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open = learner agency
(de student kan zelf keuzes maken, eigen regie)

HILL



Open = sense of urgency
(de kennis is nu nodig, dus ik moet dit nu leren)

HILL



open = actie en kennisdeling
(leren in activiteit, kennisdeling tussen lerenden)

HILL



open = hybrid learning
(de doordachte mix van online en offline leren)b

HILL



open = coöperatie, interactie & coaching
(kleine teams, sterke coaching)

HILL



open = ook informeel leren
(open ruimte, toevallige ontmoetingen)

HILL



open = assessment as learning
(veel feedback, assessments, geen eindtest)

HILL



FeedPulse in Canvas HILL





Ha gelukkig … ’t is allemaal opgelost



● Het ‘leerpad’ voor zelfregulatie

● Hoe train je docenten?

● Ontsluiten van kennis en expertise

● Betaalbaarheid

● Overtuigen van onze eigen organisatie

● Hoe inhoudelijk expert blijven als we vooral bezig zijn met process

● Draagvlak bij ‘de oude garde’ (leap of faith)

● Vinden/maken van ondersteunende tooling die past bij de didactiek
● ...

Waar we nog aan werken …





Durf te veranderen!

Behoud het goede!

Alles op z’n kop?



Van visie naar design



Van solo naar team!



Innovatie is niet gratis

(Management) zorg voor:

Onderwijskundige ondersteuning

Innovatie aanjagers

Ruimte om te ontwikkelen

Veiligheid om te proberen en te falen



Meer weten?
Ontdek de unieke code van FHICT

Kom naar onze ‘meeloopdag’ !

Britt Dingens
B.Dingens@fontys.nl

Lennart de Graaf
l.deGraaf@fontys.nl



Marcel Veldhuijzen (docent FH-ICT, Icop)

Lennart de Graaf (docent FH-ICT, Icop)

Britt Dingens (onderwijskundige FH-ICT)
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