MEDIA
Gesprekstechnieken:
nieuwe online cursus
Zonder dat je erbij stilstaat, voer je elke
dag talloze gesprekken. Een praatje met
de buren, kletsen met collega’s, discussies
met vrienden. Pas in bijzondere situaties
ben je je bewust van je gesprekstechnieken. Bijvoorbeeld als je sollicitanten ontvangt, slecht nieuws moet brengen of een
intake hebt met een nieuwe klant. Dan
komt het erop aan dat je het onderste uit
de kan haalt. De cursus behandelt: sollicitatiegesprek (voor de interviewer), functioneringsgesprek, slecht-nieuws gesprek,
adviesgesprek, verkoopgesprek, soort
vraag kiezen, doorvragen, actief luisteren,
de zes A’s, de ik-boodschap, omgaan met
bezwaren, de STAR-methode, SPIN en
LSD. De cursus vindt u op:
http://www.leren.nl/cursus/professionelevaardigheden/gesprekstechnieken/
(Bron: Kennisnet.)

Kennisnet Content Syndicatie
Deze nieuwe dienst van Kennisnet maakt
het mogelijk om rubrieken van Kennisnet
over te nemen voor eigen gebruik. Als de
koppeling tussen de website van uw onderwijsinstelling en die van Kennisnet
eenmaal tot stand is gebracht wordt de inhoud vanaf dat moment automatisch getoond op de plek die u hebt aangegeven.
Dit neemt een kleine plek in op de website van uw onderwijsinstelling maar maakt
de site veel actueler en wellicht ook veel
inhoudelijker voor uw gebruikers. Kennisnet kan deze dienst gratis aanbieden aan
het onderwijs dankzij toestemming van
zowel het ANP als Novum, de nieuwsleveranciers van Kennisnet. Er is ook een betaalde variant die uw onderwijsinstelling
toestaat de artikelen over te nemen in uw
eigen vormgeving.
Info: http://syndicatie.kennisnet.nl/

NIEUWS
Kenniscentrum EVC gaat door als expertisecentrum EVC
Eind december 2004 is bekend geworden dat de overheid veel belang hecht aan het erkennen van verworven competenties (EVC)
door de financiering van het Expertisecentrum EVC voor 2005 zeker te stellen. Komend jaar gaat dit expertisecentrum werken aan
een structurele invoering van EVC in de Metaal, Zorg en Welzijn,
Bouw, Voedingsmiddelenindustrie, Tapijtindustrie en het middelbaar en lager beroepsonderwijs. Dat is een opmerkelijke keuze
want juist in deze sectoren is EVC het meest bekend. Het Expertisecentrum EVC denkt door juist bij deze ‘koplopers’ EVC verder door te ontwikkelen en in beleid te verankeren, EVC eindelijk voorbij het ontwikkelstadium te krijgen. Op die manier wil zij
kwalitatief goede instrumenten en procedures opleveren waar de
rest van de wereld zijn voordeel mee kan doen. In het hoger onderwijs, bij arbeidsbemiddeling, in de groenvoorziening, de horeca en de detailhandel is voldoende draagvlak voor het erkennen
van verworven competenties maar zijn er nog weinig concrete activiteiten. Daar zal het Expertisecentrum komend jaar verdergaande invoering activeren. Ook de kwaliteitsborging van EVC wordt
in 2005 georganiseerd. En tenslotte blijft het Expertisecentrum
EVC voor iedereen die met EVC aan de slag wil een aanspreekpunt. Het Expertisecentrum EVC is in 2001 opgericht door de ministeries van EZ, OCW en SZW om de invoering van EVC in Nederland te stimuleren. Inmiddels is ook het ministerie van LNV
aangehaakt. Bron: COLO.

OU-hoogleraar Paul Kirschner kritisch over ELO’s
Paul Kirschner, hoogleraar Onderwijstechnologie aan de Open
Universiteit, zet vraagtekens bij de grote aandacht die momenteel uitgaat naar Electronische LeerOmgevingen. Bijna alles wat
aan functionaliteit door ELO’s wordt aangeboden zit al gewoon in
onze standaarduitrusting, zo stelt hij.
Kirschner schrijft in zijn column dat bedrijven het onderwijs
‘bombarderen’ met de boodschap waarom ELO’s zo geweldig zijn.
Management, directies en besturen pushen het gebruik van deze
ELO’s omdat dit zal leiden tot efficiënter en effectiever onderwijs
en hogere rendementen. Maar de OU-hoogleraar vraagt zich af
of het werkelijk zo veel uitmaakt via welk kanaal de educatieve
boodschap wordt aangeboden: ‘Waarom zouden wij gebruik maken van zwaar overgedimensioneerde omgevingen die een beetje van alles op zeer verschillende manieren doen? Als het er toch
niet echt toe doet, waarom troosten wij ons dan de moeite, de
kosten en de frustraties?’ De invoering van ELO’s heeft volgens
Kirschner weinig zinvols opgeleverd: ‘Elektronische bibliotheken
en databases gevuld met pdf-files, word-documenten, en powerpoints, zogenaamd actieve, open leeromgevingen die door docenten volledig voorgeprogrammeerd en dichtgespijkerd zijn, manke
leeromgevingen voor samenwerking (Knowledge Forum, CSILE,
FLE3), gekunstelde leergemeenschappen waar docenten absurde
regels moeten bedenken, zoals een minimum aantal e-mails of
postings als voorwaarde om deel te mogen nemen aan een eindtoets. En dit terwijl ik mijn kinderen niet kan losrukken van Hotmail en MSN Messenger.’ Bron: Stichting ICT op School
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