
	  

Online	  Tool	  voor	  ter	  voorbereiding	  van	  een	  face	  to	  face	  begeleidingssessie	  

Als	  voorbeeld	  wil	  ik	  het	  gebruik	  van	  een	  ‘forum’	  aanhalen.	  Deze	  interactieve	  tool	  
is	  efficiënt	  en	  effectief.	  Het	  heeft	  als	  doel	  de	  interactie	  en	  communicatie	  met	  
anderen	  te	  bevorderen.	  En	  er	  kan	  worden	  gediscussieerd	  over	  een	  actueel	  
onderwerp.	  

Ik	  zelf	  heb	  het	  al	  ingezet	  bij	  een	  les	  Aardrijkskunde	  over	  de	  Chinese	  Hutong.	  Een	  
Hutong	  	  is	  een	  traditionele	  woonwijk	  in	  China	  met	  kleine	  woningen,	  die	  de	  
Chinese	  overheid	  steeds	  vaker	  afbreekt	  omdat	  de	  economie	  groeit	  en	  de	  huizen	  
klein	  en	  onhygiënisch	  zijn.	  De	  mensen	  zelf	  hebben	  hier	  niets	  over	  te	  zeggen	  en	  
worden	  gedwongen	  om	  te	  verhuizen	  naar	  een	  moderne	  flat.	  In	  mijn	  les	  die	  ik	  heb	  
ontwikkeld,	  laat	  ik	  de	  docent	  een	  forum	  aanmaken	  waar	  leerlingen	  binnen	  
onderwerpen	  op	  vragen	  kunnen	  reageren	  als	  “Is	  het	  acceptabel	  dat	  de	  mensen	  
worden	  gedwongen	  om	  te	  verhuizen	  (in	  deze	  omstandigheden)	  terwijl	  ze	  dit	  niet	  
willen?”.	  Daarbij	  moeten	  de	  leerlingen	  ook	  op	  de	  mening	  van	  anderen	  reageren.	  
In	  de	  nabespreking	  kan	  de	  docent	  samenvatten	  wat	  de	  leerlingen	  hebben	  
geschreven	  en	  eventueel	  verdiepende	  vragen	  hierover	  stellen.	  	  

Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  de	  studenten	  een	  week	  van	  te	  voren	  met	  de	  
opdrachten	  op	  het	  forum	  aan	  de	  slag	  gaan.	  Zodat	  in	  de	  les	  er	  aandacht	  kan	  
worden	  besteed	  aan	  de	  berichten	  die	  zijn	  geschreven.	  

Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  docent	  die	  het	  forum	  beheerd	  goed	  toeziet	  of	  de	  
antwoorden	  wel	  relevant	  zijn	  en	  eventueel	  ongepaste,	  beledigende	  antwoorden	  
verwijdert.	  Als	  het	  in	  de	  klas	  wordt	  gebruikt,	  kan	  de	  docent	  direct	  reageren	  
waarom	  hij	  het	  antwoord	  verwijdert.	  Is	  het	  op	  afstand	  dan	  kan	  de	  docent	  een	  
mail	  sturen	  naar	  de	  betreffende	  persoon.	  

De	  tool	  is	  geschikt	  voor	  interactie,	  communicatie,	  individueel,	  samenwerkend	  
leren	  en	  een	  mening	  geven	  over	  geworven	  kennis.	  Men	  kan	  er	  ook	  over	  
persoonlijke	  gebeurtenissen	  en	  gevoelens	  praten.	  Er	  zijn	  ook	  genoeg	  forums	  op	  
internet	  die	  hier	  gebruik	  van	  maken.	  School	  gerelateerd	  vind	  ik	  dit	  minder	  
geschikt,	  zeker	  als	  de	  leerlingen	  elkaar	  kennen	  zou	  ik	  dit	  niet	  via	  een	  forum	  doen.	  
Het	  kan,	  maar	  alleen	  als	  er	  vervolgens	  face	  to	  face	  aandacht	  aan	  wordt	  besteed.	  

In	  mijn	  voorbeeld	  is	  er	  sprake	  van	  situatief,	  collaboratief	  leren	  omdat	  er	  sprake	  
is	  van	  meningen	  uitwisselen	  over	  een	  specifiek	  onderwerp.	  	  

	  

Sterkte	  en	  zwakte	  aspecten	  

Effectiviteit:	  4.	  Het	  is	  een	  mooie	  tool	  om	  een	  discussie	  op	  gang	  te	  brengen,	  
meningen	  te	  delen.	  

Efficiëntie:	  4.	  Direct	  toepasbaar	  

Usability:	  3.	  Voor	  de	  leerling	  is	  het	  een	  kwestie	  van	  een	  antwoord	  geven,	  de	  
docent	  moet	  even	  weten	  hoe	  hij/zij	  een	  forum	  aanmaakt.	  



Benodigde	  randvoorwaarden:	  4.	  Enige	  verstand	  van	  internettechnologie	  

Feedback	  en	  assessment:	  2.	  Het	  hangt	  er	  vanaf	  welke	  opdracht	  wordt	  gegeven.	  Ik	  
heb	  bij	  mijn	  opdracht	  bijv.	  gesteld	  dat	  ze	  een	  tegenargument	  op	  een	  mening	  van	  
iemand	  moesten	  geven.	  Dus	  gaat	  het	  niet	  zozeer	  om	  elkaar	  beoordelen.	  Het	  risico	  
blijft	  dat	  leerlingen	  elkaar	  positief	  beoordelen.	  

Portabiliteit:	  4.	  Een	  forum	  is	  makkelijk	  aan	  te	  maken.	  

Motivationeel:	  2.	  Ik	  denk	  dat	  het	  afhankelijk	  is	  of	  het	  onderwerp	  boeiend	  genoeg	  
is	  om	  het	  forum	  te	  laten	  aanslaan.	  Een	  forum	  zelf	  ziet	  er	  niet	  heel	  boeiend	  uit.	  

	  	  


