Online discussiëren

Wat is online discussiëren?

Aan de hand van stellingen verzamelen studenten informatie en nemen
zij een standpunt in. Daarover gaan ze met elkaar online in discussie
via een forum. Dit online discussieforum is een schriftelijke asynchrone
communicatietool. Iemand start de discussie met een vraag of stelling,
en anderen kunnen daarop reageren. Bijdragen aan het forum gebeuren
schriftelijk en de deelnemers hoeven niet tegelijkertijd in het forum
aanwezig te zijn. Dit heeft als voordelen dat forumdeelnemers zullen
nadenken over de formulering van hun inbreng en dat zij daarvoor ook de
tijd hebben. Dit verhoogt de kwaliteit van de bijdragen.

Didactische meerwaarde

Discussies op zichzelf vergen van studenten naast kennis en toepassing
ook inlevingsvermogen en analysevaardigheden. Ze analyseren het
onderwerp en leren hierdoor het onderwerp of probleemstelling van
verschillende kanten te bekijken. Ook leren studenten door discussies hoe
ze argumenten en een betoog kunnen formuleren en werken ze aan hun
presentatievaardigheden.
Door discussies online te laten plaatsvinden kunnen studenten deelnemen
waar en wanneer zij willen. Daarnaast worden studenten door het
opschrijven van hun argumenten geforceerd hun argumenten goed te
onderbouwen. Verder biedt een online discussieforum de mogelijkheid voor
bescheiden of verlegen studenten actief deel te nemen aan de discussie.

Moeilijkheidsgraad

Bloom niveaus
Reproduceren
Begrijpen
Toepassen
Analyseren
Evalueren
Creëren

Kenmerken

- Zowel online als offline
- Zowel synchroon als
asynchroon in tijd
- Samenwerken

ICT-Tools

Voorbereiding

Via de Digitale Leeromgeving, zoals Blackboard of Canvas, kan
gecommuniceerd worden in een forum. Studenten kunnen zelf
discussielijnen aanmaken voor hun vragen waar studenten en docenten op
kunnen reageren. Docenten kunnen stellingen aanleveren of dit overlaten
aan studenten. Ook bestaat er de mogelijkheid om te stemmen op
stellingen. Het werken met deze werkvorm vergt weinig voorbereidingstijd,
zowel online als offline en draagt bij aan het activeren van studenten.

Links

Saxion
Blended Learning Kookboek
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