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Presenter
Presentation Notes
Welkom, we gaan zo beginnen! Zet alsjeblieft alvast je microfoon en camera uitNa de presentatie is er alle tijd om vragen te stellen beantwoordenBewaar je vragen dus voor na de presentatie of stel ze alvast via de chat Technische problemen? Graag de sessie verlaten en opnieuw deelnemen. Icoontjes camera uit, microfoon uit, chat



Presenter
Presentation Notes
Werk nu 12 jaar als docent en weet niet wat jullie ervaring is. Bij mij waren steeds meer studenten aan het afhaken. Zeker na langer dan 30 minuten presenteren. Het steeds beter werken van wifi en mobiele telefoontjes met meer mogelijkheden hebben daar zeker niet bij geholpen. Van alles probeerde ik om studenten meer bij de les te houden. Variërend van mobiele telefoons verbieden, door de klas naar achter lopen en belonen voor goed gedrag. Toen dit allemaal toch niet heel veel hielp dacht ik misschien ligt het niet alleen aan mij, maar ook aan de studenten. Is dit dat toch misschien een andere generatie die op een andere manier wil leren.Bij mijn eigen kinderen viel me al wel op hoe leergierig ze zijn om eigen passies uit te leven. De oudste hockeyed graag en neemt zelf haar tablet mee het veld op om te zien hoe Chris van der Weerden de sleeppush doet en gaat dan zelf oefenen en weer kijken. De jongste lijkt alles van Youtube te halen. Hoe leer vloggen, opmaken, etc.
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Rolkeuze

Semester 1; Ontdekken

Semester 2; Uitproberen

Semester 3+; Kiezen



Samenwerken

Squad1 Squad2 Squad3 Squad1 Squad2 Squad3

Tribe A Tribe B

Gilde Front-end

Gilde Back-end

Gilde Business Analist

Gilde AI engineer

Gilde Cloud engineer



Vaardigheden
Feedback en beoordeling



Leerresultaten

Uitdagendere opdrachten

Vaardigheden veel hoger
Kennis & kunde hoger
Inzicht in samenhang

Eerst studentsucces, dan studiesucces



Student betrokkenheid



Evaluatie Resultaten

 Lage uitval <25%

 Veel inzet > 35 uur/wk

 Hoge aanwezigheid 90%

 Respect/veiligheid > 9

 Hoge tevredenheid > 9



Zelluf
Doen!!!

Waarom 
dan?

Presenter
Presentation Notes
Is het dan allemaal zo nieuw wat we nu doen. Terugkijkend lijkt het zo logisch. Leren doe je door doen. Een goed programmeur wordt je door de 10.000 vlieguren maken en onderweg goede feedback krijgen van experts. Tijdens de krokusweek heb ik van een grote kamer een slaapkamer en studeerkamer gemaakt. Aan het einde wilden mijn dochters zelf de kamer sauzen en ik twijfelde of ik dat wel z’n goed idee vond. Alles was goed gegaan moest ik dat nu aan het einde vergallen. Toch maar even voorgedaan even gekeken hoe ze het deden en toen maar laten doen. Was het perfect. Wel in hun ogen en het gaat me veel tijd schelen als ze de komende jaren van kamer naar kamer gaan.
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