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Online leren in de mbo praktijk

 Online leren  =  structurele inzet van ict bij een opleiding om 

plaatsonafhankelijk leren te faciliteren

 Sinds 2014 aan het werk: modellen, praktijkvoorbeelden, 

rekenschema

 Kern: anders organiseren van onderwijs (b.v. in krimpsituaties)
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Aanleidingen voor online leren:

- Krimp

- Aantrekkelijk, modern onderwijs

- Flexibilisering en personalisering

- Reistijd aanpassen

- Focus op vakmanschap

- Herstructurering 

kwalificatiestructuur

- Financiële krapte
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Vier in balans:

 Visie

 Deskundigheid

 Inhoud en toepassingen

 Infrastructuur

 + Leiderschap

 + Onderwijstijd

 + Rekenschema

 + Praktijkcases
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Praktijkvoorbeelden:

- Hout en meubileringscollege (HMC), bbl, onderwijs op afstand

- Deltion College, thuis leren

- Noorderpoort, extended classroom

- ROC Midden Nederland, bpv begeleiding online

- ID College, entree opleiding online

- Community online leren!

https://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/online-leren-in-balans/praktijkervaringen/deltion-college/pilot
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Rekenschema: spreadsheet met generieke data en een vergelijkende 

rekenmethode, met en zonder online leren. 
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Leiderschap: een ‘sponsor’ in het mt is cruciaal

- Vervullen randvoorwaarden

- Opschalen

- Behalen voordelen

- Opvallend: de meeste cases gaan uit van onderwijskundige noties en 

niet van bedrijfskundige noodzaak. Daar is ook weinig tot geen 

sturing op vanuit het management/college van bestuur. 
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Onderwijstijd: 

Uitgangspunt is goed onderwijs!  2 opties:

 Voldoen aan Begeleide Onderwijstijd (BOT)

 Pedagogisch didactische verantwoordelijkheid docent

 Doelen onderwijsprogramma

 Registratie deelname

 Pro actieve inzet docent

 Afwijken van de norm

 Kwaliteit aantoonbaar 

 Goedkeuring CvB
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Concept (visie): 

- Kern

- Randvoorwaarden

- Leermateriaal

- Begeleiding

- Rol student

- onderwijslogistiek
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Deskundigheid:

Kader ict bekwaamheid voor docenten, voor managers

Specifieke aandacht voor didactiek bij inzet online leren
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Inhoud en toepassingen:

- Content, webbased beschikbaar

- Communicatie, vaak met videoverbinding (Adobe, Blackboard)

- Begeleiding

- ELO

- Open sim
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Infrastructuur:

- Goede internetverbindingen

- Videoconferencing apparatuur

- Opname apparatuur

Rol investeringen!
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Vier in balans:

Visie:  kern concept , randvoorwaarden, leermateriaal, begeleiding, rol 

student, onderwijslogistiek 

Inhoud en toepassingen: webbased content,                            

communicatie (video), ELO.

Deskundigheid: ict bekwaamheid, specifiek didactiek voor online leren

Infrastructuur: goede internet verbindingen,                            

videoconferencing apparatuur, opname van lessen.                              

Let op rol investeringen
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