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Praten met een Romeins kind:
Chatbot wekt historisch figuur tot
leven
Bezoekers van het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden kunnen in de toekomst
realtime communiceren met het Romeinse
meisje Caetennia Pollita. Dat gebeurt door
middel van een chatbot. Leerlingen en
docenten van middelbare scholen bedenken
de vragen die kinderen aan het meisje zouden
willen stellen. Dr. Ron Pat-El werkt mee aan de
ontwikkeling van de chatbot die een
museumobject tot leven wekt.
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Internationaal onderzoek naar het
effect van de lockdown op kinderen
en hun ouders
Deze week gaat een internationaal onderzoek
van start naar de impact van COVID-19 en de
lockdown op 6- tot 16-jarigen en hun
verzorgers. Psychologen dr. Ellin Simon van
de Open Universiteit en prof. dr. Peter Muris
van de Universiteit Maastricht leiden de
Nederlandse inbreng in deze studie.

Gevolgen coronacrisis voor het
mbo - de een plukt er de vruchten
van, de ander minder
Help je kind om je angst te
overwinnen: Ellin Simon op EVA,
het internetplatform van de EO
Rob Martens: Alle slimme dieren
leren door te spelen. Maar wij
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Autisme als graadmeter voor inclusief
onderwijs
Mensen met een stoornis in het autistische
spectrum hebben een andere 'denkstijl'. Welke
implicaties heeft dit voor onderwijs dat
'inclusief' wil zijn? Sylvia Stuurman,
onderzoeker bij de Open Universiteit, stelde
samen met andere onderzoekers een aantal
richtlijnen op.
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Open Universiteit en de bouwsector
De Open Universiteit en opleiden voor de
bouwsector... dat is waarschijnlijk een
combinatie waar je niet meteen aan denkt.
Toch is de OU wel degelijk actief in deze
sector. Onderzoekers van de faculteit
Onderwijswetenschappen ontwikkelen samen
met Europese partners innovatief lesmateriaal
voor de bouw over veiligheid en gezondheid,
managementvaardigheden en
werkprocessenoriëntatie. Het lesmateriaal is
voor iedereen beschikbaar.
LEES MEER

Onderwijs ontwerpen om altijd en
overal leren mogelijk te maken
Leren doe je niet alleen in formele
onderwijssituaties, maar ook in professionele
en privé omgevingen. Dat gegeven is het
startpunt van Seamless learning. Het
onderwijskundig ontwerp vanuit het Seamless
learning-perspectief houdt in dat je het leren in
de verschillende situaties met elkaar verbindt
en ondersteunt, om het leereffect te vergroten.
Ellen Rusman stelt een ontwerpparadigma
voor om dat soort onderwijs te ontwikkelen.
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mensen hebben spelen en leren
tegenover elkaar gezet
Tjipcast: met Paul Kirschner: Hoe
leren kinderen?
Rob Martens bij Arbo-online: Dit
levert online onderwijs op

Nieuwe projecten rond sociale
interactie en peer feedback
Twee projecten van de Open Universiteit,
FROCOLE en PE(E)RFECT VAARDIG,
hebben een subsidie toegekend gekregen van
SURF. Ze worden gefinancierd vanuit de
stimuleringsregeling Online onderwijs en Open
leermaterialen 2020 van SURF in
samenwerking met het Ministerie van OCW.
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