MEER WETEN
OVER ONDERWIJS
INNOVATIE?
In deze tijden is innovatie in het onderwijs nóg belangrijker dan ooit. Op 25 en 26 juni
organiseren we daarom een online evenement voor stafmedewerkers, adviseurs,
middelmanagement en docenten die zich met innovaties in het onderwijs bezighouden.
Twee interactieve live online sessies wisselen we af met asynchrone leeractiviteiten,
en er is een online omgeving waar deelnemers elkaar kunnen ontmoeten.
Je ontvangt expertfeedback op opdrachten die je maakt, en die je in je eigen praktijk
kunt toepassen.

DOELEN

Na afloop:
• kun je do’s and don’ts op het gebied van onderwijsinnovatie formuleren;
• kun je vanuit de theorie reflecteren op je eigen praktijk en aanbevelingen
formuleren m.b.t. onderwijsinnovatie;
• maak je deel uit van een community van onderwijsprofessionals waardoor je
samen kunt sparren.

PROGRAMMA
25 juni 2020
9 uur
13 – 14 uur
14 uur

Welkom en kennismaking via een blogpost. De virtual classroom
gaat open voor onderlinge kennismaking.
Virtuele klas sessie 1:
• interactieve inleiding onderwijsinnovatie;
• eigen casus inbrengen in breakout sessies.
Aanvullende informatie bestuderen en maken van een korte
verwerkingsopdracht “Do’s and don’ts bij onderwijsinnovaties”.

26 juni 2020
9 uur

Drie onderwijsinnovaties nader bekijken en relatie
leggen met eigen casus, bekijken van kennisclips
over innovatie strategieën.
14 – 15.30 uur Virtuele klas sessie 2:
• reflectie op do’s and don’ts;
• discussie in subgroepen;
• korte presentaties door deelnemers;
• afronding en feedback.

IN HET KORT

1520165

• Wanneer? 25 en 26 juni 2020.
• Kosten: € 150,-.
• Deelname leidt tot vrijstelling van bepaalde activiteiten binnen
de OU module over innoveren in het onderwijs; en tot € 150 korting
op het uitgebreid gecertificeerd programma Onderwijsinnovatie
(actie loopt t/m 30 november 2020).
• Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.
• Studieomvang: 8 uur (verspreid over twee dagen).

MELD JE HIER AAN!

