
Lerend netwerk HW

Kick-off onderwijsdag 17 september 2021



Doelstellingen

Op vraag van OC voorzitter:

• Ervaringen over corona uitwisselen 

• Goede coronapraktijken capteren

• Noden voor lerend netwerk in kaart brengen



Wie zijn wij?

• Evi Van Mol, centrale Activo medewerker voor FEB (en FPS en FRC)
• Alan Veys, Activo antenne FEB (en FPPW)

• Opleidingen ondersteunen mbt Activerend Onderwijs, Blended Leren, …



Opstart lerend netwerk
4C model (Milligan e.a. 2014)

Consume
deelnemers krijgen nieuwe informatie aangeboden via presentatie, kennisclips, collega’s, 
artikels, boeken, interviews met anderen…

Create
deelnemers formuleren samen doelen die ze willen bereiken, benoemen zelf 
leerinterventies die daartoe nodig zijn en kunnen die leerinterventie ook mee vorm geven

Connect
deelnemers verbinden hun persoonlijke leerdoelen met leerdoelen van collega-deelnemers 
en met doelen/noden van de school

Contribute

deelnemers benoemen hoe ze zelf kunnen bijdragen tot het bereiken van de afgesproken 
doelen en welke acties ze daartoe gaan ondernemen; deelnemers kunnen zelf inhouden en 
casussen aanbrengen, het geleerde verder verspreiden in de school, collega-deelnemers 
coachen, enzovoort



Leervragen

Een leervraag is een leerdoel dat je aan jezelf stelt. Het zet aan tot reflectie, 
verdieping en verbreding van kennis, inzicht, vaardigheden. 

• Leren van en met elkaar

• Participatie en betrokkenheid als bouwstenen
• Je brengt zelf in waar je over wil praten

à deelnemers zijn belangrijkste bron van leerproces



IJSBREKER

Welke corona-onderwijservaring zal 
je nooit vergeten?







IJSBREKER

Welke corona-onderwijservaring zal 
je nooit vergeten?

Think – Pair - Share





Jouw Corona-diamant

Welke corona-
diamant zou je in de 
toekomst willen 
blijven inzetten?
En waarom?





Post-corona actieplan (10’)

• Lees de verschillende entries (consume)

• Maak je eigen mini-actieplan 
op 3 (of meer) post-it’s bijv. op basis van wat je 
las/hoorde bij collega’s (create)

Wat zijn nuttige ingrepen voor jouw onderwijs? 



Connect (30’)
• Stel je individueel actieplan voor. Probeer de post-its in je groep thematisch 

te clusteren en bespreek volgende vragen:
Wat wil je online blijven doen? 
Wat neem je mee iuit de covid-crisis naar je on-campus onderwijs?
Wat zijn mogelijke valkuilen?
Wat zijn belangrijke randvoorwaarden?

• Bepaal jullie top 3 van meest nuttige tips voor post-corona onderwijs 
(nieuwe post-it)
• Indien je nog met vragen zit, formuleer dan een zoekertje voor de andere 

groepen en plak dit op het bord



Groepsindeling
Groep 1
Dekoster Kenny
De Baere Kim
Maes Greet
Castro Damaris
Puttemans Bianca

Groep 2
Carette Philippe
De Groote Bertel
Decorte Damien
Defloor Bart
Lemeire Len
De Beelde Ignace

Groep 3
Coppejans Laura
Helldorff Karoline
Van Ooteghem Saskia
Calewaert Stephanie
Cools Erlijn

Groep 4
Verhofstadt Elsy
Meyfroodt Kenn
Mataigne Virginie
Ovaere Marten
Goeminne Stijn



Plak je tips op het continuum

Face to face Online



Welke blend willen we? (Contribute)
Blend@UGent is een doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van online onderwijs met on 
campus-onderwijs. Studenten gaan daarbij actief aan de slag met de leerinhouden, zowel 
individueel, in interactie met elkaar en in interactie met de lesgevers.

https://www.onderwijstips.ugent.be/nl/tips/ugent-goes-blended-visie-van-ugent/#Blend@UGent:8principes

• Ideale blend per jaar?
• Evolutie blend doorheen de tijd?
• Problematiek van eenzaamheid/verbondenheid?
• Visie van de opleiding?
• Hoe stemmmen we af mbt gebruikte werk- en evaluatievormen?

https://www.onderwijstips.ugent.be/nl/tips/ugent-goes-blended-visie-van-ugent/


Lerend netwerk … Whats next?
• Welke vorm?

• Teams-kanaal HW?
• Onderwijscommunity
• Lunchmomenten?
• Onderwijsdagen?
• Frequentie? 
• Inhoud: good practice uit opleiding zien, 

onderwerp krijgen en over uitwisselen

• Welke onderwerpen?
• Technologie
• Werklast
• Werkvormen
• Leeractiviteiten
• Duurzaamheid
• Internationalisering
• …
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Waar vind je welke informatie?

• Onderwijstips
• UGent Praktijken
• MS Teams Online Onderwijscommunity
• UTOP: vormingen onderwijs (leerpaden, blended herontwerp, online 

interactief lesgeven…)
• onderwijsondersteuning@ugent.be
• Activo-antennes Alan en Evi
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https://onderwijstips.ugent.be/nl/?q=&subject=SUBJECT_AL&page=1
https://onderwijstips.ugent.be/nl/ugentpractices/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a376441d8bf894874b9b4c89abc6f69b0%40thread.tacv2/conversations?groupId=be814b08-9a7a-429c-8bdc-9217866ddeb8&tenantId=d7811cde-ecef-496c-8f91-a1786241b99c
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/home?bplte_company=C0000956575P&_s.crb=C7meh7EAGun8UTFUH6wlXbJro6z%252fTfLrP%252bExMkRkdF8%253d
mailto:onderwijsondersteuning@ugent.be

