Activerende Werkvormen en Blended Learning FGw
Call for Proposals 2018
Persoonlijke details
Aanvrager:
Matthijs Jonker
Afdeling:
Afdeling: Kunst- & Cultuurwetenschappen – Opleiding: meerdere opleidingen – Vak:
Wetenschapsfilosofie

Projectdetails
Projectnaam:
Activerende hoorcolleges Wetenschapsfilosofie

Aanleiding:
Het vak Wetenschapsfilosofie binnen de bachelor Kunst-& Cultuur wetenschappen wordt op dit
moment opgestart door één docent. Hiervoor zijn extra ontwikkelingsuren vrijgemaakt. Om direct
vanaf de start te werken met activerende werkvormen en Blended Learning en vanwege de relatief
grote groep studenten per college is de wens ontstaan de hoorcolleges interactiever te maken. Dit wil
ik doen door de traditionele hoorcolleges aan te vullen met korte activerende opdrachten om
studenten beter te betrekken bij de les, in de vorm van het voorleggen van vragen die sporen met
activerende werkvormen. Daarnaast wil ik studenten tijdens hoorcolleges laten oefenen met
proeftentamenvragen op een interactieve wijze.
Concreet geformuleerd is de wens dus als volgt:
- Verhoging interactie tussen studenten onderling en met docenten tijdens colleges.

Beoogde uitkomsten:
Met dit project willen we ervoor zorgen dat studenten:
- Zich beter voorbereiden op het tentamen;
- Actiever (kunnen) participeren aan hoorcolleges.

Plan van aanpak:
Om het project op te zetten dienen een aantal stappen te worden ondernomen:
1) Ten eerste is advies nodig van de projectgroep over activerende werkvormen die de hoorcolleges
interactiever kunnen maken. Daarbij ook graag input over de te gebruiken ICT-tools.
2) Ten tweede is ondersteuning nodig bij het gebruik van ICT-Tools, voorafgaand aan en tijdens
colleges.
3) Het project wordt in pilotvorm uitgeprobeerd waarna studenten en docenten feedback geven over
de werkvormen.
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4) Het project wordt geëvalueerd en, indien succesvol en met het oog op de duurzame inzetbaarheid,
volledig ingezet binnen het vak als vast onderdeel van de colleges.

Uitvoering:
- 1 hoofddocent voor ontwikkeling van de opdrachten, begeleiding en evaluatie van pilot
- 1 ondersteuner vanuit de projectgroep Blended Learning

Benodigdheden:
- Advies en ondersteuning van het projectteam Blended Learning over de werkvormen en tools.
- Financiële vergoeding voor het gebruik van de in te zetten tools (indien nodig)
Tijdpad:
Het vak Cultuur en samenleving is geprogrammeerd in het eerste blok van het 2e semester (start 7
februari). Het vak duurt 8 weken. De pilot loopt af twee weken na afloop van het vak.
Begroting:
- Voorbereidingsuren zijn verwerkt in de reguliere ontwikkeluren van de hoofddocent
- Eventuele kosten voor ICT-tool (bij voorkeur Mentimeter)
Uren: 0 * €0,- = €0,Mentimeter: jaarprijs €60,- (inzetbaar bij meerdere vakken)
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