenario’s waarin 
Toledo een prominente rol speelt
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1. Inleiding (3)

Procedure uitwerken „Praktische scenario‟s‟

• Vraag gestuurd: heroriëntatie (deel van) OO

• Ontwikkelen piloot: aandacht voor Toledo –
competenties – studentgecentreerd

• Implementeren piloot: didactische en technische 
ondersteuning

• Evalueren piloot: interview – online enquête

• Uitschrijven praktische scenario’s
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1. Inleiding (4)

Kenmerken praktische scenario‟s

• Coachende rol docent

• Creëren krachtige leeromgeving

• Niet opleidingsgebonden karakter
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2. Praktisch scenario‟s: opbouw

• Context – Probleemstelling

• Leeractiviteiten/Werkvormen

• Begeleiding

• Gebruik Toledo

• Reflectie docent (interview)/student (online enquête)
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3. Scenario 1 (1)

“Aansturen van zelfstudie door 
discussiefora en chatsessies”

Context

• Opleiding: Eerste jaar bachelor ‘lager onderwijs’

• OO: ‘Katholieke godsdienst 1’

• Heterogene samenstelling studentengroep

o Studenten met diploma hoger onderwijs

o Studenten zonder diploma hoger onderwijs

o Studenten met een individueel traject 
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3. Scenario 1 (2)

Probleemstelling

• Afstandsonderwijs: reductie contacturen

o 11x2u  3x3u (1 contactmoment / maand)

• Na te streven competenties 

o Basiskennis van leerinhouden verbreden en
verdiepen

o Ontwikkelingen uit vakgebied analyseren en
verwerken

o Actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen 
kritisch benaderen
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3. Scenario 1 (3)

Leeractiviteiten / Werkvormen

• Zelfstudie 

• Discussieforum 

o Asynchroon

o Verplichte deelname

o 2 soorten bijdragen

o Opdrachten opgelegd door docent (oriënterend 

uitdiepend)

o Vragen of opmerkingen bij zelfstudie
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3. Scenario 1 (4)

Leeractiviteiten / Werkvormen

• Contactmoment

o Voorbereiden op basis van bijdrages in discussieforum 
(hulp op maat)

o Grote lijnen van leerinhouden uit zelfstudie toelichten

• Chatsessie (synchroon)

o Vrijblijvend 

o Remediërend

o Deelname sterk afhankelijk van periode waarin sessie valt
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3. Scenario 1 (5)

Leeractiviteiten / Werkvormen
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Online voorbereiding Contact Online
remediëring

Zelfstudie 1 -
Discussieforum 1

Contactmoment 1 Chatsessie 1

Zelfstudie 2 -
Discussieforum 2

Contactmoment 2 Chatsessie 2

Zelfstudie 3 -
Discussieforum 1

Contactmoment 3 Chatsessie 3 

Chatsessie 4 Summatieve
evaluatie



3. Scenario 1 (6)

Begeleiding

• Vooraf 

o Opmaken opdrachten in discussieforum

o ! Aandacht voor opbouw opdrachten!: oriënterend 

diepgaand (lage drempel tot deelname)

o Opstellen communicatieprotocol voor discussieforum

o Technische en inhoudelijke richtlijnen

o Criteria kwalitatieve bijdragen

o Aanmaken discussielijnen 

o ! Aandacht voor structuur! (3 discussiefora met 3 
discussielijnen) 
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3. Scenario 1 (7)

Screenshot uit communicatieprotocol
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3. Scenario 1 (8)

Begeleiding

• Tijdens

o Discussieforum: docent op achtergrond / enkel ingrijpen 
bij problemen

o Chat: centrale rol docent / e-moderator
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3. Scenario 1 (9)

Gebruik Toledo

• Beperkt aantal knoppen in linkerwerkbalk

• Discussieforum

• Chat
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3. Scenario 1 (10)

Reflectie docent 

• Spanningsveld sturing – zelfstandig werk

• Opvangen probleem van late instromers

• Haalbaarheid opvolging?

• Kennis eigen cursus 

• Inroosteren ‘digitale beschikbaarheid’ in eigen agenda

Reflectie studenten

• Actieve betrokkenheid

• Grondige verwerking

• Interesse in bijdrage van anderen op discussiefora, ook 
zonder zelf te reageren
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3. Scenario 1 (11)
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4. Scenario 2 (1)

“Begeleiden van multidisciplinaire en open 
groepsopdrachten in projectwerk”

Context

• Opleiding: Bachelor in de Industriële Ingenieurswetenschappen

• OO: ‘Wetenschappelijk Project’

• Heroriëntatie:

o naar competentiegericht onderwijs 

o invoering BAMA

Probleemstelling

• Conceptueel uitdenken van een projectgebaseerde 
onderwijsvorm (m.i.v. online ondersteuning via Toledo)
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4. Scenario 2 (2)

Leeractiviteiten / Werkvormen

• Het uitwerken van een opdracht in een projectgroep van 5 à 
6 studenten onder begeleiding van een projectcoach:

o multidisciplinair en open 

o geconstrueerd door in- of externe opdrachtgever

o aandacht voor context en doel, leeractiviteit en 
projectgroep, begeleiding

o blinde keuze

• Gebruik van systematische manier van probleemoplossend 
werken gebaseerd op de Zevensprong „Model Maastricht‟
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4. Scenario 2 (3)

Begeleiding (creëren veilige leeromgeving)

• Complementaire begeleiding:

o projectcoach begeleidt de (groeps-)leerprocessen

o consulent biedt vakinhoudelijke ondersteuning

• Groepsprocessen:

o samenstelling door de studenten

o richtlijnen omtrent samenwerkend leren

o rollen met afgebakend takenpakket: 

– projectcoördinator (hele semester)

– dagvoorzitter en notulist bij vergaderingen (beurtrol)
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4. Scenario 2 (4)

Gebruik Toledo

• Discussieforum via groepspagina‟s:

o doel: 

– onderlinge communicatie binnen groep

– opvolging van (groeps-)leerprocessen door 
projectcoach

o voorgestructureerd:

– babbelbox

– planningbox 
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4. Scenario 2 (5)

Gebruik Toledo(+)

• Gedeelde groepsmap in Toledo+

o archiveren van alle documenten

o indienen van elektronisch logboek

o projectcoördinator: verantwoordelijk voor logboek 
(rechten)

• Peer- en selfassessment

o evalueren van ‘samenwerken’ en ‘leiding geven’ 
(gedragsindicatoren)

o tweemaal:

– tussentijds: formatief (feedbackgesprek) 

– na afloop: summatief 23



4. Scenario 2 (6)

Reflectie docent

• Competentieontwikkeling:

o integratie van de ‘soft skills’ en van de 
onderzoekscompetenties in curriculum van de 
ingenieursopleiding is mogelijk 

o coaching is zeer motiverend (directer en meer 
studentgecentreerd contact)

o coaching is zeer begeleidingsintensief (taakbelasting 
bewaken!)

• Toledo:

o onderscheid tussen discussieforum (communicatie) en 
gedeelde mappen (archivering) duidelijk communiceren

o zelf deelnemen aan online discussie is onontbeerlijk

o beperkte opslagruimte bij gedeelde mappen 24



4. Scenario 2 (7)

Reflectie studenten

• Competentieontwikkeling:

o leren meer zelfstandig werken en meer initiatief nemen

o hebben bijgeleerd over hun positie in een groep

o nemen spontaan rollen op die aansluiten bij hun 
persoonlijkheid

o stellen dat de docent niet duidelijk communiceert over de 
competenties 

• Toledo:

o voldoende communicatiemogelijkheden
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4. Scenario 2 (8)
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5. Conclusie (1)

Handboek „Actief in de digitale leeromgeving‟

o Pragmatisch referentiekader 

o Praktische scenario’s

Aankopen

o Prijs: 9,95€ (excl. verzendingskosten)

o Bestellen kan via:

o - Telefoon: 015 36 36 36
- E-mail: klantendienst@plantyn.com
- Website: www.plantyn.com

mailto:klantendienst@plantyn.com
mailto:klantendienst@plantyn.com
http://www.plantyn.com/


Bedankt!!

28

http://www.dontwasteyourtime.co.uk/tag/cartoon/


