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Context en onderzoeksvraag

Methode

Meer lezen? De 
goede voorbeelden 
zijn te bekijken via 
edu.nl/7vy8x

Resultaten

Conclusie

Denk met ons mee!

Download

Voor het verzamelen, beschrijven en ontsluiten van 
goede voorbeelden is een procedure opgesteld.

• Fase 1: zoeken en vinden van voorbeelden en 
   deze globaal beschrijven met hulp van een 
   vragenlijst
• Fase 2: selecteren van voorbeelden aan de hand 
   van kwaliteitscriteria
•• Fase 3: uitwerken  globale omschrijving tot een 
   narraef op basis van interviews met stakeholders
• Fase 4: bewerken narraef tot producten die 
  worden gepresenteerd op een interacef plaorm

Is deze methode van verzamelen en beschrijven 
van goede voorbeelden effecef? Een selece van de videotesmonials

De effecviteit van de procedure wordt gemeten 
door per voorbeeld vast te stellen of:

• het docenten inspireert. We kijken per voorbeeld 
   naar (a) hits en waarderingen en (b) de 
   hoeveelheid implementaes in nieuwe 
   onderwijscontexten (andere cursus, opleiding, 
   e.d.).
•• de innovae met ICT  ‘echt’ goed is (i.e.,            
   resulteert het in beter doceren en/of beter leren).

We kunnen enkele conclusies trekken:

• We weten op dit moment nog weinig over de 
    effecviteit van de procedure omdat het 
    plaorm nog niet operaoneel is.
• Docenten en andere geïnteresseerden hebben 
   de videotesmonials over goede 
      voorbeelden bekeken.
• Deze voorbeelden lijken de docenten te 
   inspireren.
• Of deze voorbeelden resulteren in beter 
   onderwijs moet nog blijken. 

We meten achteraf of een goed voorbeeld echt 
een goed voorbeeld is door vast te stellen of 
deze het doceren en/of leren hee verbeterd. 
Hoe zouden we die verbetering kunnen 
vaststellen?

Het plaorm is onder construce, maar onderdelen 
staan reeds enkele maanden op het web. Denk 
hierbij aan vijf videotesmonials die fungeren als 
een soort van ‘advance organizers’ voor verdieping. 

De tesmonials zijn gemiddeld 416 keer bekeken 
(SD = 327). Eén van deze voorbeelden is inmiddels 
geïmplementeerd bij een andere instelling.
Er zijn momeEr zijn momenteel nog meer tesmonials van goede 
voorbeelden in de maak.
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