
Terugblik ComeniusFestival       
Niet precies wetend wat we konden verwachten hebben wij, Anneke en Petra, onze opwachting op het 
ComeniusFestival gemaakt. De naam festival heeft iets luchtigs, maar het was georganiseerd door het 
ComeniusNetwerk, dat valt onder de KNAW. Achteraf gezien daarom niet heel verrassend dat het serieuze inhoud 
was in een informele zetting. Hierdoor kwam er volop gesprek tot stand. Tijdens de presentaties vertelde 
enthousiaste onderwijsvernieuwers over hun oorspronkelijke idee, wat ze al uitgeprobeerd hadden of waar ze nu 
nog mee worstelden. Zonder uitzondering goed doordacht en zeer herkenbaar. Zo ging het in een workshop van 
Chiel van Veen en Agnes Willemen over interactie tijdens werkgroepen. Eén van de vele punten die ter sprake 
kwam, is de uitdaging om de interactie van docent – student 1 – docent – student 2 – docent naar docent –
student 1 – student 2 te krijgen. We hebben mooie contacten opgedaan voor ons project.
Kortom, wij vinden het ComeniusFestival een echte aanrader. Ook voor mensen die geen beurs toegewezen hebben 
gekregen. De enige domper was dat de minister uiteindelijk niet kwam en er slechts twee vragen aan de vervangers 
werden gesteld. Wellicht heeft iemand een suggestie hoe we onze vraag alsnog aan de minister kunnen 
voorleggen?  
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Tweede expert blended learning bekend  
Er is iemand gevonden voor de rol van expert blended learning, namelijk Dr. Migchiel van Diggelen. Migchiel werkt 
als Assistant Professor voor de Open Universiteit en heeft werkzaamheden gedaan in het kader van onderwijs-
innovatie, waarbij hij diverse teams heeft ondersteund bij het ontwikkelen en invoeren van blended materiaal.
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Deelname EdMedia / innovative learning          
Eind juni vond de internationale conferentie 
EdMedia / innovative learning plaats in 
Amsterdam (https://www.aace.org/conf/ 
edmedia/). Petra was hierbij aanwezig. De 
conferentie draait om de laatste stand van 
zaken in onderzoek naar technologierijke 
onderwijsvernieuwingen. Vooral open 
universiteiten bleken goed vertegenwoordigd 
en er waren vraagstukken rondom het 
betrekken van studenten die via internet een 
bijeenkomst volgen. Dit was ook zo bij de 
presentatie ‘Problem-Based Learning with a 
Technological Twist: Blended Learning in a 
Math Classroom’ door Morales. Helaas waren er 
nauwelijks presentaties rondom vakdidactisch 
verantwoord blended materiaal ontwerpen. Er 
zijn wel ideeën om dit volgend jaar aan de 
conferentie toe te voegen. Ons project heeft 
potentie om een gat in de kennis rondom dit 
gebied te vergroten. De deelname aan de 
conferentie heeft wel enkele methodologische 
ideeën, om bv. deelname te scoren, 
opgeleverd.      

Namens ComeniusNetwerk      
Uit naam van het netwerk is een ingezonden 
brief naar het NRC gestuurd, waarin een 
pleidooi wordt gehouden voor waardering 
voor onderwijzen: https://www.nrc.nl/nieuws/
2019/06/24/maak-van-goed-onderwijs-een-
academisch-specialisme-a3964602

Aftrap van ons project ‘ruimte voor talent’      
Hoewel de module waarin ‘het allemaal moet 
gaan gebeuren’ aan het einde van het jaar 
plaatsvindt, is het schooljaar van het project 
begonnen. Het duurt nog maanden voor de 
bijeenkomst start, maar wij zijn al gestart met 
de voorbereiding.
-    In een overleg voor de zomervakantie
     hebben wij, team rekenen/wiskunde en
     Migchiel (expert blended learning),

     het spinnenweb ingevuld. Je gaat daarbij na waar een
     verandering op één onderdeel van het curriculum verder
     veranderingen te weeg brengt. Het gesprek bracht
     flink wat nieuwe inzichten. Zo stelde Migchiel terecht de
     vraag of je er zomaar vanuit kunt gaan dat iedereen leert
     van het voeren van een leergesprek of dat je studenten
     dat ook moet leren. Daarnaast werd in het gesprek
     duidelijk dat we eigenlijk ook nastreven dat de student
     meer de regie van het eigen leren in handen neemt.
-    Van Migchiel kregen we de tip om een script voor een
     instructiefilmpje voor te leggen aan een dramadocent.
     Gelukkig reageerde onze gewaardeerde collega direct
     positief op dit voorstel.
-    In september hebben we als team een eerste overzicht
     gemaakt van de onderliggende concepten bij onze
     opdrachten. Daarbij hebben we gekeken naar
     (ontbrekende) paralellen tussen beide type opdrachten
     (standaard en gevorderd). Hierbij werd duidelijk dat meer
     synergie tussen beide type opdrachten gewenst is. Dit
     hebben Randy en Petra in een overleg met de vak-
     inhoudelijk expert, Gerard Jeurnink, doorgesproken.
     We hopen de volgende nieuwsbrief meer over de
     resultaten hiervan te kunnen melden.
We ervaren het als luxe om een module zo goed met elkaar 
te kunnen doordenken. De gesprekken met externe 
deskundigen helpen ons om impliciete overwegingen 
expliciet te krijgen. Wat een voorrecht om als team middels 
deze beurs deze mogelijkheden te krijgen.      

Voorbereiden Panama Conferentie
De Panama Conferentie duurt nog even, maar voor-
stellen moeten nu ingediend te worden. Wij zijn voornemens 
om tijdens de Panama Conferentie anderen kennis te laten 
maken met de door ons ontwikkelde opdrachten en de 
onderliggende ontwerpprincipes en overwegingen. Een 
uitgelezen mogelijkheid om dit tijdens een ontmoeting te 
delen. Wij hopen velen daar in onze workshop (mits ons 
voorstel wordt geaccepteerd) te mogen verwelkomen.

Team rekenen van KPZ bestaat uit:
Petra Hedrikse, Randy Bosch, Jeffrey van Welsen, Mariëlle 
Elburg en Anneke Wösten.
Zie www.kpz.nl/comenius-project voor meer informatie.

https://www.aace.org/conf/edmedia/
https://www.aace.org/conf/edmedia/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/24/maak-van-goed-onderwijs-een-academisch-specialisme-a3964602

