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Doceren en professionaliseren
19 maart 2020

Door de coronacrisis kunnen leerkrachten en docenten alleen nog op
afstand en online lesgeven. Sommigen waren daar al mee bezig, voor
anderen is het helemaal nieuw. De Open Universiteit is 35 jaar geleden
opgericht voor afstandsonderwijs en heeft dus veel ervaring op het gebied
van online afstandsonderwijs. Die expertise willen we graag delen. In deze
extra nieuwsbrief informatie over onze initiatieven.

Online videocolleges over digitaal lesgeven
De onderwijsexperts van de Open Universiteit
geven live online videocolleges over digitale
didactiek. De colleges zijn gratis en richten zich op
iedereen die nu online onderwijs wil gaan maken.
De eerste colleges vonden plaats op 17, 18 en 19
maart. De tweede reeks is gepland voor 24, 25 en
26 maart. Deelname is gratis. Na afloop komen de
colleges online te staan.
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Adviezen, tips en tricks op webpagina
Digitale didactiek

Bekijk de vlog van Renate de Groot:
Tips en tricks online onderwijs

Maandag 17 maart 2020 is de webpagina Digitale
didactiek gelanceerd. Op die pagina hebben de
experts van de OU hun kennis op het gebied van
online onderwijs, bijeengebracht. Denk aan

Lees de blog van Rob Martens:
Online onderwijs: do’s en don’ts

(wetenschappelijk onderbouwde) adviezen voor
docenten van allerlei onderwijsniveaus die hun
onderwijs online willen brengen, maar vooral
praktische tips & tricks. De pagina wordt nog
verder uitgebouwd.

Lees de blog van Gino Camp:
Didactische tips voor online coronaonderwijs

GA NAAR DE WEBSITE DIGITALE
DIDACTIEK

Micromodules Activerend online
onderwijs
In de eerste helft van 2019 bood de OU zes
micromodules over Activerend online onderwijs
aan. Daarin werd ingegaan op vragen als: Waar
staat het online onderwijs nu? En wat kunnen we
verwachten in de toekomst? Er komen onderwerpen
aan bod als activerend onderwijs, virtuele klas,
virtual reality, online toetsen en onderzoek over
online onderwijs. Deze micromodules zijn nog
altijd (gratis) beschikbaar.
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Kennisuitwisseling binnen Europa
De Open Universiteit werkt ook mee aan een
initiatief van Europese afstandsuniversiteiten
(EADTU) om tips, trucs, tools etc. voor online
onderwijs overzichtelijk beschikbaar te maken op
één webpagina. Vanuit heel Europa worden
kennisbronnen aangedragen.
BEKIJK DE EUROPESE PAGINA
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