
Bedrijfsbezoek bij

Eva-Marie Thebes en Delia Strebel

12 en 13 augustus 2019

Zomercursus 4 tot 17 augustus 2019
Taalunie

UGent

Hoi Eva en Delia,
Hoe was jullie bedrijfsbezoek? Waar waren jullie 
en wat hebben jullie daar gedaan?

Hoi Eveline en Margreet,
We waren bij D-Teach – een organisatie die 
online afstandsonderwijs vooral voor expat-
kinderen aanbiedt. De leerkrachten geven les 
via het platform WizIQ, waar ze door middel van 
een videochat en een virtueel bord met de 
studenten kunnen interageren. Elke les duurt 30 
of 60 minuten.
D-Teach investeert veel in de opleiding van de 
leerkrachten, bijvoorbeeld door workshops. 
Precies zo’n workshop mochten we tijdens onze 
stage bijwonen. We hebben de belangrijkste 
punten voor jullie aan de rechterkant 

samengevat :)

Workshop “Teaching for Thinking –
cognition by design”

Dr. Peter Ellerton & David Kinkead

(The University of Queensland, Australië)

Argumentatie = goede mogelijkheid om 
de kwaliteit van het denken te testen

Handboeken: leren kennis, maar niet denken

Opdracht van leerkrachten: studenten bij het 
leren denken ondersteunen

Scholen geen fabrieken waar
kennis met een trechter kan

ingegoten worden

“Thinking is the method of 
intelligent learning.” – John Dewey

Meer aandacht aan kritisch denken in 
het onderwijs: inhoud wel belangrijk, 

maar denken van studenten nog 
belangrijker

Studenten moeten hun antwoorden en 
conclusies altijd kunnen 

beargumenteren  alleen op deze 
manier vindt denken plaats

Volgens een onderzoek: online-cursus 
‘kritisch denken’ heeft een grote 

invloed op lees- en schrijfvaardigheid

Onze ervaring:
- Spannende workshop
- Bij het beroep als (online-) leerkracht hoort niet alleen het lesgeven, maar ook bijscholingen
- Helaas konden we niet aan een echte lesvoorbereiding en les bijwonen, maar we mochten een opname van een les 

bekijken
- Op basis daarvan kunnen we volgende pro’s en contra’s onthouden:

- Verbindingsproblemen + Veel visuele mogelijkheden door het virtuele bord
- Minder controle over gedrag van student + Individueel onderwijs op maat; veel interactie tussen
- Mogelijke afleiding door de computer en de leerkracht en student

omgeving + Persoonlijke leeromgeving ondanks de fysieke afstand


