Voorbij de gastles.

Van theorie van hybride onderwijs naar de
weerbarstige praktijk.

Live presentatie: https://bit.ly/30Eylcq

www.meesteronderwijsinzicht.nl/presentations

Vakmanschapsroute op het Centrum Top Techniek
Hybride onderwijs: wie doet wat nu waar?
Voorbeeld ICT
Vragen van docenten
Poging tot antwoorden
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Vakmanschapsroute
Centrum Top Techniek (RIF)
VMBO 3 - 4 > MBO
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Vakmanschapsroute CTT

MBO

Terneuzen (CTT)

Metaal
BBL 2/3

ICT
BOL
2/3/4

Maintenance
(elektro/wtb)

BOL 3/4
BBL 4

Vlissingen of Goes
Schilderen BBL
1/2/3
Proces
BOL 3/4
BBL 3/4

Bouw
BBL 2/3

Keuze voor
Installatie/Elektro

Elektro
BOL 4
BBL 2/3/4

WTB
BOL 4
BBL 4

Bouw
BOL 4
BBL 2/3

MTD*
BOL 2

een kwalificatie
1

Procestechniek

VMBO4

MVT
BOL 3/4
BBL 2/3/4

Installatietechniek BBL 2/3

2a

2b

2a

2b

Metaal

1

2a

2b

Mobiliteit

1

2a

2b

ICT

1

2a

2b

Bouw

1

2a

2b

16 uur per
week (CTT)

VMBO3

Verdieping in een (of twee) domeinen bij CTT

MeMo
Bouw

ICT

Metaal
Mobiliteit

IEP

Installatie
Elektro
Procestechniek

Verdieping (keuze)
- Bouw
- ICT
- Installatie/Elektro
- Metaal/Mobiliteit

Brede techniek oriëntatie op VMBO
* Bij voldoende aanmeldingen ook in Terneuzen
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mogelijk om de gehele leeromgeving hier omheen te

aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het beroep.
www.meesteronderwijsinzicht.nl/presentations

bouwen: een papieren

GEEN GOED OF FOUT

casus uit de echte
beroepspraktijk kan in

Acquisitie

directe relatie staan met
de werkplek. Juist die
samenhang tussen alle

Het gedachtegoed
achter de hybride
leeromgeving schrijft

Vragen stellen, reflective practice,
portfolio
niets

CAD-tekenen
Natuur- wiskunde

voor, er bestaat ook

geen goed of fout. In dit

werkprocessen staat in

magazine laten we zien

centraal.

PROFESSIONALISEREN

Geconstrueerde
Acquisitie

Realistische
Acquisitie

Geconstrueerde
Participatie

Realistische
Participatie

Bouwtekening

Realistisch

een hybride leeromgeving

Gecontrueerd

benodigde leer- en

Om een hybride
leeromgeving te realiseren
is professionaliseren een

verschijningsvormen heeft,
onder meer afhankelijk
van het beroep waarvoor
wordt geleerd. Het bonte

Leren draaien/lassen

In elkaar zetten product

belangrijke succesfactor.
De omslag naar een

dat het gedachtegoed vele

palet van hybride leeromgevingen - variërend
van een leerwerkbedrijf

Participatie

in de school, via echte

hybride leeromgeving

opdrachten acquireren

vraagt om anders werken

uit het werkveld, tot
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Voorbeeld ICT
ICT, Media en Design
•

Opdrachten werven

•

Werken in ‘Sprints’

•

Opleveren

•

Overdragen
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Gastles?
> Een powerpoint die niet werkt, leerlingen die zitten te
appen….
Bedrijfsbezoek?
> Met een groep van 15, waarvan 5 geïnteresseerd, in een
cirkel om een vakman heen staan…….
Stage?
> Lunchen bij de moeder van de twee eigenaren van he
klsubedrijf….
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te
aan te sluiten bij de ontwikkelingen
bouwen: een papieren

GEE

casus uit de echte
beroepspraktijk kan in

H

Acquisitie

directe relatie staan met
de werkplek. Juist die

leero

?

samenhang tussen alle

achte
?

niets

‘Boundary object’

geen

benodigde leer- en

Waar heeft iedereen wat aan?

•

Waar is theorie uit te halen?
PROFESSIONALISEREN
Wat kan later ook nuttig zijn
Om een hybride
(voor wie)?

centraal.

leeromgeving te realiseren
is professionaliseren een

Geconstrueerde Realistische
Acquisitie Acquisitie
?????
Geconstrueerde Realistische
Participatie Participatie

Realistisch

een hybride leeromgeving

•

•

mag

staat in
Wat kan dewerkprocessen
grenzen over?
Gecontrueerd

•

dat h

versc

onde

van h

word
?

?

belangrijke succesfactor.
De omslag naar een

palet

omg

van e
Participatie

in de

hybride leeromgeving

opdr

vraagt om anders werken

uit he

en anders begeleiden. Het vraagt naast een andere
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studenten die aan het werk
in
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Change Lab
•

Op basis van theorie Hybride
leeromgevingen

•

Grenzen verkennen

•

Samen werken aan object

•

Voorbeeld West-Brabant
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