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WAAROVER GAAT HET? 
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Onderwijstraject voor recent aangestelde professoren

Learning Track for Recently Appointed Professors
Online onderwijstraject voor assistenten Basisdocententraining 2.0

• Doelgroep: assistenten, praktijkassistenten, 

onderwijsbegeleiders

• Volledig online en asynchroon te doorlopen 

leerpad in UFORA

• Vrijblijvend startmoment en intervisies 

i.s.m. facultaire activo-antennes

• Doelgroep: post-docs en ZAP die al 

langer verbonden zijn aan de Ugent

• 3 halve dagen on campus

• Doelgroep: recent aangestelde professoren (verplicht 

traject binnen 2 jaar na aanstelling) 

• 1 semester: 7 contactmomenten (afwisselend online/ 

on campus)

• Ondersteunend leerpad in UFORA

• 5 asynchrone opdrachten (gekoppeld aan 

onderwijscompetenties voor ZAP)

• Kadert binnen breed ondersteuningsaanbod voor 

onderwijs, onderzoek, welzijn en leiderschap 



DOEL VAN DEZE SESSIE

Inspireren op vlak van product (werkvormen, (online) activiteiten)

Inspireren op vlak van proces (hoe zijn we tot deze trajecten 
gekomen?)

Open dialoog over zaken waar we tegen aanbotsen
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WAAROM EEN NIEUW JASJE? 

̶ Context: 
̶ Verplicht traject voor professoren (sinds 2020)
̶ Grote groep assistenten met veel verloop, maar groot enthousiasme voor digitale vernieuwingen
̶ Beperkte groep trainers

̶ Literatuur: 
̶ Trajectmatig > eenmalige initiatieven
̶ Peer en expert learning
̶ Belang van community building 

̶ Modelfunctie:
̶ Visie Ugent op blended leren (Blend@UGent)
̶ Voorbeeldfunctie in online en blended leren



Onderwijstraject voor recent 

aangestelde professoren

Learning track for Newly Appointed

Professors



DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN HET TRAJECT

Module 0 - introductie

Deze module stelt de trainers van het traject voor, schetst de opbouw van het traject en bevraagt de verwachtingen van de deelnemers.

Module 1 - opleidingsonderdelen vormgeven

Met welke onderwijscomponenten houd je als UGent-lesgever het best rekening als je je opleidingsonderdeel ontwerpt en verzorgt? 

Deze module gaat in op de elementen die leiden tot een krachtige leeromgeving voor studenten.

Module 2 - (online) lesgeven

Deze module reikt je tips en tricks aan om voor een groep studenten te staan, hen te activeren en interactie te creëren.

Module 3 - evalueren en feedback

Deze module gaat in op do's-and-don'ts binnen de UGent evaluatiepraktijk en leert je hoe je evaluaties en feedback kan inzetten als 

motor voor leren.

Module 4 - lesgever binnen het ruimere geheel van de opleiding, faculteit, universiteit en maatschappij

Deze module maakt je wegwijs in de ruimere context waarbinnen UGent-lesgevers werken.
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HIGHLIGHTS OTP/LTP

1. Opzet van de blend

2. Asynchrone opdrachten uitgelicht 

3. Speeddates met themaverantwoordelijken
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OPZET VAN DE BLEND 

“Doordachte blend” 
• 1 semester: 7 contactmomenten (afwisselend online/ on campus)

• On campus

• Online via MS Teams (privékanaal → teamchat!)

• Volgend semester vermoedelijk meer on campus

• Ondersteunend leerpad in UFORA, met vaste opbouw per les: 

• “Ga van start” (voorbereidende opdrachten, opwarmers,…)

• “Vind alles over de sessie” (presentaties, opnames, extra informatie)

• “Maak het concreet” (opdrachten)

• 4 asynchrone opdrachten 
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ASYNCHRONE OPDRACHTEN UITGELICHT 

• Opdracht 1: Toepassing van constructive alignment op eigen opleidingsonderdeel

• Opdracht 2: Blauwdruk van het opleidingsonderdeel

• Opdracht 3: Peerobservatie o.b.v. checklist

• Opdracht 4: Peerreview examenvragen

• Opdracht 5: Zelfreflectie/Mentaal model onderwijs/ Onderwijsconcept  → gekoppeld aan 

onderwijscompetenties voor ZAP
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BLAUWDRUK
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Schematisch overzicht olod met aandacht voor 
tussendoelen, (activerende) werkvormen, 
assessment of/for learning

Integratie blend@ugent

Twee fasen: 
• Eindcompetenties herwerken + clustering 

→ plenaire feedback
• Volledige blauwdruk

→ individuele feedback

Module 1 
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Voorbeeld van een 
herwerkte blauwdruk

Module 1 



Module 1 

Voorbeeld van een 
herwerkte blauwdruk



WAAROM WERKT HET? 

̶ Semesterplanning

̶ Veel feedback

̶ Blauwdruk als methodiek ifv vertalen van aantal beleidskeuzes zoals Ugent-competentiebenadering (o.a. aandacht 

voor generieke competenties), activerend onderwijs, Blend@Ugent,...

̶ Blauwdruk als startpunt voor het hele traject → werkinstrument!

Aandachtspunten:

̶ Tijdsintensief voor professoren én trainers



PEEROBSERVATIEOPDRACHT

- Module 2: Tips & tricks rond lesopbouw, aandacht houden, vragen stellen, 

meerwaarde creëren, interactie creëren, … a.d.h.v. een checklist (tips voor 

zowel online als on campus onderwijs)

- Blend@Ugent: krijtlijnen, verschillende (Ufora-)tools komen aan bod

- Peer observatie-opdracht waarbij lesgevers elkaars les observeren i.f.v. 

eigen leervragen: over de grenzen van de faculteit heen



Module 2 



Module 2 

Extract uit een observatieverslag 



WAAROM WERKT HET? 

• Muren doorbreken over de grenzen van de faculteit

• Inspiratie voor eigen lespraktijk

• Concreet maken van “blend@ugent”

• Communitybuilding



SPEEDDATES THEMAVERANTWOORDELIJKEN UGENT

̶ Ugent visie op onderwijs “De Zes”

̶ Speerpunten future proof onderwijs (Blend@UGent, Future proof curricula, 

LeLe)

̶ Voorsprongfonds (Apollo8): T-shaped professional, Interdisciplinariteit, 

Flexibele leerwegen, Stepping Stones, Maatschappelijke verankering,…)

→Bos en de bomen! 

Speeddates met onderwijsbeleidsthemamedewerkers: vertaalslag naar eigen 

onderwijspraktijk

Module 4 



ONDERWIJSBELEIDSTHEMA’S: SPEEDDATE

Thema’s: Ondernemend handelen, Diversiteit, Internationalisering, Duurzaamheid

Maatschappelijke impact, Taalvaardigheid

̶ 2 dates van 12 min

̶ Doel: concretiseren van het thema voor het eigen onderwijs (micro en meso)

̶ Plaats je voorkeur in de chat
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WAAR LOPEN WE TEGENAAN? 
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= 21% van recent aangestelde professoren heeft momenteel certificaat van OTP/LTP

OTP NL: 
AJ 20 – 21, sem 1 + 2:  11 + 18
AJ 21-22, sem 1: 20 + (20)

TOTAAL te bereiken: 228 (i.e. doelgroep vanaf sept 2019)

OTP ENG: 
AJ 20, 21, sem 2: 4

TOTAAL te bereiken: 21 (i.e. doelgroep vanaf sept 2019)



DE TRAINERS
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Sarah Slock Annelies Vanderbeke

Liesbet Triest 
Bieke De Vrieze 



Online Onderwijstraject voor 

Assistenten

OOTA



HIGHLIGHTS

1. Ontwikkelproces

2. Gebruikte tools 

3. Top en flop
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ONTWIKKELPROCES
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Team van vier
̶ Intensief

̶ Korte deadlines

̶ Gemixte duo’s

per module

Samen 
doelstellingen per 
module afspreken

Module 
ontwikkelen in duo

Feedback van 
ander duo

Samen feedback 
overlopen

Feedback 
verwerken

Volgens sjabloon 
online zetten



ONTWIKKELPROCES
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Evi & Marie

Evi & Annelies

Astrid & Marie

Evi & Marie



ONTWIKKELPROCES: LESSONS LEARNED

Leg alle (tussentijdse) deadlines aan de start van het ontwikkelproces vast. 

(feedback moment, feedback geven, werkmoment in duo, laatste check in 

Ufora, …)

Maak een sjabloon op voor in je LMS: zo kan iedereen alles online plaatsen 

op de correcte manier

Spreek een (huis)stijl af.

Collega van de faculteit die assistent was feedback laten geven

Opstart is zwaar, maar nu plukken we de vruchten

•OOTA voorjaar 2021: 40 deelnemers, 26 behaalden certificaat

•OOTA najaar 2021: 71 deelnemers, 52 behaalden certificaat

•OOTA Jan 2022: 57 deelnemers

•OOTA April 2022: 28 deelnemers



GEBRUIKTE TOOLS
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̶ Veel informatie gestructureerd en aantrekkelijk 

presenteren: 

https://view.genial.ly/61e6b8da0e4ab10012d72e7d

̶ Keuze geven waar ze meer over willen lezen met pop-

ups: https://view.genial.ly/615c487a031bee0dc54165d9

https://view.genial.ly/61e6b8da0e4ab10012d72e7d
https://view.genial.ly/615c487a031bee0dc54165d9


GEBRUIKTE TOOLS
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̶ Goede aanvulling voor Ufora 

(directe feedback) en via 

embedden voelt het als 

geïntegreerd: zie screenshot

̶ Veel verschillende 

mogelijkheden: drag & drop, 

open vraag, meerkeuze, .. 

Goed voor feedback en 

verwerkingsopdrachten



GEBRUIKTE TOOLS
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̶ Goed voor brainstorm, kennismaking, één 

vraag beantwoorden: wie ben jij? 

̶ meer flexibel, verder werken op hun 

antwoord (via sjabloon structureren)



TOP
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Onderschat je voorbeeldfunctie niet



FLOP
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Community building in een online 

traject

̶ MS Teams kanaal vs Chat

̶ Fysiek startmoment (corona vs

nu)

̶ Fysieke intervisiemomenten (van 

2 gespreid naar 1 met twee 

mogelijkheden naar individueel)

̶ Mailtje sturen naar elkaar

̶ Peer feedback

OOTA’PERO



ZIJN ER NOG VRAGEN/SUGGESTIES VOOR ONS? 
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• Community building in een online traject

• Methodiek/opdracht rond zelfreflectie/mentaal 

model onderwijs

• Verplicht maar toch niet echt…



BEDANKT!
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