IS HET
POSTGRADUAAT IN
DIGITAL TEACHING
IETS VOOR JOU?
Leer hoe je digitaal onderwijs
evewichtig aanpakt.
» Digitale tools dienen als ondersteuning voor
een doordacht lesontwerp met de focus op
interactie.
» Wij geven je nieuwe sleutelcompetenties
zoals digitalisering, omgaan met nieuwe
media (video), digitaal communiceren en
werken in teams en subteams.
» Leer gebruik maken van blended waves met
een balans in synchroon en asynchroon
onderwijs.
» Ook coaching en een coachende aanpak
wordt je aangeleerd.
» Deze opleiding is uniek: train je technische
skills in ons Medialab en implementeer deze
in een sterk onderbouwd didactisch kader.
» Kortom: een technische én didactische
opleiding in slechts één jaar. Of creëer een
persoonlijk traject en kies één of enkele
modules.
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CONTACT
mike.derycke@ehb.be
www.ehb.be

KLAAR VOOR DE TOEKOMST?
Schrijf je online in of kom langs op
het secretariaat van campus Kaai.

Ook te volgen als
aparte modules

ZELF

KIES
JE OPLEIDINGSONDERDELEN
Je kiest zelf of je je voor de hele cursus of voor
enkele delen wilt inschrijven. Het postgraduaat
volgen in combinatie met een voltijdse job is dus
zeker mogelijk. Als je kiest voor zo’n persoonlijk
traject ontvang je een creditbewijs per module.
DEEL 1:

DIGITALE GELETTERDHEID

De digitale mogelijkheden en de bijhorende leercurve zijn
enorm toegenomen. Je leert praktijkgericht je pc, camera,
microfoon, security en internet afstellen om als digitale lesgever
aan de slag te gaan.

STREAMING | GREEN KEY | VIDEO | OBS |
AUDIO | DSLR
DEEL 2:

INSTRUCTIONAL DESIGN

Je (her-)ontwikkelt je blended leerpad waarin je feedback,
constructive alignment, interactie, asynchrone en synchrone
onderwijsactiviteiten verwerkt. Alle kennis en ervaring die je
hebt opgedaan in deze opleiding, heb je nodig om dé perfecte
blend te creëren.

DEEL 5:

ACTIVERENDE LESVORMEN

Motivatie en zelfontplooiing zijn belangrijke facetten van het
onderwijs. Je exploreert de drijfveren van jongeren en leert
ze te stimuleren via een coachende aanpak. Je leert ook de
interactiviteit binnen het leerproces te verhogen.

MOTIVATIE | GAMIFICATION | COACHING |
INTERACTIVITEIT
DEEL 6:

EIGEN DIGITALE OPLEIDING

Wie het volledige postgraduaat volgt, maakt een eindopdracht.
Je werkt je eigen digitale module uit en je schrijft een digitale
reflectie. Na de opleiding kan je die dan direct integreren in het
onderwijs of de bedrijfswereld.

ALLES IS ONLINE
RAADPLEEGBAAR

Er is steeds asynchroon materiaal beschikbaar om de leerstof
op te nemen. Taken en feedback van de coach begeleiden je
door heel het traject.

BLENDED WAVE | LEARNING JOURNEY |
CONSTRUCTIVE ALIGNMENT | ASYNCHROON
DEEL 3:

DIGITALE EVALUATIE EN
FEEDBACK

Je stemt de formatieve en summatieve toetsing af op het
leerresultatenkader om van het evaluatiemoment een
leermoment te maken. Welke evaluatievorm past het beste
voor een beoogd leerresultaat en werkvorm binnen een digitale
context.

DIFFERENTIATIE | FORMATIEF | DIGITALE
FEEDBACK | SUMMATIEF

CHECK DE
WEBSITE
VOOR HET
PROGRAMMA
EN DE PLANNING

DEEL 4:

AUDIOVISUELE TECHNIEKEN
Dit is een praktijkgerichte training voor het maken van
kennisclips, podcasts, screencasts, voice-overs en andere
technieken die een docent of leraar nodig heeft om content te
maken of creëren op een aangename en professionele manier.

PODCAST | MONTAGE | STEMTECHNIEK |
KENNISCLIP

ehb.be

