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Gratis webinar didactiek van
online onderwijs 7 januari
Hoe maak je online onderwijs dat aansluit bij het
leerproces van de leerling of student? En hoe
vertaal je dat naar instructie en werkvormen in
offline, online en blended leeromgevingen? Volg
de gratis webinar Didactiek van online onderwijs.
Lees meer

Podcast over ontwikkelingsgericht
begeleiden van mbo-studenten
OU-onderzoeker Migchiel van Diggelen was te
gast in de podcastreeks 'Praktijk ontmoet
onderzoek en viceversa'. Onderwerp was
Ontwikkelingsgericht begeleiden.
Lees meer

Mbo-studenten tevreden over hun
21ste-eeuwse vaardigheden
Mbo-studenten vinden hun vaardigheden voor
creativiteit en communicatie, en hun
loopbaancompetenties ruim voldoende. Kritisch
denken en mediawijsheid scoren hoog, terwijl het
stellen van grenzen en gezond gedrag lager
scoren. Dat blijkt uit het driejarige, grootschalige
onderzoek 'Move21'.
Lees meer
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Trendsconferentie
ontwerpen van effectieve
onderwijsmethoden en
leermiddelen voor online
leren

Luistertip: Angsten en piekeren de impact van de
coronapandemie op de jeugd

Kijktip: Hou jezelf niet voor de
gek tijdens het leren. Gino Camp
op ResearchED

Hoger onderwijs moet
digitalisering omarmen
Hiervoor pleitte rector magnificus prof. dr. Theo
Bastiaens, tevens hoogleraar
onderwijstechnologie, in zijn rede tijdens de 36e
dies natalis van de Open Universiteit. Bekijk de
opname van de rede.

'Digitale didactiek bestaat niet.
Didactiek is didactiek' Een
Interview met Diny Ebrecht

Recensie over de
trendsconferentie Sociaal leren

Lees meer

Roland Klemke hoogleraar
technologie-ondersteund leren en
innoveren
Het College van bestuur van de Open Universiteit
heeft dr. Roland Klemke benoemd tot hoogleraar
Technologie-ondersteund leren en innoveren in
het Hoger Onderwijs.
Lees meer

OU-Onderwijsproduct van het jaar:
Peerreview software
Ieder jaar kiest de Open Universiteit uit de
onderwijsproducten die intern in ontwikkeling
zijn het beste, nuttigste, meest belovende
onderwijsproduct. Winnaar van dit jaar is de
Peerreview software van de Bètafaculteit.
Lees meer
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