
Reflectie	  en	  synergie	  

De	  laatste	  les	  stond	  vooral	  in	  het	  teken	  van	  reflectie	  op	  de	  cursus	  en	  op	  ons	  zelf.	  
Hiervoor	  hebben	  we	  enige	  reflectieverslagen	  moeten	  inleveren.	  

Wat	  ik	  vooral	  geleerd	  heb	  is	  dat	  het,	  	  voor	  de	  lessen	  die	  ik	  ontwikkel	  bij	  het	  CMO,	  
belangrijk	  is	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  leerlingen	  ook	  zelf	  aan	  de	  slag	  gaan	  met	  
internet	  tools.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  er	  Interactief	  geleerd.	  ICT	  is	  niet	  meer	  weg	  
te	  denken	  uit	  onze	  samenleving	  en	  hiermee	  werken	  zorgt	  voor	  het	  vinden	  van	  
aansluiting	  bij	  de	  jongeren	  van	  nu.	  Wel	  is	  het	  hierbij	  van	  belang	  dat	  er	  een	  
uitgebreide	  handleiding	  bijzit	  voor	  de	  docenten.	  Dit	  om	  het	  gebruik	  ervan	  zo	  
laagdrempelig	  mogelijk	  te	  maken.	  

Verder	  had	  ik	  mijzelf	  als	  doel	  gesteld	  om	  er	  achter	  te	  komen	  of	  ICT	  een	  bijdrage	  
kan	  leveren	  aan	  het	  meer	  leerlingen	  voorzien	  van	  het	  krijgen	  passend	  onderwijs.	  
Ik	  had	  mijn	  twijfels	  of	  we	  niet	  een	  doelgroep	  uit	  het	  oog	  gingen	  verliezen,	  
namelijk:	  ‘de	  doeners’.	  Mijn	  antwoord	  op	  deze	  vraag	  is	  dat	  ICT	  zeker	  een	  bijdrage	  
kan	  leveren,	  en	  dat	  het	  ook	  de	  ‘doeners’	  een	  meerwaarde	  kan	  leveren.	  Het	  is	  
hierbij	  wel	  belangrijk	  dat	  het	  als	  aanvulling	  wordt	  gebruikt	  en	  niet	  een	  
vervanging	  van	  face	  to	  face	  (contigue)	  onderwijs.	  Zelf	  ben	  ik	  door	  deze	  cursus	  
een	  erge	  voorstander	  geworden	  van	  ‘flipping	  the	  classroom’	  .	  Hierbij	  wordt	  de	  
theorie	  zelfstandig	  voorbereid	  en	  wordt	  er	  in	  de	  klas	  gewerkt	  aan	  opdrachten.	  
Afgelopen	  donderdag	  ben	  ik	  naar	  een	  workshop	  geweest	  over	  ‘Interactieve	  
werelden	  in	  het	  onderwijs’	  georganiseerd	  door	  de	  hogeschool	  Fontys	  in	  Tilburg.	  
Tijdens	  deze	  workshop	  werd	  mijn	  inzicht	  bevestigd:	  uit	  onderzoek	  is	  gebleken	  
dat	  het	  principe	  ‘flipping	  the	  classroom’	  zeker	  een	  meerwaarde	  levert	  voor	  het	  
leerrendement	  van	  leerlingen.	  Als	  leerlingen	  de	  lesstof	  thuis	  moeten	  
voorbereiden	  dan	  kunnen	  internet	  tools	  als	  screencasts	  of	  interactieve	  filmpjes	  
een	  grote	  meerwaarde	  hebben.	  

Ik	  heb	  een	  zeer	  leerzame	  studie	  ervaring	  gehad	  en	  wil	  iedereen	  die	  een	  bijdrage	  
heeft	  geleverd	  aan	  deze	  MOOC	  Blended	  Learning	  Ontwikkeling	  hartelijk	  
bedanken.	  


