Bij Arcus College (Heerlen-Parkstad Limburg) loopt op dit moment (vanaf april 2014) een traject met
inzet van kennisclips, videolessen en coachen/begeleiden en examineren van cursisten via
videoconferencing.
Als vervolg op twee presentaties die ik ooit gehouden heb op de Verdieping bij Kennisnet over de
mogelijkheden m.b.t. de inzet van weblectures en videoconferencing in een krimpregio zoals ZuidLimburg, hebben we hier nu een praktisch vervolg op ingericht en is dit traject nu operationeel en ‘in
bedrijf’.
http://www.kennisnet.nl/sectoren/mbo/actueel/een-weblecture-wat-is-dat-precies/
http://media.zuyd.nl/p2gplayer/Player.aspx?path=HEERLEN001%2f2011%2f12%2f02%2f1%2fvideo_
post.wmv&mediaType=recordings
Casus: VVE traject.
Medewerk(st)ers in peuterspeelzaalwerk/kinderopvang moeten voldoen aan een aantal taalniveaus
om nog in de toekomst hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren en hun arbeidscontract te kunnen
continueren. Werkgevers moeten ook kunnen aantonen dat hun personeel ‘gekwalificeerd’ is.
Doelgroep bestaat ook grotendeels uit iets oudere vrouwen, moeite met ICT gebruik, niet
enthousiast m.b.t. deze verplichte taalcursus, angst voor verlies werkgelegenheid etc.
We hebben een openbare aanbesteding ’gewonnen’ om dit aanbod (voorlopig) in de regio Parkstad
uit te voeren. Een blended-learning combinatie van F2F-contigu onderwijs en de inzet van
videolessen/clips en videocoaching/begeleiding/examinering.
Introductiebijeenkomsten, sommige lessen en workshops vinden plaats in F2F-contigu
samenstelling, de rest gebeurt allemaal via videolessen en videobegeleiding.
Ik voeg een aantal schermafdrukken toe om een beeld te krijgen hoe we dit hebben ingericht.
Met een beperkt budget hebben we een licentie voor Adobe Connect gekocht ( Adobe heeft een
nieuw en interessant licentiemodel voor onderwijsinstellingen) en hebben we sinds oktober 2014
een kleine studio ingericht om videolessen en/of (groeps)gesprekken op te nemen.
Dit deden we tot nu toe met eigen/privé apparatuur en/of via Adobe Connect en een webcam.

Onderstaand een voorbeeld met uitleg voor cursisten over Adobe Connect met scherm en
mogelijkheden.

Onderstaand het overzicht ePortfolio structuur en verplichte onderdelen en documenteren
kwalificatie VVE traject.
We werken met inleveropdrachten in onze DLWO (N@Tschool) die automatisch in de goede
mappenstructuur van het ePortfolio worden ‘gerouteerd’.
Hier worden ook linkjes naar videoregistraties van cursisten als videobewijsmateriaal ondergebracht.

Onderstaand voorbeeld kennisclip/videolesje uitleg goed-fout antwoorden bij Lezen niveau 3F
opdrachten examentraining

Onderstaand een overzicht opnames individuele examens en/of trainingen Spreken 3F
Voordeel opnames – opnames zijn goed bewijsmateriaal ook om op te nemen in het ePortfolio

Onderstaand een voorbeeld van een individueel spreekexamen/training met een cursist via video.
Je kunt dit opnemen, de docent kan dit later nog eens bekijken en beoordelen en de cursist kan dit (
via een link of fysiek) opnemen in haar ePortfolio.
We gebruiken dit ook bij de doelgroep Anderstaligen en NT2 onderwijs, niet alleen bij het VVE
traject.

Onderstaand een voorbeeld van videoclips met uitleg goed-fout Examentraining Spreken 3 F.
Deze opnames zijn gemaakt met Adobe Connect en worden ook aangeboden via een studieroute in
N@Tschool.

Uiteraard worden ook de gewone presentaties met Adobe opgenomen en zijn via de DLWO 7*24 uur
beschikbaar om nog eens terug te kijken. Uitleg programma, gebruik N@Tschool, uitleg methode
Taalblokken van Malmberg, gebruik en inloggen DLWO/N@Tschool etc.

Hierbij nog een indruk van onze ‘studio’ omgebouwd/heringericht klaslokaal om korte videolessen en
(groeps)gesprekken op te nemen.

