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Studenten met grit doen het beter,
ook online
Maak je altijd af wat je begint? Goede kans dat je
dan hoog scoort op de karaktertrek ‘grit’. Die blijkt
een belangrijke rol te spelen bij het succes van
studenten in afstandsonderwijs.
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Webinar Online
samenwerkend leren

FEBRUARI

Lees meer

Gratis webinar Online
samenwerkend leren op 4 februari
Hoe gaan studenten aan het werk in een
groepsopdracht? Samenwerking is essentieel. Dit
vraagt om didactische ingrepen om de sociale
interactie in de samenwerking tot een succes te
maken. Daarover gaat het donderdag 4 februari in
het webinar 'Online samenwerkend leren'.
Lees meer

Promoveren in het mbo: iets voor
jou?
In september 2021 start een nieuwe ronde van het
pre-promotietraject voor docenten in het mbo.
Tijdens dit traject verkennen mbo-docenten wat
promoveren inhoudt, ze gaan een
onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan
opstellen en eventueel een aanvraag indienen
voor een promotiebeurs.
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Trendsconferentie
ontwerpen van
effectieve
onderwijsmethoden en
leermiddelen voor
online leren

Effectief leren? Maak je
geheugen sterker

De beste manier van
professionaliseren: een
studiegroep oprichten en
samen studeren. Lees de blog
van Paul Kirschner

Kijktip: wiebelfriemelkinderen
hebben problemen met

Lees meer

sensorische prikkelverwerking.
Wat is dat?

Growth mindset vermindert
cognitieve belasting
Vind jij dat je altijd meer kunt leren, ook van je
fouten? Dan heb je een growth mindset.
Leerlingen met een growth mindset hebben
minder last van cognitieve belasting. Dat is de
uitkomst van een onderzoek dat Kate Xu en Petra
Koorn van de Open Universiteit hebben uitgevoerd
samen met collega-wetenschappers.
Lees meer

De ontwikkeling van een zelftoets
'is online studeren iets voor mij?'
Studie-uitval is een bekend probleem in het online
hoger onderwijs. Een van de oorzaken is
onderschatting van wat online studeren inhoudt.
Laurie Delnoij werkt aan een zelftoets 'is online
studeren iets voor mij' voor toekomstige
studenten in het online hoger onderwijs.
Lees meer

Webinar Didactiek Online
Onderwijs gemist?
4800 onderwijsprofessionals volgden op 7 januari
het webinar Didactiek Online onderwijs. Gemist?
Bekijk de opname.
Lees meer
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