Marieke Schuurmans
Motivatie
Dear Learner, Welcome to Week 4 of
your Online Programme! We hope the past
few weeks have been filled with learning
and reflection for you.
Het liefst zou ik mijn agenda mijn
agenda laten en gelijk naar de pagina
van mijn online cursus gaan. Even kijken
wat er deze week allemaal te leren is.
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‘Ergens moet een
driver zitten die je
motiveert je online
les of cursus te
volgen’

www.ONDERWIJSenGEZONDHEIDSZORG.nl

Toeval of niet maar ik ben sinds een
maand bezig met een online cursus over
strategie in tijden van digitale disruptie.
Ik geniet van de kennisclips, quizzen,
reflecties en wat zo meer. Ondertussen
zie ik bij mij thuis wat van de impact
van online lessen op middelbare scholen
en heb ik dagelijks te maken met alle
uitdagingen die horen bij een onderwijsinstituut dat van de ene dag op
de andere volledig digitaal werkt. Het
maakt duidelijk dat wat ik als learner
ervaar niet voor iedereen zo werkt.
Om hier iets meer van te begrijpen volg
ik de extra class (optional) over MOOCS.
‘Nothing has more potential to unlock a
billion more brains to solve the world’s
biggest problems. And nothing has more
potential to enable us to reimagine higher
education than the massive open online
course (MOOC)’ aldus Thomas
Friedman in The New York Times in 2013.
De tijd leerde dat de MOOC toch niet de
disruptie bracht die voorzien was. Veel
mensen beginnen aan een online cursus
maar haken al snel af; studies laten
zien dat de success rate minder dan 10
procent is.
Herkenbaar, ooit volgde ik een online
pianoles waar ik nooit verder dan les
drie ben gekomen. Ik moest me er te
veel toe zetten en er waren altijd andere
dingen belangrijk. Voor veel mensen
blijkt dat, eenmaal online, er teveel
afleiding is. Even tussendoor kijken of
de schoenen van je wishlist niet net in
de aanbieding zijn, een pop-up dat het
nieuwe seizoen van je favoriete serie is

gestart of nieuwe meldingen op een van
je sociale netwerken. De enige reden
om dat waar je mee bezig bent voort te
zetten, en de afleiding geen ruimte te
geven, is dat doorgaan je meer voordeel
oplevert. Ergens moet een driver zitten
die je motiveert je online les of cursus
te volgen. Dat is natuurlijk niet anders
dan in het gewone onderwijs. Met dien
verstande dat in het gewone onderwijs
de sociale druk om mee te doen groter
is, en de mogelijkheden om toe te geven
aan de afleidingen kleiner. Om tijdens
een college een serie te kijken of een
paar nieuwe schoenen te kopen lukt
misschien nog wel in een grote collegezaal, maar niet een setting waar iedereen
ziet wat je doet. Motivatie is datgene
wat je tot bepaald gedrag drijft. Niet zo
gek dus dat het mij geen enkele moeite
kost mijn online programma te volgen.
Ik vind het superinteressant en het biedt
mij gelegenheid om tijd te besteden aan
vraagstukken die belangrijk zijn maar
niet urgent. Ook niet zo gek dat het
online leren voor de scholieren bij mij in
huis minder goed werkt. School is voor
hen vooral de plaats waar je je vrienden
ziet, veel van de lessen neem je voor lief.
Voor veel van de docenten en studenten
aan beroepsopleidingen zit motivatie
in een mix van inhoudelijke en sociale
drivers. Veel docenten hebben voor het
vak gekozen omdat ze iets willen betekenen in het leven van hun studenten.
Ook voor hen is de sociale context
medebepalend voor hun motivatie. Wat
betekent dat voor het vervolg? Hoe gaan
we motivatie van studenten en docenten vasthouden met een perspectief
van overwegend online onderwijs en
beperkt fysiek onderwijs? In mijn cursus
leer ik dat het goed doorgronden van de
minpunten van technologische innovatie je helpt om de waarde te optimaliseren.
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