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Bespreking

100 online werkvormenboek
Rob Schrijver*

Het e-boek 100 online werkvormen heeft
als ondertitel ‘voor succesvol begeleiden van online sessies’ en dat is precies
wat er in de periode na half maart 2020
volop van toepassing is geweest in het
onderwijs. In eerste instantie is in het
onderwijs snel gegrepen naar online het
onderwijs vormgeven zoals dat voorheen live gebeurde. Maar de opdrachten,
colleges en andere vormen van onderwijs waren niet altijd geschikt voor een
blended vorm van onderwijs, zoals in dit
boek wel centraal staat.
Het gaat niet om alleen maar online werken, maar om het vinden van de juiste
mix tussen online en offline werken aan
onderwijs. Deze visie hanteert Laura van
den Ouden, Trainer van het Jaar 2020
NOBTRA, in haar online boek. Tevens
benadrukt zij ook dat werkvormen geen
doel op zich zijn, maar een middel om
een doel te bereiken.
Werkvormen

Het boek is een verzameling (geen
uitputtende) van mogelijke werkvormen
om in te zetten in de blend van online
en offline onderwijs. In totaal zijn er
tien groepen werkvormen, elk met een
eigen insteek. Dit begint bij het kennismaken. Daarna volgen onderwerpen
als kennisdelen, oefenopdrachten en

brainstormen. Om de momenten van
een dip op te vangen, zijn er werkvormen
rond energizers. Het is verder gevuld met
werkvormen voor onder andere groepen
(vergaderen, teambuilding), maar ook
voor creativiteit en het afronden van
onderwijs (evaluatie, borging). Een compleet pakket aan werkvormen.
Inhoud

Niet alle honderd werkvormen worden
in deze recensie doorgenomen en ook de
didactische kwaliteiten van de werkvormen staan niet centraal. De gebruikers
komen in de kennismaking diverse
mogelijkheden tegen, variërend van vragen stellen, tonen van voorwerpen, het
gebruik van een landkaart tot persoonlijke foto’s of digitale achtergronden.
De werkvormen in de daaropvolgende
onderwerpen zijn net zo uiteenlopend.
Voorbeelden hiervan zijn het werken met
een whiteboard om te brainstormen in
een groep, een mooie combinatie van
online en gedeeltelijk offline met een
kennisglas. Een deel van de werkvormen is geschreven om te gebruiken in
trainingen die gegeven worden in het
bedrijfsleven. Voor de docenten in het
beroepsonderwijs een uitdaging om te
kijken of die werkvormen geschikt zijn
voor het onderwijs in het mbo of hbo.
Type werkvormen

De variatie in het boek is groot en biedt
volop mogelijkheden. Of je nu bezig bent
met het behandelen van theorie (dat
kan op diverse ‘speelse’ manieren, zoals
met de werkvorm Het Kennis Rad), met
interactie (denk aan een werkvorm als
Speeddate) of met ‘moeilijke momenten
in de zorg’ (denk aan een werkvorm als
Het Doemscenario), er is altijd wel een
passende werkvorm.
Het vraagt enige digitale vaardigheid van
de docent of opleider om een werkvorm
toe te passen (soms moet je een website gebruiken in je werkvorm, zoals bij
Wordcloud), maar dat is ook wel logisch
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in een werkvormenboek dat toegespitst
is op online werken.
Eerder werden al voorbeelden gegeven
van de bekende onderdelen (theorie,
praktijk), maar het is ook zeker de moeite
waard om eens te kijken bij werkvormen
die minder bekend zijn. Denk daarbij aan
de Specials: werkvormen die net even
anders zijn dan normaal, niet specifiek
of exclusief voor online onderwijs, maar
net even anders. Leuke voorbeelden
hiervan zijn Wapenschild (waar waarden
en normen centraal staan) of De rugzak
(tussentijds een blik werpen op de voorgaande periode in het leren).
Ondersteuning

Er wordt bij diverse werkvormen een
duidelijke uitleg gegeven over het werken
in online omgevingen als Microsoft
Teams of Zoom. Dit helpt bij het gebruik
van de werkvorm en veel ervan kan vooraf voorbereid worden. Hiermee wordt de
inzet vereenvoudigd en zo kan de creativiteit in werkvormen volop plaatsvinden.
Je kunt ook altijd een van de werkvormen
inzetten, die hier speciaal voor ontworpen is (om IT-skills onder de knie te
krijgen, te vinden bij de Specials).
Op de momenten waarop je een website
kunt gebruiken om de werkvorm inhoud
en vorm te geven, wordt hiervan een
voorbeeld gegeven. Het is handig om dit
voor aanvang van de werkvorm zelf uit
te proberen, zodat je goed uit de voeten
kunt met deze hulpmiddelen in de
werkvorm.
Dus laat je inspireren. Laat je studenten
eens wandelen (Wandelopdracht) of
luister eens naar elkaars muziek (Muzikale herinnering). Doe eens wat anders,
mogelijkheden genoeg in dit inspirerende e-boek.
* Rob Schrijver is redacteur van OenG.
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