Ict-voorzieningen

Zo niet...

Zijn ict-voorzieningen beschikbaar?
Hebben studenten thuis een eigen device? En ook
een microfoon en webcam?

... inventariseer dan wat beschikbaar (bv. een
smartphone) of uitleenbaar is vanuit instelling/
bestuur/gemeente.

Hebben studenten voor thuis een
instellingaccount en/of mailadres?

... maak indien mogelijk instellingaccounts aan
voor alle studenten en docenten.

Heeft de instelling en hebben de studenten thuis
een goede internetverbinding?

... verhoog dan de verbinding of werk zonder materiaal
(bv. video) dat een hoge internetverbinding vraagt.

Check!

Leermiddelen en -omgevingen

Zo niet...

Zijn er leermiddelen beschikbaar?

Heeft uw instelling een digitale leeromgeving die
ook voor thuis voldoende functionaliteit biedt om
digitaal samen te werken?

... maak dan gebruik van applicaties die u wel
beschikbaar heeft. Verzorg de communicatiemogelijkheid tussen docenten en studenten.

Zijn de leermiddelen van uw instelling bruikbaar
en toegankelijk vanuit huis?

... schakel dan met de uitgever. Veelal zijn digitale
varianten nu (tijdelijk) beschikbaar.

Heeft u leermiddelen die automatisch voortgang
van studenten zichtbaar maken, zodat de docent
hierop kan anticiperen?

... dan is voortgang ook te volgen door het delen van
documenten en bewijsstukken, zoals foto’s. Kies voor
een laagdrempelige manier.

Weet u of privacy vanuit thuis is geborgd? Ook als
er alternatieve leermiddelen gebruikt worden?

... check dan het privacyconvenant en/of de appchecker.
Waak voor aankopen waar u langer aan vast blijft zitten
en na deze periode voor moet blijven betalen.

Check!

Deskundigheid

Zo niet...

Zijn docenten vaardig genoeg met ict?
Hebben genoeg docenten de ict-basisvaardigheden om via een device onderwijs te geven?

... geef dan tijd om te wennen. Laat ict-vaardige
collega’s de weg wijzen. Maak een taakverdeling.

Kunnen genoeg docenten digitaal samenwerken
en communiceren?

... oefen dan met digitaal communiceren. Test het onderling: mailen, chatten, videobellen. Volg online tutorials.

Zijn genoeg docenten bekend met de functies van
uw digitale leermiddelen?

... probeer dan de digitale mogelijkheden uit. Beperk u
tot de hoofdfunctionaliteit. Laat u bijstaan of bijscholen.

Check!
Als uw randvoorwaarden op orde zijn kunt u aan de slag met de
volgende stap 2 ‘Plan het onderwijs’

