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Wat wil dit methode boek?
Hoe kan een bedrijfsinterne opleiding actiegericht worden opgezet? Hoe kan het - in plaats van voornamelijk
uit lezingen te bestaan - direct competent handelen in praktijk brengen? Hoe kunnen deze nieuwe
competenties zo worden aangeleerd dat zij zo direct mogelijk in het dagelijks werk kunnen worden
toegepast? En hoe kunnen de desbetreffende workshops ook virtueel worden gehouden om de reiskosten en in tijden van Covid19 ook de gezondheidsrisico's - tot een minimum te beperken?
Deze vragen vormden het uitgangspunt van het project "HoWARP - Actiegerichte bijscholing op de
werkplek" (https://agile-learning.eu/ho-warp/), waarin deskundigen uit Duitsland, Oostenrijk en Nederland
samenwerken. Antwoorden zijn te vinden in de kennisrepositories, concepten en daaruit voortvloeiende
pilot-toepassingen die daar ontwikkeld zijn en die onder andere op de homepage van het project te vinden
zijn.
Deze concepten moeten worden ondersteund door geschikte instrumenten en methoden bij de uitvoering
van workshops. Dit is het doel van de hier voorgestelde verzameling methoden. Het zou moeten helpen om
bij de opzet van het voortgezet onderwijs met verschillende perspectieven tegelijk rekening te houden:
a) Bijscholing kan en moet, in tegenstelling tot initiële opleiding, voortbouwen op bestaande
bekwaamheden en werkervaring.
b) Actiegerichtheid: De deelnemers (hierna TN genoemd) moeten niet alleen kennis verwerven, maar
ook actievaardigheid op het werkterrein opbouwen.
c) Werkplaats: De deelnemers moeten zoveel mogelijk niet uit de werkcontext worden gehaald, maar
moeten leren van taken uit hun eigen (huidige of toekomstige) praktijk. Dit betekent een hoge mate
van betekenis van de inhoud en tegelijkertijd een geringe inspanning voor de overdracht.
d) Virtuele leerformaten: Gedistribueerd, geglobaliseerd werk in het algemeen, vermindering van de
reiskosten als gevolg van de klimaatnoodsituatie en vooral momenteel Covid19 maken virtuele
formats belangrijker dan ooit.
Het is niet gemakkelijk om aan dit complexe veld van verschillende eisen te voldoen. In onze ervaring is het
bijzonder problematisch dat met de beperkingen en restricties van virtuele bij- en nascholing veel
conventionele en beproefde methoden niet langer effectief zijn om van deelnemers actoren te maken.
Daarom laat deze hand-out zien hoe, volgens de resultaten van HoWARP en andere projecten, actiegericht
leren ook in de virtuele bij- en nascholing kan plaatsvinden.
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De grondbeginselen : Het principe van volledige actie
Het "principe van de volledige actie" (zie figuur 1) heeft zich bewezen als een didactische structurering voor
actiegericht lereni. Uit dit vastgestelde beginsel kan een doelgerichte verdeling van rollen en taken van de
deelnemers worden begrepen en kunnen de te gebruiken methoden worden afgeleid.

Figuur 1. De stappen van de "volledige actie" (eigen illustratie)
Het beginsel van volledige actie is gericht op het verband tussen leren en handelen. De nadruk ligt niet
langer alleen op het overbrengen van kennis, maar ook op het toepassen van de kennis in werkrelevante
taken en bij het oplossen van problemen. Op deze manier wordt niet alleen de technische relevantie
gewaarborgd, maar wordt ook een duurzamere verankering van de (technische) kennis in de lerenden
bereikt.
In elke stap zijn de lerenden actief, terwijl de leraren verschillende rollen hebben. De zes stappen zijn in
detail:
•

•

•

Informeer: Het uitgangspunt is altijd een taak uit de huidige of toekomstige werkcontext die door de
leraar wordt verstrekt. Deze taak moet door de deelnemers volledig worden begrepen en
geabsorbeerd. Meestal gaat het erom zich vertrouwd te maken met nieuwe vakinhoud. Indien
mogelijk moeten de lerenden deze inhoud zelf verwerven, met behulp van materiaal dat zij zelf
hebben verstrekt of onderzocht. Op deze wijze wordt een intensieve verwerving van deze inhoud
bereikt. De inhoud kan echter ook door de leraar in een lezing of iets dergelijks worden
gepresenteerd, b.v. als er niet genoeg tijd is voor een fase van zelfstandig leren. De stap van toeeigening moet dan daarna plaatsvinden.
Planning: In deze stap moeten de lerenden zelfstandig de mogelijkheden overwegen en uitwerken
hoe zij de taken willen benaderen en beheersen. De leerkrachten kunnen advies en begeleiding
geven, maar mogen het planningsproces niet sturen.
Beslissend: Aan het eind van de planning moeten de lerenden beslissen hoe zij verder willen gaan in
hun leerproces. Dit moet aan de leraren worden voorgelegd. In de regel zullen zij nota nemen van
het besluit en er zo nodig opmerkingen over maken, maar in het geval van zeer problematische
besluiten zullen zij ook hun goedkeuring moeten onthouden, b.v. als het plan duidelijk hopeloos is of
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•

•

•

te veel middelen verbruikt. In ieder geval moet de beslissing in principe bij de leerlingen liggen, die
ook de verantwoordelijkheid op zich nemen.
Uitvoeren: De uitvoering wordt door de leerlingen zelfstandig gedaan. Indien mogelijk moeten zij
werken onder omstandigheden (materiaal, gereedschap, werkomgeving) die overeenkomen met
hun eigen werkplek, om de overgang naar hun eigen werk te vergemakkelijken. De leraren zijn
voortdurend of op afgesproken tijdstippen beschikbaar voor advies en steun, maar moeten de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de lerenden laten.
Ik controleer het: De resultaten van de uitvoering worden eerst door de leerlingen zelf
gecontroleerd: Voldoet het resultaat aan de eisen en hun verwachtingen? Hebben zij bereikt wat de
taak vereiste en, zo ja, in welke mate? Vervolgens moeten de leerkrachten ook een professionele
beoordeling maken van de mate waarin het leerdoel vanuit hun standpunt is bereikt en waar zij nog
lacunes of tekortkomingen zien en waar verbetering nodig is.
Evaluatie: Aan het eind van de leerfase is het van essentieel belang de ervaring met de procedure te
evalueren: Was de voorlichting voldoende? Was de planning voldoende en doelgericht? Is het
besluit duurzaam gebleken? Wat had er beter gekund in de uitvoering? Wat zou de volgende keer
anders gedaan kunnen worden? Deze evaluatie moet door de lerenden zelf worden uitgevoerd, zo
nodig onder begeleiding. De rol van de leraar komt het meest overeen met die van een coach. De
leraar geeft zijn waarnemingen tijdens de voorbije leerfase en suggereert strategieën voor
toekomstige actie. Deze reflectie aan het eind moet niet alleen gericht zijn op het leerproces van de
deelnemers, maar ook op het ontwerp en de uitvoering van de workshop zelf. 1

De toepassing
Dit beginsel van volledige actie moet de technische kern van een actiegerichte bijscholing structureren. Voor
een workshop (d.w.z. een compacte, activerende cursus met een afgebakende groep) betekent dit dat de
deelnemers alle stappen ten minste één keer moeten doorlopen. Tegelijkertijd heeft een workshop zijn
eigen processtructuur: van de "warming-up" van de deelnemers aan het begin tot een verstandige
afwisseling van input en individueel werk en activerende elementen na vermoeiende fasen tot de planning
van pauzes en herstel. Afzonderlijke methoden kunnen tegelijkertijd een of meer stappen van de "complete
actie" ondersteunen en de dynamiek van een workshop beïnvloeden. De "breakout rooms" van een
conferentiesoftware kunnen bijvoorbeeld zowel in de beginfase worden gebruikt, zodat de deelnemers
elkaar beter leren kennen, als om in kleine groepen aan taken te werken of om aan het eind een reflectie
voor te bereiden.
Om niet alle mogelijk nuttige methoden voor elk moment van een workshop op te sommen, heeft deze
handleiding de volgende structuur gekregen:
A) De planningsstappen voor een digitale workshop: waar moet ik op letten, wat moet ik voorbereiden,
enz.
B) De hulpmiddelen die voor virtuele workshops kunnen worden gebruikt,
C) Een verzameling methoden in engere zin, die moeten helpen om de afzonderlijke fasen van een
workshop, zoals de stappen van de volledige actie, voor de deelnemers interessant, afwisselend en
activerend te maken.

1

Hoe een actiegerichte bijscholing kan worden ontworpen op basis van deze stappen wordt in meer detail beschreven in
"Intellectual Output 4: Competence-based Framework Curriculum for Organizers of Continuing Education" van het HoWARP
project. Het kan worden gedownload van de homepage van het project.
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Wij wensen u veel plezier en ontdekkingsvreugde!
Het HoWARP-team
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Deel A: Stappenplan voor digitale workshops
Vóór de workshop
Voorbereiding van de inhoud
1.
2.
3.

Netiquette
Privacy-overeenkomst
Selectie en inspectie van
technologie en uitrusting
4. Opzetten van de virtuele kamers
Verzending van materiaal en
overzicht van technische
vereisten
5. Aanbieden van hulp bij
technische problemen
6. Opname gewenst?
Het moderatieteam heeft een
eigen kanaal nodig voor
gelijktijdige uitwisseling
7. Methodisch ontwerp van virtuele
ruimten en keuze van formaten
8. Dienstregeling
9. E-Moderatie
10. Wie neemt deel aan de WS en
hoe worden de groepen
samengesteld?

Tijdens de workshop

Overzicht
Na de workshop

Organisatorisch

Follow-up

1. Verander tempo/formaat
om de 25 min (na 15 min
vermindert de aandacht al)
2. Na 50-55 minuten pauze
3. Na max. 3 uur lange pauze
4. Tijdsmanagement

1. Creëer forum voor
vragen, antwoorden en
discussie
2. Documenten/archieven
online zetten
3. Organiseer feedback
formaat
4. vragen beantwoorden
5. Feedback evalueren
6. Overleg tussen de
verantwoordelijke
personen
7. Formaat zo nodig
aanpassen

Inhoud
5. Toezicht op de werkgroepen
6. Organiseren van
werkprocessen
7. Raadpleging en kantooruren

Groepering
Het feest moet georganiseerd worden!
(informele uitwisseling, samenwerkend
leren en werksfeer)
1. Hou de zaal open voor en na de
seminaries.
2. Organiseer groep messenger / chat
3. Bied kennismakingsformats aan
4. Virtuele pauzeruimte
5. Blog
6. profielen/introductievideo's

Communicatie:
➢ is opeenvolgend, niet
gelijktijdig
➢ wordt vertraagd
➢ alle deelnemers zijn
"hyper "bewust van
zichzelf

10 van 44

Vóór de workshop
1. Voorbereiding van de inhoud
1.1. Netiquette
Bij visuele evenementen moeten de communicatieregels bij het begin worden overeengekomen. Deze
betreffen vooral de omgang met elkaars gegevens, afspraken over zichtbaarheid en anonimiteit, alsmede
afspraken over de vorm van toespraken en vragen.

1.2. Privacy-overeenkomst
Als u de workshop wilt opnemen en uw eigen gegevens wilt beschermen, moet vóór het begin van de
workshop door alle deelnemers (TN) een gegevensbeschermingsovereenkomst worden ondertekend.

1.3. Selectie en inspectie van technologie en uitrusting
De keuze van de gebruikte technologie moet overeenstemmen met de eisen van de organisatoren van de
workshop en met de technische omstandigheden van de deelnemers. Daarom moet worden nagegaan welke
toepassingen nodig zijn voor de workshop, welke knowhow beschikbaar is en of iedereen over een stabiele
internetverbinding beschikt. Als er nieuwe instrumenten moeten worden gebruikt, denk er dan over na hoe
u zichzelf en de deelnemers daarmee vertrouwd kunt maken vóór de workshop, als dat mogelijk is. Voordat
de workshop begint, moet worden gecontroleerd of alle apparatuur en programma's goed werken. Bovenal
zijn een zeer goede geluidsoverdracht en een stabiele internetverbinding onontbeerlijke minimumvereisten.
Eén persoon moet verantwoordelijk zijn voor het soepele verloop van de technologie tijdens de workshop,
want problemen die zich voordoen kunnen niet worden opgelost door de leraren aan de kant.

1.4. Opzetten van de virtuele kamers
Neem de tijd om de virtuele ruimtes voor te bereiden waarin u met de deelnemers wilt werken. Hoeveel
kamers heb je nodig? Zorg voor de nodige toepassingen voor het groepswerk (bijv. schrijfblokken,
whiteboards, enz.). Bereid de juiste documenten voor met de werktaken. Bedenk hoe de resultaten in de
kamers zullen worden opgeslagen.

1.5. Verzending van materiaal en overzicht van technische vereisten
Om de deelnemers in staat te stellen zich goed op de workshop voor te bereiden, hebben zij tijdig de
relevante links, wachtwoorden en werktaken van u nodig, evenals een overzicht van de technische vereisten.
Het kan nuttig zijn een onlineplatform op te zetten waar alle informatie en materialen in gebundelde vorm
beschikbaar kunnen worden gesteld.

1.6. Aanbieden van hulp bij technische problemen
Indien het voor u mogelijk is om technische ondersteuning aan te bieden op de dag zelf of zelfs vooraf, moet
u een dergelijk extra aanbod overwegen. Er zijn bijna altijd deelnemers die problemen hebben met de
technische vereisten of met de gebruikte toepassingen.
11 van 44

1.7. Opname gewenst?
Als u de gebeurtenis wilt opnemen, doe dat dan op een aparte computer en vertrouw niet op de
opnamefuncties van de hulpmiddelen. Eén persoon moet verantwoordelijk zijn voor het soepele verloop van
de technologie tijdens de workshop, aangezien eventuele problemen tijdens een workshop nauwelijks door
de leraren kunnen worden opgelost. Vergeet niet dat de opname door alle deelnemers schriftelijk moet
worden goedgekeurd als onderdeel van de gegevensbeschermingsovereenkomst of op een afzonderlijk
formulier.

1.8. Het moderatieteam heeft een eigen kanaal nodig voor gelijktijdige uitwisseling
Zet een apart messenger- of chatkanaal op voor jezelf, d.w.z. de docenten en facilitators, waarop je parallel
aan de workshop kunt communiceren. Zorg ervoor dat dit kanaal apart van de workshopsoftware werkt om
verkeerde postings naar de hele groep te voorkomen.

1.9. Methodisch ontwerp van virtuele ruimten en keuze van formaten
Bij het ontwerpen van workshops in een virtuele ruimte is het inrichten van de pauzeruimten niet alleen een
technische uitdaging. Het proces in detail en de overeenkomstige inrichting van de virtuele kamers moeten
grondig worden voorbereid. Welke methoden geschikt zijn voor welke formaten in de virtuele kamer wordt
uitgelegd in deel C: Methodologie.

1.10.

Dienstregeling

Maak een nauwkeurig tijdschema voor uw workshop en noteer voor elke sessie zo gedetailleerd mogelijk
met welke technische en organisatorische aspecten rekening moet worden gehouden en welke
ondersteuning u nodig zult hebben. Improviseren is veel moeilijker bij virtuele evenementen dan bij face-toface-evenementen.

1.11.

E-Moderatie

In de virtuele ruimte speelt matiging een nog belangrijkere rol. Van tevoren moet duidelijk worden bepaald
hoe vragen kunnen worden gesteld en hoe functies zoals chat en rapportagesystemen moeten worden
gebruikt.

1.12.

Wie neemt deel aan de WS en hoe worden de groepen samengesteld?

Zorg ervoor dat u ruim van tevoren weet welke en hoeveel mensen aan uw evenement zullen deelnemen,
aangezien dit van invloed zal zijn op zowel de technische beslissingen als de keuze van de methoden. Denk
na over de samenstelling van de groep en hoe intensief u het werk in de groepen wilt begeleiden of sturen.
In heterogene groepen is er een breder spectrum van ervaringen en voorkennis, homogene groepen met
gelijksoortige ervaringen daarentegen kunnen het gemakkelijker maken een vraag te vinden waarmee de
deelnemers zich in hun dagelijks werk goed kunnen identificeren, enz.

Tijdens de workshops
Voor een virtuele workshop is het van belang enkele basiskenmerken van communicatie te belichten:
➢ Het is opeenvolgend / nooit helemaal gelijktijdig
➢ Het is vertraagd
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➢ Alle deelnemers zijn "hyper "bewust van zichzelf

1. Organisatie
Tijdens een virtuele workshop zijn er enkele basisfactoren waarmee rekening moet worden gehouden.
Aangezien de aandachtsspanne korter is in de virtuele ruimte, gelden hier andere regels voor tijdbeheer. U
moet geen sessies plannen die langer duren dan 3 uur, waarna u een lange pauze (bv. lunchpauze) of
asynchroon zelfstandig werk nodig hebt. Binnen deze tijdspanne moet om de 50-55 minuten een pauze van
ten minste 5 minuten worden ingelast. Binnen een leereenheid moet u na maximaal 25 minuten van format
veranderen, bv. van plenair naar groepswerk, omdat in de virtuele ruimte de aandachtsspanne al na 15
minuten begint af te nemen. Wij raden u aan de workshop van tevoren goed te plannen. Een model voor
een dergelijk tijdbeheerplan is opgenomen in de bijlage.

2. Inhoud
2.1

Toezicht op de werkgroepen

Werkgroepen in de virtuele breakoutruimte kunnen door u worden geleid of bijgewoond. Afhankelijk van
hoe intensief u de groepen wilt begeleiden, hebt u meer of minder mensen nodig voor de moderatie. Zo
kunt u zelf door de virtuele kamers "wandelen" en de groepen bezoeken of elke groep van een eigen
moderator voorzien.

2.2

Organiseren van werkprocessen

Er zijn verschillende methoden beschikbaar om ook in de virtuele ruimte in groepen te werken; wij stellen er
enkele voor in Deel C: Verzameling van methoden. Bepaal welke methoden geschikt zijn, afhankelijk van de
groepsgrootte, de samenstelling en het werkdoel, en bedenk welke van de toepassingen uit Deel B:
Hulpmiddelen voor virtuele workshops u daarvoor nodig hebt.

2.3

Raadpleging en kantooruren

Zorg ervoor dat u beschikbaar bent voor één-op-één gesprekken en advies. Het is het beste om aan het
begin van de workshop een vaste structuur mee te delen. Je hoeft niet de hele tijd beschikbaar te zijn, zeker
niet in je eigen belang. Maak vaste kantooruren bekend en geef aan hoe deelnemers zich daarvoor kunnen
aanmelden. Daarnaast kunt u nog steeds beschikbaar zijn voor vragen aan het begin en einde van de sessies
in een extra breakout-ruimte of in de grote zaal voor iedereen.

Na de workshop
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1. Follow-up
1.1. Creëer forum voor vragen, antwoorden en discussie
Follow-up en feedback zijn een fundamenteel onderdeel van wendbaar en actiegericht leren en onderwijzen.
Het is dan ook van essentieel belang te voorzien in een format voor vragen en discussie, zowel in de groep
als met de leerkrachten. Messenger-diensten zijn hiervoor net zo geschikt als forums op het leerplatform of
extra aanbiedingen voor online bijeenkomsten buiten de reguliere workshopuren. Indien asynchroon werk
alleen of in kleine groepjes tussen twee werkplaatseenheden moet worden verricht, moeten de
bijbehorende gereedschappen en werkmaterialen ter beschikking worden gesteld.

1.2. Documenten en dossiers online zetten
Bij actiegericht leren spelen zelfstandig leren en zelfregulering een belangrijke rol. Leermateriaal, opnames,
aanvullende teksten, enz. moeten daarom te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn, idealiter op een voor
de cursus gecreëerd leerplatform. Zorg ervoor dat alle deelnemers toegang hebben tot het materiaal en dat
de taken duidelijk zijn omschreven en op een veilige manier worden gecommuniceerd.

2. Feedback
2.1

Feedback organiseren

Denk apart over de feedback. Welk formaat zullen u en de deelnemers gebruiken om feedback te krijgen? U
vindt methoden over het onderwerp feedback in deel C: Verzameling van methoden.

2.2

Feedback evalueren

Neem de tijd om de feedback te evalueren. Wat is behouden, wat kan verbeterd worden? Doe een
feedbackronde over de workshop binnen het team en vergelijk de resultaten met de feedback van de
deelnemers. Aan het eind van het proces kan het format voor de volgende eenheid of workshop verder
worden ontwikkeld op basis van de resultaten.

Groepering
In virtuele workshops moet groepsvorming actiever worden ondersteund om informele uitwisseling en een
op samenwerking gebaseerde leer- en werksfeer mogelijk te maken. De deelnemers kunnen elkaar niet leren
kennen vóór de workshop en in de pauzes bij koffie en snacks. Een groepsgevoel en dus een goede
werksfeer moeten daarom door u worden bevorderd. De volgende maatregelen kunnen helpen:
•
•
•

Houd de virtuele ruimte open voor en na de tijden van het seminar en stel extra vergaderruimten ter
beschikking, afhankelijk van het gebruikte instrument.
Organiseer een messenger groep : Maak een groep aan op een messenger service van je keuze en nodig
de deelnemers uit om zich aan te sluiten voor de workshop.
Bied get-to-know-you formats aan : Je kunt get-to-know-you formats al vóór, maar ook tijdens de
workshop aanbieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om gezamenlijke koffiepauzes of een virtueel
avondevenement, extra discussies, virtuele tentoonstellingen of een gezamenlijk filmaanbod 's avonds
over een geschikt onderwerp.
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•

•

Virtuele breakoutruimte: een breakoutruimte die de hele workshop open is. Gebruik eventueel een
toepassing waarmee deelnemers zelf breakout-ruimtes kunnen openen als ze in kleinere groepen met
elkaar willen praten.
Profiel/Video-introductie: Vraag de deelnemers vooraf om informatie en stel deze beschikbaar in een
virtuele tentoonstelling. U kunt hiervoor een suggestie vinden in de methodenverzameling onder
"Zelfintroductie/I marktplaats".
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Deel B: Hulpmiddelen voor virtuele workshops
Verschillende toepassingen en formaten zijn nodig voor het succes van een virtuele workshop. De
toepassingen zijn tegenwoordig legio, het internet staat vol met commerciële en vrij verkrijgbare
aanbiedingen. In het onderstaande worden echter geen specifieke aanbieders aanbevolen. Het is veeleer de
bedoeling de mogelijke toepassingen en formaten in hun basisfuncties en toepassingsgebieden te
presenteren. Dit moet een goed gefundeerde beoordeling van de behoeften mogelijk maken en de beslissing
voor het voor de respectieve workshop geschikte instrument vergemakkelijken2.
Naast een korte beschrijving, aanbevelingen voor de toepassing en de belangrijkste voor- en nadelen van de
instrumenten, vindt u hieronder verwijzingen naar
•
•
•
•

mogelijke toepassingsgebieden,
de stappen van de "Volledige actie" waarbij zij bijzonder nuttig kunnen zijn,
een aanbevolen aantal deelnemers en
de bruikbaarheid met goede en slechte internetverbinding.

2

Bij het kiezen van een provider is het echter raadzaam na te gaan of deze compatibel is met het privacybeleid van uw
land.
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1. Toepassingen
1.1 Video conferencing programma
Toepassingsgebied

•
•

Geschikt voor groepen tot 100 deelnemers
Goede internetverbinding vereist

Korte beschrijving
Alle toepassingen op de markt bieden een virtuele conferentieruimte voor de grote groep. Alle deelnemers
of alleen de spreker kan worden gezien. Daarnaast wordt voor actiegerichte formats de optie van breakoutruimtes aanbevolen, waarin in kleine groepen kan worden gewerkt. Er zijn verschillende concepten op de
markt; zij verschillen vooral in welke "kamers" naast de conferentieruimte worden aangeboden en of de
deelnemers zelfstandig van kamer kunnen veranderen of deze zelfs kunnen openen. Pauzezalen zijn nodig
zodra er in kleine groepen moet worden gewerkt.
Uitvoering, procedure
De link naar de conferentieruimte moet tijdig per e-mail of messenger aan de deelnemers worden gezonden.
Het is raadzaam om tijdig te wijzen op de specifieke technische vereisten voor het gebruik van de software.
Als u het evenement host, hebt u een stabiele internetverbinding met een grote bandbreedte nodig; hoe
meer deelnemers u hebt, hoe meer datavolume u moet hosten.
(Mogelijke) voordelen
•
•
•
•

De deelnemers zien zichzelf en de sprekers
Hiermee kunt u presentaties laten zien en andere inhoud met iedereen delen
Maakt werken in kleine groepen mogelijk
Maakt groepsdiscussies mogelijk

(Mogelijke) nadelen
•
•
•
•

Stabiele internetverbinding vereist
Benodigde technische apparatuur
Mogelijke inzichten in de privésfeer van de deelnemers (zie ook hoofdstuk 1 Voorbereiding van de
inhoud)
Virtueel whiteboard

Toepassingsgebied
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•
•
•

Geschikt voor groepen van elke omvang
voor en tijdens de training,
Bruikbaar voor taken tussen twee workshopdata

Korte beschrijving
Een virtueel whiteboard kan door alle deelnemers tegelijk worden gebruikt. Het is geschikt voor het
beschikbaar stellen van informatie en als moderatiemuur om gezamenlijk inhoud vast te leggen en voor
anderen toegankelijk te maken. Op de markt zijn b.v. Conceptboard, Miro of Mural.
Uitvoering, procedure
Stel de link naar het whiteboard tijdig ter beschikking van alle deelnemers. Zorg er zo mogelijk voor dat alle
deelnemers zich van tevoren vertrouwd maken met het bord, bijvoorbeeld in de vorm van gezocht-posters
of andere kleine taken die vóór het begin van het evenement op het whiteboard moeten worden uitgevoerd.
(potentiële) voordelen
•
•
•
•
•

Maakt het mogelijk om samen aan een document te werken
Maakt het mogelijk vragen en ideeën in de groep te verzamelen (virtuele moderatiemuur)
Maakt thematische velden mogelijk waarin ook gegevens en verdere links beschikbaar kunnen
worden gesteld
Het whiteboard wordt een centrale "plaats" voor de gemeenschappelijke uitwisseling van gedachten
en informatie
De deelnemers gebruiken dit instrument en vinden hun weg in de vereiste functies

(mogelijke) nadelen
•
•

Vereist technische knowhow
Kan de betrokkenen in het begin overweldigen
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1.2 Webgebaseerde teksteditor (Pa d)
Toepassingsgebied
•
•
•

Geschikt voor groepen van elke omvang
voor en tijdens de training,
Bruikbaar voor taken tussen twee workshopdata

Korte beschrijving
De pad biedt de mogelijkheid om in een document met meerdere TN tegelijk te schrijven als de bandbreedte
van de internetverbinding laag is. Alle veranderingen zijn onmiddellijk voor iedereen zichtbaar. Het is ook
geschikt om tijdens een conferentie vragen en opmerkingen op te nemen, die later moeten worden bewerkt.
Het biedt soortgelijke functies als een schrijfprogramma en maakt de individuele gebruikers meestal
duidelijk door verschillende letterkleuren.
Uitvoering, procedure
Afhankelijk van welke functies u nodig hebt, kiest u een aanbieder en maakt u een online pad aan op hun
website. Vervolgens stuurt u de link naar alle deelnemers. Als alternatief kan het pad ook rechtstreeks in een
leerplatform worden geïntegreerd en daar door alle deelnemers worden gebruikt.
(potentiële) voordelen
•
•
•
•
•

Eenvoudige bediening, omdat de functies veel lijken op gewone schrijfprogramma's
Weinig internetbandbreedte nodig
Maakt het mogelijk om samen aan een tekst te werken
Werkresultaten worden geregistreerd
De groep werkt samen een document uit

(mogelijke) nadelen
•

De basisversie van het schrijfblok heeft meestal niet veel meer functies dan een schrijfprogramma.
Intussen zijn er echter ook versies met meer extra functies, maar die kunnen kosten met zich
meebrengen.
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1.3 Flashcards
Toepassingsgebied
•
•
•

Voor de onafhankelijke ontwikkeling van inhoud
Zelfgestuurd leren ondersteunen
Geschikt als werkopdracht tussen twee sessies of voor
zelfstandige ontwikkeling van specifieke vragen

Korte beschrijving
Leerkaarten zijn zelflerend materiaal dat zelfgestuurd leren en lerenden ondersteunt bij de verwerking van
werktaken. Ze zijn gerangschikt volgens de gelegenheden uit de werkcontext (triggers) en bieden een snel
overzicht van de mogelijke transferresultaten voor de eigen werkcontext (uitkomsten). In elke leerkaart is
een concrete transfertaak voor de eigen werkcontext geïntegreerd, die de lerenden in staat stelt nieuwe
kennis direct toe te passen. Aan de overdrachtstaak kunnen ook aanvaardingscriteria worden verbonden die
de professionele begeleider in staat stellen een beslissing te nemen over de kwaliteit van de oplossing nadat
deze is voltooid en de lerenden aldus constructieve feedback te geven. De eigenlijke inhoud, de voorbeelden
en de impulsen dienen om hulp te bieden bij de toepassing van de overdrachtstaak op de eigen context van
de leerling en zijn gewoonlijk kort, zo toepassingsgericht mogelijk en verwijzen naar verdere informatie en
methoden. 3
Een selectie van verschillende flashcards over verschillende onderwerpen kan worden gevonden en
hergebruikt onder een CC-BY-SA licentie op de volgende pagina: https://academy.agile-learning.eu.
Uitvoering, procedure
Selecteer flashcards die bij uw project passen of maak geschikte flashcards voor uw project.
De volgende structuur is nuttig gebleken voor de flashcards:
• Benoem het toepassingsgebied (bijv. "moderatie van een werkgroep")
• Geef voorbeelden van mogelijke leerresultaten (bv. "Kan een planning maken voor een
werkvergadering") die met de flashcard kunnen worden bereikt,
• Leg de relevante inhoud uit
• Stel taken in waar de inhoud zal worden toegepast.
Deze taken moeten zo worden geformuleerd dat de verwerking van de flashcards bijdraagt tot de verwerking
van de werktaak, b.v. "Maak een lijst van materialen die nodig zijn voor de uitvoering van je project". Op die
manier kan de verwerking van de flashcard worden ingebracht in het werk van de (leer)groep.
De flashcards worden aan de deelnemers ter beschikking gesteld en/of als leertaken toegewezen.
(potentiële) voordelen
3

Cf. Höhne, B. & Longmuß, J. (2020) Agil und informell lernen - Bedarfsorientierte Kommunikations- und
Kollaborationsmethoden. In: G. Richter (Ed.): Leren in de digitale transformatie. Hoe werk-geïntegreerd leren slaagt in
de bedrijfspraktijk, blz. 134 e.v. Stuttgart: Schäffer-Poeschel
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•
•
•

snelle oriëntatie over de inhoud en de mogelijke resultaten na behandeling van het materiaal,
Verwerking in een beheersbaar tijdsbestek (ca. 30 minuten)
actiegericht, om de concrete toetsing van een methode of een oplossing direct in de eigen
werkcontext mogelijk te maken.

(mogelijke) nadelen
•

Inspanning voor de schepping
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1.4 Boodschappendienst
Toepassingsgebied
Aanvulling tijdens de
gehele workshop

•
•

•

Geschikt voor elke groepsgrootte
Kan worden ingesteld als een groepschat voor alle deelnemers.
In dit geval wordt het gebruikt voor groepscommunicatie voor,
tijdens en na de workshop.
Kan ook worden gebruikt als een parallelle vorm van
communicatie tussen organisatoren, leerkrachten en
begeleiders.

Korte beschrijving
Op internet gebaseerde app waarmee individuen en groepen met elkaar kunnen communiceren en gegevens
kunnen uitwisselen. De messenger service kan worden opgezet als een groepschat voor alle deelnemers. In
dit geval wordt het gebruikt voor groepscommunicatie voor, tijdens en na de workshop. Het kan ook dienen
als een parallelle vorm van communicatie tussen de organisatoren, de leerkrachten en de begeleiders.
Uitvoering, procedure
Een privacy-compliant app wordt meegedeeld aan alle deelnemers, die hem installeren op hun
eindtoestellen. De messenger kan voor, tijdens en na het evenement worden gebruikt om de deelnemers
met elkaar in contact te brengen en/of om het evenemententeam een aparte uitwisselingsmogelijkheid te
bieden.
(potentiële) voordelen
•
•
•

Netwerken tussen belanghebbenden
Creëren van een groepsgevoel
Duidelijke groepen voorkomen plaatsingsfouten

(mogelijke) nadelen
•

Deelnemers die niet over een geschikt eindapparaat beschikken of de app om andere redenen niet
willen gebruiken, worden uitgesloten.

22 van 44

1.5 Live peiling
Toepassingsgebied
•
•

Aanbevolen voor feedback in grotere groepen
Vereist dat de deelnemers zijn uitgerust met geschikte
eindapparatuur (smartphone of tablet).

Korte beschrijving
Feedbackinstrument dat kan worden gebruikt met een smartphone,
de mening van de deelnemers vraagt en deze weergeeft in een
eenvoudige grafiek. De bijbehorende apps kunnen in vele varianten
gratis worden gedownload. Een DSGVO-compatibele toepassing is
bijvoorbeeld Mentimeter.
Uitvoering, procedure
De deelnemers hebben hun eigen eindtoestellen nodig of u zorgt zelf voor enkele. Het leveren van
eindapparaten heeft het voordeel dat de nodige apps al voorgeïnstalleerd zijn.
Bovendien zijn een beamer en, indien mogelijk, wi-fi vereist. In de aanloop of direct tijdens de cursus kunt u
verschillende vraagformaten opgeven, de deelnemers antwoorden met de eindtoestellen. Mogelijke
formaten zijn:
•
•
•
•
•
•

Stemmen/meerkeuze: Stem nu voor A, B of C
Vrije tekstinvoer, bijv. vragen
Klikbare afbeeldingen: afbeeldingen (b.v. kaarten waarop een punt verschijnt door erop te klikken)
Brainstormen
Taken sorteren: Een lijst moet in de juiste volgorde gesorteerd worden
Woordwolken: Deelnemers mogen slechts één woord per keer invoeren. Als meerdere deelnemers
hetzelfde woord invoeren, wordt het groter op het scherm getoond ten opzichte van de anderen.
(potentiële) voordelen
•
•
•
•
•

Meningen en stemmingen van de groep kunnen tegelijkertijd representatief worden opgevraagd en
gevisualiseerd
Zelfs verlegen deelnemers geven hun mening
Snel opvragen van meningen/kennis
Aan het eind heb je een goed overzicht van de mening van de deelnemers.
U kunt onmiddellijk zien hoeveel deelnemers hebben deelgenomen.

(mogelijke) nadelen
•
•

Vertragingen ten gevolge van technische problemen
App-geschikte apparaten zijn vereist
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•

Controle geven, want je ziet alleen de resultaten die met de anderen
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2. Formaten
2.1 Groot plenum
Toepassingsgebied
•
•

Tijdens de opleiding
Werk met alle deelnemers tegelijk

Korte beschrijving
Iedereen ontmoet de instructeurs in een virtuele kamer.
Uitvoering, procedure
Een "conferentieruimte" is nodig voor presentaties en besprekingen in een groot plenum. Afhankelijk van de
grootte van de groep en andere vereisten moet een keuze worden gemaakt uit verschillende toepassingen.
De virtuele conferentieruimte moet, indien mogelijk, onder toezicht staan van ten minste twee personen,
één persoon voor moderatie en één persoon voor technische ondersteuning op de achtergrond. Een
werkfase in de digitale kamer mag niet langer duren dan 50-55 minuten, na 20-25 minuten moet van
formaat worden veranderd om de aandacht vast te houden.
(potentiële) voordelen
•

Er kan mee gewerkt worden.

(mogelijke) nadelen
•
•

Videoconferenties met veel deelnemers vereisen een stabiele internetverbinding
Afhankelijk van het programma, gaat het gebruik gepaard met kosten

Succesfactoren
•
•

Selecteer het juiste programma voor de bestemming, groepsgrootte, internetverbinding
Compatibiliteit van het programma met andere gebruikte toepassingen
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2.2 Pauzezalen
Toepassingsgebied
•
•

Tijdens de opleiding
Deelnemers werken in kleine groepen

Korte beschrijving
Breakout rooms zijn virtuele ruimtes waar deelnemers in kleine groepen kunnen werken. Ze zijn meestal
verbonden met de grote conferentiezaal en worden gecreëerd door het evenemententeam.
Uitvoering, procedure
Voor het werk in kleine groepen zal het evenemententeam een passend aantal pauzeruimten inrichten.
Afhankelijk van de werkopdracht zijn deze uitgerust met een klok, een applicatie voor samenwerking en voor
het registreren van resultaten, alsmede een whiteboard met de vraag en eventueel benodigde nadere
informatie. Het is mogelijk om kamers aan de groepen toe te wijzen, maar ook om kamers aan verschillende
onderwerpen toe te wijzen en de deelnemers zelf te laten beslissen welke kamer zij willen "betreden".
(potentiële) voordelen
•
•

Werken in kleine groepen is virtueel mogelijk
Breakout ruimtes kunnen naar wens worden ingericht

(mogelijke) nadelen
•
•

Minder mogelijkheden om van de ene groep naar de andere te gaan als in aanwezigheid
In geval van onderbreking van de internetverbinding beginnen de deelnemers opnieuw in de grote
vergaderzaal en moeten zij opnieuw worden ingedeeld in de pauzeruimten.
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2.3 Chat
Toepassingsgebied
Kan worden gebruikt als een parallelle vorm van communicatie tijdens een virtuele conferentie.
Korte beschrijving
De meeste virtuele kamers hebben een chatfunctie. Zo kunnen de deelnemers berichten aan elkaar schrijven
en de moderator aan alle of geselecteerde deelnemers.
Uitvoering, procedure
De chat kan voor iedereen toegankelijk worden gemaakt en bijvoorbeeld worden gebruikt als medium om
vragen te stellen. Als het chatten in deze vorm in het concept wordt geïntegreerd, moet het door iemand
anders dan de docent worden begeleid, omdat dit niet goed parallel met het college kan gebeuren.
De chat kan worden opgeslagen en gebruikt als aanvulling op het logboek.
(potentiële) voordelen
•
•
•

Kan worden opgeslagen
Links en nadere informatie kunnen tegelijkertijd beschikbaar worden gesteld
Terugkoppelingsmogelijkheid van de luisteraars

(mogelijke) nadelen)
•

Er is nog iemand nodig om de chat te modereren
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Deel C: Methodologie
Hierna worden verschillende methoden voor het werken in virtuele workshops gepresenteerd. Naast een
korte beschrijving, aanbevelingen voor de uitvoering en de belangrijkste voor- en nadelen, zijn er opnieuw
verwijzingen naar
•
•
•
•

mogelijke toepassingsgebieden,
de stappen van de "Volledige actie" waarbij zij bijzonder nuttig kunnen zijn,
een aanbevolen aantal deelnemers (TN), indien van toepassing, en op
de bruikbaarheid met goede en slechte internetverbinding.
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1.1 Zelf-introductie/ Ego marktplaats
Toepassingsgebied

•
In de aanloop naar de
workshop

•

Voor groepen tot 12 deelnemers, daarna kunnen de deelnemers
slechts kennis nemen van enkele anderen, bv. de leden van hun
eigen kleine groep
Kennismakingsformule om de workshop te beginnen

Bestemming
•
•
•
•
•

Creëert het bewustzijn dat individuen actief moeten zijn in de workshop en betrokken kunnen raken
Ontwikkel een actieve rol in de workshop, neem verantwoordelijkheid
Onafhankelijke verwerving van de in de workshop gebruikte toepassing/tool
De deelnemers stellen zich voor aan de groep en de leraren en maken zich zichtbaar voor hen.
De deelnemers krijgen de gelegenheid elkaar en de docenten te leren kennen.

Korte beschrijving
Van tevoren wordt een virtueel whiteboard opgezet met vragen over de persoon, die algemeen en/of
persoonlijk kunnen zijn (bijv. naam, opleiding, waarom ben ik hier? Wat is mijn favoriete eten/droombaan?
Mijn eerdere ervaring met het onderwerp). Op de moderatiemuur kunnen de antwoorden op de vragen
worden gegeven in de vorm van profielen of in een matrix.
Uitvoering, procedure
De deelnemers beantwoorden de vragen op "sticky notes", ordenen ze en volgen de instructies van de
leraar. Dit kan gebeuren in de vorm van clusters, themahoeken, matrices, enz. Om beter te onderscheiden
welk antwoord van wie komt, kan aan elke persoon een kleur worden toegekend. De zelfrepresentaties
kunnen worden aangevuld met een foto of een korte video.
Optie 1: Bij het begin van de workshop stellen de deelnemers zichzelf niet voor, maar een andere persoon
aan de hand van de profielen.
Optie 2: Samen de vragen beantwoorden als inleiding op de workshop
(potentiële) voordelen
•
•
•

De deelnemers behandelen de bijscholing al van tevoren.
Technische problemen worden van tevoren zichtbaar.
Communicatie onder elkaar al voor de start ondersteunt de vorming van groepen.

(mogelijke) nadelen
•
•

Tijdrovende voorbereiding voor deelnemers en docenten
Als veel TN niet meedoet, kan dat het opstarten bemoeilijken.

Succesfactoren
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•
•

Het digitale bord moet lang genoeg van tevoren beschikbaar zijn.
TN moet ruim van tevoren bekend zijn.

30 van 44

1.2 "Opwarmen" Spel 1: Vragen
Toepassingsgebied
In de aanloop naar de
workshop

•
•

Voor groepen tot 30 deelnemers
Kennismakingsformule om de workshop te beginnen

Bestemming
•

Groep Warming-Up

Korte beschrijving
Iedereen zet zijn camera uit. De moderator stelt vragen en wie ze met ja kan beantwoorden, zet de camera
aan.
Uitvoering, procedure
Bedenk vragen die de deelnemers aan elkaar zullen voorstellen. De vragen moeten niet te persoonlijk zijn
voor de eerste ontmoeting. Vragen die verband houden met het onderwerp van de workshop kunnen ook
nuttig zijn.
(potentiële) voordelen
•
•
•
•

Verlicht de atmosfeer
Activering van de deelnemers, allen zijn betrokken
De aanvankelijke opwinding is weggezakt en iedereen concentreert zich op het seminar
De deelnemers hebben elkaar een beetje leren kennen en kunnen gemakkelijker met de groepsfasen
beginnen.

(mogelijke) nadelen
•

Geen
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1.3 "Opwarmen" Spel 2: Tekeningen
Toepassingsgebied
In de aanloop naar de
workshop

•
•

Voor groepen tot 20 deelnemers
Kennismakingsformule om de workshop te beginnen

Bestemming
•
•

Groep Warming-Up
Diepere en andere soorten gesprekken stimuleren

Korte beschrijving
Creatieve manier om elkaar te leren kennen en eerste ideeën te ontwikkelen. Iedereen maakt een tekening
over een bepaalde vraag en legt die dan aan de anderen voor.
Uitvoering, procedure
Zorg dat iedereen pen en papier bij de hand heeft. Stel een vraag die met een tekening moet worden
beantwoord, bv. welk dier zou je gebruiken om de manier waarop je werkt te beschrijven?
Optie 1: Deelnemers maken een foto van hun tekening en uploaden die op het leerplatform of het virtuele
whiteboard.
Optie 2: De TN houden het omhoog voor de camera zodat iedereen het kan zien.
(potentiële) voordelen
•
•
•
•
•

Verlicht de atmosfeer
Activering van de deelnemers, allen zijn betrokken
De aanvankelijke opwinding is weggezakt en iedereen concentreert zich op het seminar
Taalbarrières kunnen worden overbrugd
De deelnemers hebben elkaar een beetje leren kennen en kunnen gemakkelijker met de groepsfasen
beginnen.

(mogelijke) nadelen
•

Deelnemers die niet graag tekenen, kunnen weigeren de taak uit te voeren.
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1.4 Driehoek van gemeenschappelijke grond
Toepassingsgebied
In de aanloop naar de
workshop

•
•
•

Voor groepen tot 30 deelnemers
Kennismakingsformule om de workshop te beginnen
Kan ook worden gebruikt in de reflectiefase met betrekking tot
concrete vragen

Bestemming
Leer meer over teamleden/collega's, leer elkaar kennen en verdiep je in de problematiek.
Korte beschrijving
Zoeken naar overeenkomsten en verschillen
Uitvoering, procedure
Op een virtueel whiteboard maakt de groep een document met een driehoek of een vierkant. Iedereen
schrijft zijn naam in een hoek.
De groep begint een gesprek over hun verschillen, maar ook over hun overeenkomsten. De overeenkomsten
tussen alle drie of vier personen moeten in het midden worden opgeschreven. Individuele overeenkomsten
tussen twee mensen worden op de pagina geschreven.
Optie 1: Verdeel de driehoek/het vierkant later met de grotere groep
(potentiële) voordelen
•
•
•
•

Steun om onzekerheden en gevoelens van vreemdheid te verminderen
Vooral goed voor interculturele teams
Als de teamleden niets van elkaar weten, is het ook heel leuk & verrassend om overeenkomsten te
ontdekken, maar ook om de eerste verschillen te zien
De driehoek/het vierkant kan dienen als een herinnering aan gemeenschappelijke punten wanneer er
later in het groeps-/teamwerk verschillen ontstaan
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1.5 Presentatie/impuls lezing/ interactieve (resultaat) presentatie
Toepassingsgebied

•
•

Geschikt voor elke groepsgrootte
Kan worden gecombineerd met verschillende toepassingen
(presentatiedia's, video's, whiteboard,...)

Bestemming
•
•
•

De inhoud wordt verstrekt
Taken worden gepresenteerd en uitgelegd
De resultaten worden gepresenteerd

Korte beschrijving
In de virtuele vergaderzaal wordt de inhoud aan alle deelnemers tegelijk gepresenteerd. Iedereen kan de
presentatie volgen via een gesplitst scherm en luisteren naar de lezing. Daarna kunnen vragen worden
verzameld en besproken.
Uitvoering, procedure
Een presentatie in de virtuele ruimte mag niet langer duren dan 15-20 minuten. Er moet op worden gelet dat
de getoonde dia's weinig tekst bevatten en dat de inhoud zo mogelijk met afbeeldingen wordt verbonden.
De persoon die spreekt moet zichtbaar zijn in een kleine afbeelding. Bepaal van tevoren hoe vragen zullen
worden behandeld. Mogelijkheden zijn: schrijven in de chat, posten in een Toepassingsgebied

•
•
•

Geschikt voor groepen van elke omvang
voor en tijdens de training,
Bruikbaar voor taken tussen twee workshopdata

Korte beschrijving
Een virtueel whiteboard kan door alle deelnemers tegelijk worden gebruikt. Het is geschikt voor het
beschikbaar stellen van informatie en als moderatiemuur om gezamenlijk inhoud vast te leggen en voor
anderen toegankelijk te maken. Op de markt zijn b.v. Conceptboard, Miro of Mural.
Uitvoering, procedure
Stel de link naar het whiteboard tijdig ter beschikking van alle deelnemers. Zorg er zo mogelijk voor dat alle
deelnemers zich van tevoren vertrouwd maken met het bord, bijvoorbeeld in de vorm van gezocht-posters
of andere kleine taken die vóór het begin van het evenement op het whiteboard moeten worden uitgevoerd.
(potentiële) voordelen
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•
•
•
•
•

Maakt het mogelijk om samen aan een document te werken
Maakt het mogelijk vragen en ideeën in de groep te verzamelen (virtuele moderatiemuur)
Maakt thematische velden mogelijk waarin ook gegevens en verdere links beschikbaar kunnen
worden gesteld
Het whiteboard wordt een centrale "plaats" voor de gemeenschappelijke uitwisseling van gedachten
en informatie
De deelnemers gebruiken dit instrument en vinden hun weg in de vereiste functies

(mogelijke) nadelen
•
•

Vereist technische knowhow
Kan de betrokkenen in het begin overweldigen

, nadien bespreken in plenaire of kleine groepen. Als alternatief kan de presentatie worden opgenomen en
vooraf beschikbaar worden gesteld. Synchrone vragen worden dan beantwoord en de inhoud wordt meteen
besproken.
(mogelijke) voordelen
•
•

Video's en opgenomen presentaties maken asynchroon werken mogelijk. Als er weinig tijd is, kunnen de
gerezen vragen rechtstreeks in de plenaire vergadering worden besproken.
Presentaties in real time zijn levendiger en zowel de lerenden als de leraren komen in direct contact. Er
wordt voor gezorgd dat iedereen de inhoud hoort en er daarna mee aan de slag kan.

(mogelijke) nadelen
•

Aandacht daalt sneller tijdens lezingen

Succesfactoren
•

Stabiele internetverbinding vereist voor een videoconferentie
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1.6 Microlearning
Toepassingsgebied

•
•

Geschikt voor elke groepsgrootte
Kan zowel voor beginners als voor gevorderden worden gebruikt

Bestemming
•

•
•

Microlearning maakt zelfsturing / zelforganisatie door de lerende mogelijk; mogelijkheid om te kiezen
wat en wanneer te leren (leren op verzoek). Geeft de verantwoordelijkheid voor het leren aan de
lerende.
Leerlingen ontvangen gerichte informatie
Schept de mogelijkheid om deze asynchroon te noteren en te bewerken

Korte beschrijving
Microlearning is een manier om educatief materiaal in kleine hapjes aan te bieden. Een leereenheid - ook
wel een nugget genoemd - duurt meestal minder dan 5 minuten, vaak tussen de twee en vijf minuten. Het
bestaat uit betrekkelijk kleine leereenheden en kortdurende leeractiviteiten. Het formaat varieert:
samenvattingen van artikelen, infographics, dia's, quizzen, enquêtes, video's, links of afbeeldingen. Het dient
een specifiek leerdoel en wordt vaak aangeboden via mobiele telefoon, tablet of sociale media - en kan op
de werkplek worden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens werktijd.
Uitvoering, procedure
De kleine leereenheden worden ontwikkeld en geprogrammeerd door deskundigen op het gebied van het
onderwerp in verschillende formaten om de leerlingen geïnteresseerd te houden. Zij kunnen ter beschikking
worden gesteld aan het begin van een cursus of op het moment dat zij daadwerkelijk nodig zijn. Zij kunnen
deel uitmaken van het werk of een extra "bonustrack" zijn.
(potentiële) voordelen
•
•
•
•
•

Eenvoudig en goedkoop te produceren/bij te werken
korte ontwikkelingscycli
Hoge impact (just-in-time)
Persoonlijk en sociaal
Weinig tijd nodig voor de deelnemers (positief gevoel van prestatie en snelle resultaten)

(mogelijke) nadelen
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•

•

Minder geschikt voor complexe leerconcepten of voor het werken aan langetermijndoelen. Het kan
leiden tot gefragmenteerde online leerervaringen waarbij deelnemers het overzicht verliezen over wat
ze aan het doen zijn.
Het is moeilijk om microlearning precies te koppelen aan de bestaande kennis van de deelnemers of om
hen voldoende aan te moedigen om nieuwe ideeën, bijvoorbeeld door reflectie, te verbinden met
ervaringen en bestaande kennis.

Succesfactoren
•
•

De leereenheden zijn aantrekkelijk genoeg om ook in de vrije tijd te worden gebruikt, bv. tijdens een
koffie- of rookpauze
Zij dragen daadwerkelijk bij aan de leertaak
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1.7 Verhalen over beste praktijken delen
Toepassingsgebied

•
•
•

Voor elke groepsgrootte
Whiteboard of schrijfblok vereist
Voor grote groepen moeten veel pauzeruimtes worden
ingericht

Bestemming
Reflectie van de inbreng in relatie tot eigen ervaringen
Korte beschrijving
Vraag de deelnemers na een inhoudelijke inbreng naar hun beste ervaringen met het onderwerp, bv. "wat
was uw beste leerervaring?".
Uitvoering, procedure
Bepaal voor jezelf welk onderwerp van je presentatie je naderhand met de deelnemers wilt uitdiepen. Vraag
hen naar hun beste ervaringen op dit gebied. De deelnemers beantwoorden eerst de vraag voor zichzelf en
schrijven die op in een schrijfblok of op een virtueel whiteboard. Daarna worden ze in groepen van 2-3
verdeeld en wisselen ze hun ervaringen uit in pauzeruimtes. Zij proberen uit te vinden wat deze goede
ervaringen gemeen hebben of wat ze speciaal maakte.
In een derde fase worden de resultaten van het groepswerk in een plenaire vergadering gepresenteerd.
Samen werken zij uit met welke succesfactoren in het verdere verloop rekening moet worden gehouden.
(potentiële) voordelen
•
•

Directe toepassing van het geleerde
Door de nieuwe inhoud toe te passen, vindt een onderzoek van het onderwerp plaats. Op die manier
wordt de inhoud beter begrepen en wordt er duurzamer geleerd.

(mogelijke) nadelen
•
•
•

Voor grote groepen zijn veel pauzeruimtes nodig.
In het geval van grote groepen kunnen niet alle groepen hun resultaten in de plenaire vergadering
presenteren
Stabiele internetverbinding vereist
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1.8 5x Waarom
Toepassingsgebied

•
•

Voor elke groepsgrootte
Ook geschikt als warming-up

Bestemming
Tot de kern komen van iemands overtuigingen en motivaties. achtergronden in organisaties en
teamstructuren tot op de bodem uitzoeken.
Korte beschrijving
De status quo uitdagen
Uitvoering, procedure
Creëer een breakout room of begin een virtuele sessie in teams van twee. Het team beslist wie wie het eerst
interviewt. Begin met het stellen van een algemene vraag over de gewoonten of opvattingen van de
respondent(en). Vraag dan vijf keer achter elkaar "waarom" bij elk antwoord.
Het gaat minder om horizontale vragen en meer om diepgang. Degene die de vraag stelt, schrijft op wat hij
hoort, waarbij hij vooral let op de momenten waarop het voelt alsof de ondervraagde een niveau dieper is
gegaan om te begrijpen waarom hij doet wat hij doet.
U moet altijd in gedachten houden dat u misschien pas bij de vierde of vijfde vraag "waarom" tot de kern
komt.
(potentiële) voordelen
•
•
•

De diepere kennis over het onderwerp zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen tot een beter begrip van het
perspectief van de deelnemers.
De deelnemers worden zich bewust van hun eigen beweegredenen en die van anderen.
Problemen of achtergronden van personen of organisaties kunnen zichtbaar worden gemaakt

(mogelijke) nadelen
•
•

Voor grote groepen zijn veel pauzeruimtes nodig.
Stabiele internetverbinding vereist
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1.9 Groepspuzzel
Toepassingsgebied

•
•
•

Geschikt voor elke groepsgrootte
Kan zowel voor beginners als voor gevorderden worden gebruikt
Ondersteunt peer to peer werk

Bestemming
•
•

Onafhankelijke ontwikkeling van de inhoud
Onderricht van de inhoud door gelijken

Korte beschrijving
De inhoud wordt niet frontaal gepresenteerd, maar wordt ter beschikking gesteld van kleine groepen. Deze
werken de inhoud uit (met of zonder leidende vragen), vatten ze samen en presenteren ze aan de anderen.
Hoe deze op een actiegerichte manier aan de anderen kunnen worden overgebracht, kan ook deel uitmaken
van de werkopdracht.
Uitvoering, procedure
De leerinhoud is verdeeld in kleinere eenheden. Elke werkgroep ontvangt een deel van de informatie, leest
het, verduidelijkt de inhoud en bereidt het voor de rest van de groep voor. Het krijgt zijn eigen vergaderzaal
hiervoor. De workshopleider kan de verschillende groepen aan het werk zien en later feedback geven. Zij is
beschikbaar voor vragen en ondersteuningsbehoeften.
(potentiële) voordelen
•
•
•

De leerinhoud wordt opgedeeld in kleinere eenheden, wat de verwerkingstijd verkort.
Dit maakt een snelle wisseling van formaten mogelijk, wat de aandacht in virtuele workshops kan
verbeteren.
De groepen slagen erin actiegerichte vormen van kennisoverdracht te ontwikkelen en toe te passen.

(mogelijke) nadelen
•

Als een groep afhaakt of de inhoud niet begrijpt, moet de workshopleider in staat zijn op korte termijn in
te vallen.
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1.10

Dialooghoeken

Toepassingsgebied

•
•
•

Geschikt voor groepen van ca. 25 deelnemers
Kan zowel voor beginners als voor gevorderden worden gebruikt
Kan synchroon en asynchroon worden gebruikt

Bestemming
•
•

Collegiale uitwisseling
Werken in kleine groepen

Korte beschrijving
Een whiteboard met "werkhoeken" is voorbereid. Elke hoek is toegewezen aan een werkgroep. Het formaat
kan worden gebruikt voor opwarmingsvragen en voor het werken aan inhoudelijke taken.
Uitvoering, procedure
Kleine groepen van 4-5 personen worden gevormd. Elke groep krijgt een vraag om aan te werken en een
overeenkomstig voorbereid "hoekje" op een digitaal whiteboard. Elke groep heeft tussen 15 en 25 minuten
om in de pauzeruimte aan de taak te werken. Zo nodig kan de groep een moderator aanwijzen en een
persoon die de kernpunten opschrijft. Als er een plenaire presentatie van de resultaten is, moet aan het
begin worden besloten wie deze taak op zich zal nemen. Daarna kunnen de "muren" tegen elkaar worden
geschoven en in de plenaire vergadering worden gepresenteerd en besproken.
Variatie 1: Aan het eind van de werkfase gaan de groepen naar de volgende muur. Zij lezen de resultaten van
de vorige groep en voegen zo nodig hun eigen ideeën toe, waarvoor zij "stickers" met hun eigen kleur
krijgen.
Variatie 2: In de volgende fase kunnen de deelnemers door de hoeken "wandelen" en de resultaten van de
andere groepen bekijken zoals in een galerij. Dit kan worden gevolgd door een discussie in de plenaire
vergadering.
(potentiële) voordelen
•
•

Korte verwerkingstijden en snelle formaatwisselingen mogelijk (telkens 15-25 min).
Alle deelnemers krijgen de kans om hun ideeën in te brengen.

(mogelijke) nadelen
•

Niet uitvoerbaar zonder virtueel whiteboard

1.11

Groepswerk met waarnemers

Toepassingsgebied
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•
•

Geschikt voor elke groepsgrootte
Structureert het groepswerk

Bestemming
•
•
•
•

Rollen en bijzondere kenmerken van virtuele communicatie zichtbaar maken
Zorgt voor de functionaliteit van het groepswerk
Reflecteert het groepswerkproces aan de groep
Feedback geven wordt geleerd en constructieve feedback wordt ervaren
o Feedback van peers wordt anders ervaren en kan vaak beter worden opgevangen
o Peers kruipen in de huid van degene die feedback geeft
o Feedback wordt meer empathisch gegeven als je in beide posities komt

Korte beschrijving
Eén persoon van de werkgroep wordt aan het begin van een werkfase aangewezen om de anderen te
observeren. Zij neemt niet deel aan de discussie, maar observeert het werkproces en geeft de groep aan het
eind constructieve feedback.
Uitvoering, procedure
De rol wordt slechts voor één taak toegewezen, indien nodig verandert deze rol bij het volgende groepswerk
in een andere persoon. Het is belangrijk dat de persoon die observeert niet deelneemt aan de discussie en
zich concentreert op het maken van aantekeningen voor constructieve feedback. Als kleine groepen
gedurende verschillende fasen van het werk bij elkaar blijven, kan de observerende persoon uit een andere
groep komen. Richtvragen voor de observatie kunnen van tevoren worden verstrekt.
(potentiële) voordelen
•
•
•

Dominante sprekers kunnen worden tegengewerkt door hen waarnemers te maken.
De deelnemers leren hoe ze groepsprocessen kunnen observeren en hoe ze constructieve feedback
kunnen geven.
Groepsleden krijgen constructieve feedback over hun werkmethoden

(mogelijke) nadelen
•

Er moet apart tijd worden uitgetrokken voor feedback

1.12

Zeester Methode

Toepassingsgebied
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•
•
•

Geschikt voor elke groepsgrootte
Maakt feedback van alle deelnemers mogelijk
Vergemakkelijkt de evaluatie van de feedback

Bestemming
De Starfish methode stelt open en niet-oordelende vragen, met behulp waarvan het gemakkelijk is om in de
feedback een persoonlijke kijk op de dingen te geven.
Korte beschrijving
In een cirkeldiagram worden verschillende open vragen opgenomen, die door de deelnemers worden
beantwoord. De vragen zijn zo geformuleerd dat zij waarderende en constructieve feedback mogelijk maken
en niet bedoeld zijn om de anderen te evalueren.
Uitvoering, procedure
Maak een cirkel met de 5-6 vierkanten, waarvan elk wordt bezet door een bepaald aspect of een bepaalde
vraag.
•
•
•
•
•
•

Wat willen we niet meer doen? Wat willen we niet meer doen?
Waar willen we minder van doen? Wat moeten we verminderen?
Waar willen we mee beginnen? Wat moeten we uitproberen?
Waar willen we meer van doen? Waar hebben we meer van nodig?
Wat willen we houden? Wat moeten we blijven doen?
facultatief: Waarvoor willen wij danken? Wie willen we bedanken?
Figuur
2cf.
www.blog.orbit.de

Vraag de deelnemers om een antwoord op elke vraag op een kaartje of in de chat enz. te schrijven, of om
het te verwoorden als ze aan de beurt zijn. Sla de resultaten op in geschreven vorm.
Variatie: Voor grotere groepen (vanaf ongeveer 10 personen): In plaats van een evaluatie met iedereen in de
plenaire vergadering te doen, sturen de deelnemers iedereen een bericht waarin ze de vragen
beantwoorden.
(potentiële) voordelen
•
•
•
•
•
•

Alle deelnemers reageren op de gestelde vragen, zelfs de verlegen deelnemers.
De methode kan ook asynchroon worden gebruikt en ook met grote groepen.
Niemand hoeft iemand anders persoonlijk te bekritiseren of bang te zijn voor persoonlijke kritiek
De deelnemers denken na over de workshop
De deelnemers wisselen informatie uit over de workshop
Het evenemententeam zal na de workshop beschikken over een lijst van verbeteringsmogelijkheden.
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(mogelijke) nadelen
•

Bij grotere groepen is de methode in synchrone vorm tijdrovend als iedereen individueel moet spreken.
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