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Uitdagingen & noden

 Bewegende beelden 
-> kinderen met bewegingsstoornissen

 Dynamisch cursusmateriaal 
-> snelle en continue nieuwe ontwikkelingen 

 Vaardigheden oefenen en evalueren
-> zeldzame aandoeningen en kennisoverdracht?

 Kritisch wetenschappelijk en klinisch denken
 Probleemoplossend en doelgericht werken
 Communiceren & samenwerken
 Informatie verzamelen en beoordelen

 Zelfsturend leren
 Communicatie over inhoud beschikbaar voor iedereen



4

Aan de slag

 Papieren cursus -> leermodule

 Kennisoverdracht zeldzame syndromen -> 
groepsopdracht met permanente evaluatie 
m.i.v. self & peer assessment

 Vragen via mail -> forum
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Leermodule

 Gestructureerde map met inhoudsopgave

 Doorbladeren

 Volgorde (afdwingbaar)

 Verzameling van verschillende digitale dragers
 Bestanden: PDF/PP/Word

 Webkoppelingen: youtube video’s, officiële websites, …

 Opdrachten, (zelfstudie)testen, …

 Screencasts

 Cursuskoppelingen
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Groepsopdracht met wiki

 Feed forward: voorbeeldwiki 

 Opdracht 1
 Voor 1 zeldzaam syndroom informatie verzamelen, 

beoordelen en rapporteren in een WIKI op leerplatform

 Formatieve feedback

 Opdracht 2
 Situering eigen syndroom tov andere groepen

 Opstellen evaluatie en behandeling voor eigen syndroom

 Self & peer assessment - summatieve feedback
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11
Opdracht 1: groepswiki maken

Mar 30 - May 15 Opdracht 2: situering, evaluatie, behandeling

Jun
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Groepsopdracht: GENETISCHE SYNDROMEN
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Forum

 Vragen en antwoorden 

 blijvend beschikbaar 

 Voor alle studenten beschikbaar

 Via abonneren makkelijk op te volgen als docent

 Geen mails meer in prive-mailbox, maar ineens 
naar hele onderwijsteam



15



16

Digitale cursus CommunicatieGroepsopdracht - Wiki

Leermodule Tvv hoorcollege Forum
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