Q&A sessie: Allemaal digitaal? Omgaan met online les en groepswerk
Infographics:
https://student.vub.be/sites/vub/files/infographic_afstandsonderwijs_digitaal_les_nl.
pdf
https://student.vub.be/sites/vub/files/infographic_afstandsonderwijs_online_groepsw
erk_nl.pdf
Vragen van de deelnemers:
“Hoe kan ik een video-opname maken en uploaden voor een groepswerk?”
Er zijn verschillende manieren en programma’s om een video te maken en te delen met de docent.
Het is vooral belangrijk dat jouw video in mp4-formaat is, dan kan je het uploaden op canvas via
de volgende instructies. Als de docent een opdrachtenfolder aanmaakt in Panopto, kunnen ze de
settings zo instellen dat inzendingen enkel zichtbaar zijn voor de docent en niet voor de
medestudenten... Via dit stappenplan kan je zelf Panopto gebruiken voor het maken van een video.
Indien je technische problemen ondervindt bij het online volgen van videosessies, het installeren
van de nodige software om examens te kunnen afleggen, etc. kan je terecht in de publieke
chatruimte van de infogroep van de studentenvereniging informaticawetenschappen:
www.chat.infogroep.be.
“Voor sommige vakken zijn er geen online lessen maar enkel literatuur. Hoe weet ik wat
de verwachtingen zijn?”
Bekijk de leerdoelen op de ECTS-fiches van het vak. Extra vragen kan je stellen bij de assistent of
docent van het vak. Je kan eventueel samen met jouw medestudenten de vragen bundelen en via
de jaarverantwoordelijke naar de docent versturen.
“Ik verlies tijdens het online les volgen makkelijker mijn focus dan tijdens lessen in de
aula.“
Bekijk voor de les al het cursusmateriaal dat aan bod zal komen in de les, zo ben je het best
voorbereid en kan je beter volgen tijdens de online les. Het is normaal dat je soms minder
geconcentreerd geraakt. Pauzeer dan even de les, doe even iets anders en probeer nadien opnieuw
de les te volgen.
“Ik vind het moeilijk om te bepalen of de taken die ik inlever voldoende zijn.”
Bekijk goed wat de verwachtingen zijn van de docent (in de uitleg van de taak of in de ECTS-fiche).
Vraag raad aan medestudenten of studenten uit hogere jaren die de taak al eens hebben gemaakt.
Hou je aan de typische structuur die men verwacht van taken en papers in de academische context
en gebruik enkel geldige bronnen en degelijke bronvermelding.
“Hoe pak ik WPO’s online aan?”
Bereid je goed voor: over wat zal het WPO gaan? Kan je zelf al wat leerstof bekijken voor de start
van het WPO? Welke vragen heb je? Noteer ze zodat je goed voorbereid bent.
Heb je nood aan een individueel gesprek? Maak dan een afspraak. Nog vragen?
Contacteer ons via begeleiding@vub.be.

