Editorial
Beste lezers,
Het eerste OvO-nummer van 2020 ligt voor je. Bij het uitkomen van dit
nummer is het onderwijs al een aantal weken volkomen anders dan anders:
docenten en studenten werken vanuit huis en alle onderwijs wordt online
gegeven.
Een oude bekende van OvO, Hans van Hout, gaat in zijn column in op
de versnelling van onderwijsinnovaties die de Corona-crisis teweeg
brengt en roept ons op om mee te surfen op deze golf. De bijdrages
aan deze OvO zijn niet geschreven met het oog op de situatie waarin
we nu verkeren, maar passen daar wel goed bij.
Ilse Erich schrijft over Team-based Learning. Het is een vorm van
‘flipping the classroom’. Erich presenteert een hele concrete werkwijze.
Cedric Stalpers en Mia Stokmans onderzochten de samenhang tussen
studiekeuze en persoonlijkheidskenmerken enerzijds en intrinsieke motivatie
met prestaties anderzijds. Ze geven bovendien tips over hoe docenten
studenten kunnen motiveren. Deze tips kunnen één op één worden toegepast
op online onderwijs.
Evelyn van de Veen bijt de spits af met de nieuwe rubriek: het interview.
Zij sprak Anja Boevé over haar onderzoek naar de effectiviteit van
onderwijsinnovaties. Boevé pleit voor het inwinnen van meer informatie dan
alleen prestaties om daadwerkelijke effectiviteit vast te stellen.
Daarnaast hebben we voor jullie een aantal links op een rij gezet naar
interessante en, vooral in deze tijden, nuttige informatie over online onderwijs.
Tot slot stellen twee redactieleden van OvO zich voor: Riekje de Jong en Ann
Stess. We zijn overigens nog steeds op zoek naar redactieleden en ook naar kopij!
We merken dat de Corona crisis niet alleen didactische, maar ook andere
effecten heeft. Dingen die we kwijt waren geraakt in de verzakelijking van
de omgang, zijn weer teruggekomen. Zo is de aanhef en afronding van mails
veranderd: We vragen elkaar naar gezondheid, leven mee en spreken elkaar
moed in met ‘sterkte’ en ‘houd vol’. Videovergaderingen met collega’s die je
niet dagelijks spreekt beginnen met een rondje over hoe het met iedereen
en hun naasten gaat. In die geest sluit ik het redactioneel af: een goede
gezondheid voor jullie en de mensen om jullie heen en veel sterkte voor
degenen die dat in deze tijd nodig hebben. Tot de volgende OvO!
Voor zover het eerste editorial van 2020. Ben je geïnteresseerd in eerdere OvO
nummers, kijk dan op www.tijdschriftovo.nl en log in met je klantnummer om
het archief te kunnen bekijken.
Karin Smit
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