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Hybride leren met
een MOOC of SPOC

Mariet Vrancken
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Massive open online course
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Single private online course
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Online Course
• Ons principe: hybride leren
• Theoretische luik, praktijkvoorbeelden, opdrachten: via
MOOC of SPOC
• Wordt gemodereerd door 1 of 2 CEGO-medewerkers
• In geval van SPOC kan iemand van de school fungeren als
cursusbegeleider
• Na aantal hoofdstukken/levels: bijeenkomst IRL
• Real life bijeenkomsten = coaching
• MOOC = voor elke geïnteresseerde leerkracht die een
nascholing wil volgen
• SPOC = voor geïnteresseerde leerkrachten van één school
of scholengemeenschap
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MOOCs
• 5 levels met telkens +/- 10 leerobjecten
• Leerobject: instructievideo (zelf gemaakt),
informatieve video (youtube), artikel,
interessante website, document,
leeropdracht, praktijkvoorbeeld, …
• MOOC Breed Evalueren
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MOOCs
• Elk leerobject bevat een leervraag: dient om aan te sporen aan de
slag te gaan, bevraagt de leerkracht over wat ie al doet, stemt tot
nadenken over het onderwerp
• Leerkracht kan reageren/feedback geven via de kolom naast het
leerobject
• Op het leerobject zelf
• Op andere deelnemer

• Leerobject ‘jouw bijdrage’: uploadzone om zelf voorbeelden,
documenten, interessante links, artikelen, … te uploaden en zo te
delen met anderen die de MOOC of SPOC volgen.

 kennisdeling
 cocreatie
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MOOCs: trajectvoorbeeld
• Startdatum 7/01/2019 – verwelkoming met
digicafé
• 14/01/2019: start level 1
• 28/01/2019: start level 2
 week 11/2/2019: eerste coachingsessie(s)
• 11/02/2019: start level 3
• 25/02/2019: start level 4
• 11/03/2019: start level 5
 week 1/04/2019: tweede coachingsessie(s)
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MOOCs: trajectvoorbeeld
• Bij start van nieuw level: e-mail naar alle
deelnemers
• Bij vragen: kan rechtstreeks via platform, of
via e-mailadres moderatoren
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MOOCs: moderator
• Social learning aanmoedigen, begeleiden en
faciliteren
• Vergroten van zelfsturing en autonomie:
uitdagen om aan de slag te gaan, verder na te
denken, aangeven waar oplossingen gevonden
kunnen worden (zelf geen oplossing
aanreiken, tenzij deelnemer echt vast zit)
• Inspireren
22/10/2018

CEGO

9

MOOCs: wat onze deelnemers ervan
vonden
• Laagdrempelig
• Intensief traject
• Goede afwisseling tussen theorie en
praktijkvoorbeelden
• Goede leervragen stellen
• Goed modereren
• Social learning is belangrijk
• Mindshift bij heel wat deelnemers
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MOOCs: nog vragen?
Alle info via onze website en info@cego.be
of:
Mariet.vrancken@cego.be
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