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Materiaal Playground Heroes tegen
discriminerend pesten beschikbaar
Regelmatig worden kinderen gepest vanwege
hun geloof, huidskleur of de sociale groep
waartoe ze behoren. De Open Universiteit
ontwikkelde in een Europees project de
lesmethode 'Playground Heroes' om dit
discriminerend pesten aan te pakken. Al het
lesmateriaal is vanaf deze maand gratis online
beschikbaar.
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Social presence hard nodig bij online
samenwerkend leren
Leren doe je nooit alleen. Samen met anderen
leer je meer. Maar dan moet de samenwerking
wel goed gestructureerd en gereguleerd
worden. Dat geldt helemaal bij online
samenwerken. Bij online samenwerken is er
geen direct persoonlijk contact wat aanleiding
geven tot conflicten ontstaan uit
motivatieproblemen, meeliftgedrag,
agendaproblemen, en stilte. Ontwerpers van
elektronische samenwerkendlerenomgevingen moeten meer aandacht
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besteden aan sociability, oftewel het faciliteren
van sociale aspecten van samenwerken. Dat
stelde Karel Kreijns in zijn oratie.
LEES MEER

Spelenderwijs mobiel leren met
yOUplay
Leren in context, hoe doe je dat? De Open
Universiteit heeft hiervoor het mobiele
gameplatform yOUplay ontwikkeld. Hiermee
kunnen docenten educatieve games, zoals
excursies en speurtochten, maken. Met de app
van yOUplay kunnen lerenden activiteiten
uitvoeren op hun mobiel in een niet-formele
context.
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Programmeren in het basisonderwijs
Velen pleiten voor een structureel aanbod van
onderwijs in ‘programmeren’ en computational
thinking voor kinderen op de basisschool. Er is
inmiddels al een groot aanbod ontstaan, maar
het is nog verre van duidelijk hoe het
basisonderwijs zich zou moeten verhouden tot
dit onderwerp. De Open Universiteit is een van
de partners in een project van TechYourFuture
naar het duurzaam implementeren van
programmeren in het basisonderwijs.
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Welke netwerkaanpak bevordert
welzijn studenten optimaal?
Vier pabo-opleidingen en de Open Universiteit
werken sinds een klein jaar samen bij
onderzoek naar de invloed van leernetwerken
op de motivatie en het welzijn van studenten.
Inmiddels kan de eerste meting beginnen. 'We
zijn aan het pionieren', zegt projectleider
Emmy Vrieling van de Open Universiteit.
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Profiel is nog geen loopbaankeuze
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen
al op veertien- of vijftienjarige leeftijd een
eindexamenprofiel. Sommige scholen helpen
om na te denken over de gewenste latere
loopbaan en om de profielkeuze daarop af te
stemmen. Bij andere scholen heeft dat geen
prioriteit. Het gevolg is dat sommige leerlingen
de juiste route vinden, terwijl veel anderen de
weg kwijtraken. De grote uitval in het eerste
jaar van het hoger onderwijs is meer dan een
teken aan de wand. Dat betoogt Jos Claessen
in zijn column Profiel is nog geen
loopbaankeuze. Claessen volgt oud-leerlingen
van Agora Roermond in het eerste jaar hoger
onderwijs en onderzoekt hoe zij het doen in
vergelijking met leerlingen uit het 'reguliere'
voortgezet onderwijs.
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