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Fishbowl opzet

Virtuele klas 13 Virtuele Klas 14

[…] Wij tonen aan dat, in tegenstelling tot wat vaak 
wordt gedacht, de aanwezigheid van visuele signalen 
verrassend genoeg geen effect heeft op de collectieve 
intelligentie; bovendien slagen teams zonder visuele 
cues er beter in hun vocale cues en spraakwisselingen 
te synchroniseren, en wanneer ze dat doen, hebben 
ze een hogere collectieve intelligentie […].

Casus VOORLICHTING OVER VOEDSEL

WIE BEN JE? 

• Docent bacheloropleiding Communicatie en Life Sciences bij de GUN

• Lid professionele leergemeenschap (PLG) over projectonderwijs (DP)

WAT DOE JE?

• In PLG werken aan nieuw project voor de minor Consument en Voeding

• Projectonderwerp: studenten ontwerpen een voorlichtingscampagne 
gericht op adolescenten over (verspilling van) voedsel.

• Projectcontext: begeleiding docenten (n=3); instroom studenten (n=90; 
communicatie-, gedrags- en gezondheidswetenschappen)

Virtuele Klas 15

WAT DOE JE NU?

Je zit in een PLG-sessie over de organisatie van projecten. De facilitator van 
de sessie vraagt je deel te nemen aan een FISHBOWL. Je maakt deel uit 
van de buitenkring.

• Onderwerp fishbowl: samenstelling van projectgroepen

• Doel fishbowl: activeren van voorkennis over het onderwerp

• Opdracht deelnemers: genereer en bediscussieer ideeën over het 
samenstellen van projectgroepen. Put uit je eigen ervaringen met 
samenwerkend leren.
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Group Learning Activities Instructional Design

GLAID*

leerdoelen

interactie

assessment

taakkenmerken

begeleiding

groepssamenstelling

faciliteiten
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Fishbowl
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Fishbowl

1. Oriëntatie op de casus
• Oriëntatie op de feiten
• Formuleren vraagstelling
• Selecteren en kwalificeren van de gegeven feiten
• Preciseren van de vraagstelling

2. Ontwikkelen van de argumentatie
• Opzoeken van de toepasselijke rechtsregels
• Interpreteren van de toepasselijke rechtsregels
• Eerste opzet van het betoog, het toetsen en bijstellen ervan

3. Presentatie van de oplossing
• Structureren en formuleren van de tekst
• Controle van de tekst
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Fishbowl

1. Oriëntatie op de casus
• Oriëntatie op de feiten
• Formuleren vraagstelling
• Selecteren en kwalificeren van de gegeven feiten
• Preciseren van de vraagstelling

2. Ontwikkelen van de argumentatie
• Opzoeken van de toepasselijke rechtsregels
• Interpreteren van de toepasselijke rechtsregels
• Eerste opzet van het betoog, het toetsen en bijstellen ervan

3. Presentatie van de oplossing
• Structureren en formuleren van de tekst
• Controle van de tekst

Binnenkring 1

Binnenkring 2
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Modelling Fishbowl Conventional

Scaffolding
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Modelling Fishbowl Conventional
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https://player.ou.nl/wowzaportlets/embed?production=AD9UTVD
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Focus instructie
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Integreren Activeren

Toepassen Demonstreren

Casus
Probleem

Taak

(Merrill, 2020)
Virtuele Klas 38

Fishbowl

1. Oriëntatie op de casus
• Oriëntatie op de feiten
• Formuleren vraagstelling
• Selecteren en kwalificeren van de gegeven feiten
• Preciseren van de vraagstelling

2. Ontwikkelen van de argumentatie
• Opzoeken van de toepasselijke rechtsregels
• Interpreteren van de toepasselijke rechtsregels
• Eerste opzet van het betoog, het toetsen en bijstellen ervan

3. Presentatie van de oplossing
• Structureren en formuleren van de tekst
• Controle van de tekst

Docent (modelling)

Binnenkring

Docent (modelling)

Binnenkring

online
in groep

synchroon

online
in groep

synchroon

onsite
individueel
asynchroon
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Modelling Fishbowl Conventional

Sessie 1 Sessie 2 Begeleiding 

Specificeer wie de studenten begeleidt

• docent, student (peer) en/of computer

Specificeer de rol van de docent

• monitoren interactie en leren

• feedback op proces samenwerken en resultaat van leren

• evalueren samenwerking en leren

Virtuele Klas 40

Begeleiding 

Specificeer de communicatie

• verbaal (synchroon, ‘face-to-face’; asynchroon, opname)

• tekstueel (digitaal; synchroon, chat; asynchroon, forum)

Specificeer de duur en timing van de begeleiding

• vrijwillig of verplicht (vaste momenten en frequentie)?

Virtuele Klas 41

Didactisch scenario

Virtuele Klas 42
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Ontwikkel
Develop
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Materialen
• Casus/opdracht/instructies (powerpoint)

• Begeleiding/tips/tricks (powerpoint)

• Uitwerking (powerpoint)

• Feedback (powerpoint; opname)

• Bronnen (png, jpg, pdf; verwijzingen via links/url’s in kladblok)

Virtuele Klas 44

Virtuele Klas 45

De ouders Willems willen hun tweeling Leroy en Isa met hun zesde verjaardag verrassen met een nieuw bed. Zij struinen het 
Internet af en zien op de website van Leen Bakker de volgende hoogslaper van het merk ‘Hoppekids’ te koop aangeboden voor € 
24,00.

Ze aarzelen geen moment en bestellen direct 2 hoogslapers. Ze kunnen niet wachten op de levering van deze hoogslapers (en de 
glunderende gezichten van hun kinderen).
Hun geluk is echter van korte duur. Leen Bakker laat de ouders, via een email, weten de bedden niet voor die prijs te leveren, 
omdat de aanbieding door een technische storing op de site zou zijn verschenen. "Het is wat ons betreft duidelijk dat er bij deze 
kortingen en prijzen van deze bedden sprake was van een kennelijke vergissing aan onze kant”. We zullen de bedden niet leveren 
tegen deze prijs van € 24,00. De prijs van dit prachtige bed bedraagt € 319, 00. We zijn wel bereid u een korting van 40% te 
verlenen op een ander type hoogslaper”, laat de meubelgigant weten.

De heer en mevrouw Willems nemen geen genoegen met dit bericht. Ze bellen met de meubelgigant. Deze licht de technische 
storing als volgt toe: 'We hadden een kortingsactie van 20 procent op alle matrassen en een andere actie met kortingen van 50
procent. Bij de hoogslapers is door een technische fout korting op korting gestapeld'. Woedend stellen de ouders dat Leen Bakker 
wel vaker met prijzen stunt en dat €24,00 in dat licht bezien een ‘volstrekt normale prijs’ is. ’’We laten het er niet bij zitten’, zo 
beëindigen ze het telefoongesprek.

De ouders van Leroy en Isa stellen zich op het standpunt dat er tussen hen een geldige overeenkomst tot stand is gekomen en 
eisen levering van 2 hoogslapers, tegen betaling van in totaal €48,00. Leen Bakker meent dat er sprake is van een kennelijke 
vergissing en er geen overeenkomst tot stand is gekomen en zij de hoogslapers niet hoeven te leveren voor de totaalprijs van € 
48,00. Kunnen de heer en mevrouw Willems hier nog iets ondernemen?

Implementeer
Deliver
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Script
Voorbereiding

• Ruim van tevoren

• Test materialen

• Test techniek (headset, virtuele klasomgeving (update?)

• Uitnodiging/reminder naar studenten (intekenlijst?)

• Wijs studenten op eventuele voorbereiding

• Dag zelf

• Materialen klaarzetten

• Checken mogelijke afmeldingen (in verband met groepssamenstelling)

• Groepen klaarzetten in virtuele klas

Uitvoering

Nazorg
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Script
Uitvoering

• Welkom heten en nettiquette

• Licht de leerdoelen en activiteiten toe

• Activeer voorkennis van deelnemers (leg verband met eerdere onderwijsleeractiviteiten)

• Geef de opdracht (fishbowl)

• Nodig binnenkring uit

• Instrueer buitenkring

• Geef binnenkring aanwijzingen (prompting)

• Geef feedback tijdens en na de opdracht

• Rond af (feed forward)

Virtuele Klas 48

• Wie is moderator?
• Is moderator bekend bij 

deelnemers?
• Waar op letten?
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Kenmerken e-Book

• Multimediaal platform

• Voorbeelden, richtlijnen en adviezen

• Voor ontwerpen, ontwikkelen en implementeren

• Online begeleiding

• Samenwerkend leren in de virtuele klas

Virtuele Klas 50

Structuur

Startpagina Scenario’s Werkvormen Groepen

Niveau 2 • problem-based
• case-based
• project-based

• jigsaw
• multi-step PBL
• fishbowl
• think-pair-share
• monitor
• discussie als formatieve kennistoets

• omvang
• heterogeniteit
• vorming
• duur

Niveau 3 • leerdoelen
• werkvormen

ONTWERP ONTWIKKEL IMPLEMENTEER

• proceswerkblad • checklist
• praktijk-

problemen

• DIY scripts
• voorbeeldscripts
• tips & tricks
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Screenshot homepage
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