Opbouw modules

Opleidingspakket hoger onderwijs
Van fysiek leren gingen we afgelopen coronajaar noodgedwongen over op online leren. In dit
opleidingspakket willen we beiden combineren.
Hoe pakken we dit aan?

DEEL 1

individueel + online

Voor het eerste deel van elke module werken we met Miro. Miro is een online
tool waar je borden of whiteboards kan aanmaken om samen in te werken, te
brainstormen of een opleiding te volgen. De basis van elke module is een
Miro-bord waarop de leerlingen het volgende vinden:
1

Instructievideo met het verloop van de opleiding

2

Online ‘paspoort’
Online paspoort, waarin leerlingen zichzelf kunnen voorstellen, hun
vragen in kunnen stellen, en omschrijven wat ze hopen te leren.

3

Theoretische video’s over het thema van de module
In deze vooraf opgenomen video’s van in totaal +/- 40 minuten gaat een
consulent van Cultuurloket dieper in op de theorie van het thema.
De leidraad hierbij zijn de leervragen onder elk thema. Dit is een mix van
juridische en zakelijke aspecten. De theorie wordt telkens gekoppeld
aan verhalen uit het werkveld.

Met het Miro-bord en de video’s kunnen de leerlingen thuis zelf aan de slag.
Ze doen dit op hun eigen tempo en bekijken de video’s zoveel ze willen.

Totale tijd van het zelfstandig online leren: 1 uur.

DEEL 2

klassikaal + fysiek/online
of

Daarna gaan we samen met de leerlingen klassikaal aan de slag met een
workshop (*). Je kan kiezen voor:
•
•

een fysieke workshop, waarbij onze consulent naar het klaslokaal komt,
of een online workshop via Zoom, waarbij zowel onze consulent als de
studenten van thuis uit via Zoom aan de workshop deelnemen.

Tijdens de workshop gaan we met een aantal oefeningen aan de slag om de
theorie toepasbaar te maken op de leefwereld van de studenten. We geven
opdrachten die de studenten in groep kunnen bespreken. De consulent van
Cultuurloket geeft extra input bij de antwoorden van de leerlingen. Leerlingen
leren van elkaar en van de consulent.
Voor leerlingen die zich nog verder in de onderwerpen willen verdiepen
bieden we een leeslijst aan die ze ook op Miro kunnen terugvinden.

Totale tijd geleide oefeningen: 1,5 uur.

(*) We bespreken met de docent wanneer we de workshop inplannen. Dit liefst
binnen de 7 dagen na het openstellen van het Miro-bord.

Klik hier voor
meer info over ons
opleidingsaanbod
voor hogescholen.

