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Betreft: Studie- en ontmoetingsdag "Digitale didactiek en praktijkervaringen
m.b.t. e-leren". Leuven, 14 september 2006.
Mevrouw
Mijnheer
Beste collega
Sedert 2000 kwam e-leren in de hogescholen en universiteiten in een stroomversnelling. Sinds
enkele jaren staat ook voor de Vlaamse Centra voor Volwassenenonderwijs de piste van het
gecombineerd onderwijs open.
De bedoeling van e-leren is het leerproces van de studenten te ondersteunen. In het e-leren
ligt de klemtoon niet op het verwerven van technisch-instrumentele vaardigheden, maar wel
op de inzet van een leeromgeving verankerd in een digitale didactiek. Het Eliseproject, een
Europees Minervaproject gecoördineerd door de K.U.Leuven, heeft een on-line cursus over de
digitale didactiek ontwikkeld. In Vlaanderen werd de cursus gevolgd door veertien groepen (in
totaal 200 docenten uit het hoger en volwassenenonderwijs) in de periode maart 2004 - april
2006. De focus in elke cursus lag op de inzet van digitale didactiek in de eigen
onderwijspraktijk. Tijdens de zevenweekse cursus hadden hebben de cursisten de
mogelijkheid om praktijkvoorbeelden omtrent onderwerpen als ontwerpen van krachtige
leeromgevingen, begeleiden van studenten, assessment en digitale portfolio uit te wisselen.
Een praktische studiedag.

De organisatoren van de Elise-cursus willen deze rijke bron aan praktijkvoorbeelden
openstellen voor een zo ruim mogelijk publiek tijdens de studiedag Digitale Didactiek en
praktijkervaringen m.b.t. e-leren. Er zullen een aantal cases en methodieken voorgesteld
worden en gebruikers zullen hun praktijkervaringen toelichten in de vorm van
informatiesessies, workshops en posterpresentaties.
Deze studiedag is bedoeld voor alle geïnteresseerden uit het hoger en volwassenenonderwijs.
De ex-cursisten van de Elise-cursus zullen op deze studiedag vanzelfsprekend ook heel wat
studiegenoten van de cursus ontmoeten. Tijdens de studiedag is er veel ruimte om personen
te ontmoeten en ideeën uit te wisselen.
Om organisatorische redenen (lokalengrootte en catering) wordt het aantal inschrijvingen
beperkt.
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De studiedag maakt u zelf. Oproep om een bijdrage te leveren.

De opzet van deze studiedag is de uitwisseling van ervaringen.
Wij doen een beroep op zoveel mogelijk collega's om de studiedag mee vorm te geven door
een bijdrage te leveren voor een informatiesessie, een workshop of een posterpresentatie.
Stuur uw bijdrage naar Luc Vandeput, gebruik makend van de format die op de website staat
aangegeven http://www.eliseleren.be/studiedag
Luc Vandeput zal graag via mail (luc.vandeput@avl.kuleuven.be) alle vragen rond de
bijdragen beantwoorden.
Uitwisselen van ervaringen op drie manieren

•

•
•

In een informatiesessie geeft de inleider een presentatie van 20 min. en is er 10
min. ruimte voor vragen, discussie en/of stellingen.
Tijdens een workshop wisselen de deelnemers, na een korte inleiding (5 à 10 min.)
aan de hand van enkele stellingen ervaringen en inzichten uit. De inleider zorgt voor
een korte inleiding en voor de stellingen. Totale duur: 40 min.
Bij een posterpresentatie geeft de inleider uitleg bij een of meerdere poster(s) op
A3-formaat of bij enkele powerpoint dia's. Deze informele manier van presenteren
duurt per sessie ca. 10 à 15 min.

Programma

09.30 Onthaal en koffie
10.00 Inleiding
10.10 Plenair: Keynote door prof. F. Truyen (K.U.Leuven)
Inhoud en Mogelijkheden van activerende internettoepassingen voor instellingen uit het
hoger- en volwassenenonderwijs
11.00 Blok 1: Praktijkvoorbeelden
- Ontwerpen van krachtige leeromgeving
- Begeleiden en coachen van studenten
- Evaluatie, assessment en eportfolio
- Nieuwe technologieën
- Gecombineerd onderwijs (voor volwassenonderwijs)
12.30 Lunch
13.30 Blok 2: Praktijkvoorbeelden
- Ontwerpen van krachtige leeromgeving
- Begeleiden en coachen van studenten
- Evaluatie, assessment en eportfolio
- Nieuwe technologieën
- Gecombineerd onderwijs (voor volwassenonderwijs)
15.00 Voorstelling van het nieuwe concept van de Elise-cursus en van de mogelijkheden om
contact te blijven houden met deelnemers aan de studiedag
15.15 Receptie
16.00 Afsluiting
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Inschrijven.

Kosten in deelname (lunch inbegrepen) bedragen bij voorinschrijving (voor 20 juni) 45 EUR.
Wanneer U inschrijft na 20 juni bedraagt de prijs 55 euro. De inschrijving is pas definitief na
betaling van het verschuldigde bedrag.
U kunt u on-line inschrijven: http://www.kuleuven.be/vsc Klik op inschrijven en selecteer
Elise Studiedag Digitale Didactiek. Inschrijvingen gebeuren op ‘first come, first serve basis’.
U stort de som van 45 euro (na 20 juni 55 euro) op rekening nummer 432-0000871-44 van
het Vliebergh-Senciecentrum met vermelding van uw naam, van uw instelling en van
"Studiedag e-leren".
Ten laatste op 15 juni krijgt u een mail met een inlogaccount voor de website van de
studiedag http://www.eliseleren.be/studiedag. Op deze site kunt u vanaf 15 juni uw keuze
voor de verschillende sessies aangeven.
Locatie.

Auditorium De Valk. K.U.Leuven, Tiensestraat 44 Leuven.
De lokalen liggen op ca. 15 minuten lopen van Leuven Station.
Routebeschrijving: zie website
Meer informatie
luc.vandeput@avl.kuleuven.be of

http://www.eliseleren.be/studiedag
Met vriendelijke groeten
Prof. J. Lowyck
Voorzitter AVL
Namens de leden van de Elise-werkgroep
• Alain Dhaene, CVO Hitek vzw
• Maarten Cannaerts, Geassocieerde Faculteit Industriële en Biowetenschappen, De Nayer
instituut
• Frederik Deschrijver EHSAL - Europese Hogeschool Brussel
• Kris Erauw, UGent
• Gabriëlle Erlingen, PHL
• Kris Erauw UGent
• Arnout Horemans, Erasmushogeschool Brussel
• Geert Huysentruyt, KHBO
• Ludo Mateusen, K.U.Leuven
• Chris Peeters, KHMechelen
• Christine Vanhooteghem, K.U.Leuven, CLT
• Luc Vandeput, KHLeuven & K.U.Leuven
• Steven Verjans, K.U.Leuven, AV-net
• Tom Wambeke, KATHO

