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Leren in digitaal tijdperk

Connectivisme, George Siemens

Presenter
Presentation Notes
Leren van elkaar, door netwerk opbouwen. Eerst klein binnen de eigen squad en tribe dan steeds meer naar buitenLeren door zelf beschikbare content te vinden en leren gebruikenLeren door natuurlijk te doen



Kenmerken Open-ICT



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



Agile werken en leren – Sprint Ritme
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Learning Story

User StoryUser Story
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Overzicht voortgang
SCORION



Datapunten voor het assessment



Discord

OPEN ICT12

• Corona-start 13 maart

• Initiatief studenten

• Aanwezig van 9.00-12.30

Presenter
Presentation Notes
Langslopen discord squad en tirbeStudenten kwamen zelf op 12 maart met de oplossing om Discord te gebruiken. Om 11.30 kregen we als mentor/coach een uitnodiging om naar Discord te komen en de teams weer te begeleiden. Hierdoor waren we maar een halve dag onbereikbaar en konden we al weer normaal alleen nu online doorDiscord is het platform dat studenten 95% van onze studenten al voor gaming gebruikt en daarmee laagdrempeligTussen 09.00 uur en 12.30 zijn alle studenten aanwezig en bereikbaar, waardoor gemakkelijk kunnen langlopen en elkaar kunnen helpenNiet normaal hoe hier de hele dag vragen en hulp wordt gegeven



Impact op leren

“Als autodidact 
ontwikkel ik mij het 
beste met de juiste 
vrijheid en feedback”   
Twan

“Met aandacht en de 
juiste stapjes 

ontpopte ik mij binnen 
één jaar tot een 

zelfverzekerde dame”   
Lisa

Uitval door te 
hoge drempel

Uitval door te 
weinig uitdagingBereik regulier onderwijs

Bereik OPEN ICT



Resultaten eerste jaars

2 5 %

Lage Uitval Hoge Aanwezigheid

9 0 %

Veel inzet

35
u u r / w k

9
Hoge
tevredenheid

9
Respect/

veiligheid



Intrinsieke motivatie*

Autonomie Competent voelenVerbondenheid

*Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985)
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Presentation Notes
Met onze opleiding Open-ICT weten we heel goed die intrinsieke motivatie te stuwen. Dat zagen we al hierdoor door de enorme betrokkenheid die we zien bij onze studenten. Uit bekend onderzoek van Deci & Ryan (zelfdeterminatie theorie) blijkt dat intrinsieke motivatie grotendeels wordt bepaald door autonomie, sociale verbondenheid en groeien en erkenning in je ontwikkeling (ook wel competent voelen).Dit is juist wat we zo goed adresseren in onze opleiding, nalopen met voorbeelden van elk



Zelluf
Doen!!!

Waarom 
dan?
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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.



“Tell me and I forget,
teach me and I may
remember, Involve me 
and I learn” 
Benjamin Franklin

Quote
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Presentation Notes
Afsluiten met deze slogan die alles zegt. Van voor de industriële revolutie en nu weer even actueel. (neemt Anita wellicht mee in de Why)Na 200 jaar van opleiden via het industriële model, keren we met onze vorm van onderwijs terug naar deze quote van Benjamin Franklin. Onderwijs waarbij de student echt betrokken is en gemotiveerd om te leren wat bij hem of haar past (Rond 1750, een van de founding fathers van de verenigde staten)
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