
Open-ICT
Slimme tools voor echte 

studentbetrokkenheid

Discord
Check-ins
Feedpulse

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



Inhoudsopgave

▪ Introductie systemen

▪ Discord

▪ Check-ins (formulier)

▪ FeedPulse
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Presenter
Presentation Notes
Als je tijd hebt kun je rustig bij een aantal onderdelen stil staan. Bij weinig tijd benadruk je dat studenten op al deze terreinen eigen keuze kunnen maken een heel veel vrijheid krijgen om dat te doen.



Kennis

Zelf kennis opdoen



Toetsen

Assessments



Coaching

Veel aandacht



Samenwerken Echte projecten

Samenwerken



Live



Discord (Live)

▪ Laagdrempelig ‘thuishonk voor 

ICT studenten’

▪ Direct ‘langslopen’ bij groepen

▪ Eerste forum dat werkt voor 

‘Kennisdelen’ & ‘samenwerken’

▪ Zijn altijd iedere dag van 09.00 –

12.30 aanwezig



Discord - kennisdeling

Presenter
Presentation Notes
Hebben zelf voorstel gedaan voor een handig overzicht van tools en leerplatformen



Samenwerking



Check-ins

▪ Ieder ochtend voor 09.00 
binnen

▪ Basis voor het houden van 
de check-in met elkaar

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CSmTmFqaGE2s5HI2tbXhHW23_rVF9N1FqA2Iscp1RpJUQ0tITzE5REdSUlVZNE00QVc4RTZIT080QS4u




Student X

Student X



Peerfeedback (n.a.v. Retropsective)



Student X



Afsluiting
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