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Methods

De pilot behelst het maken van opnames van het vak Qualitative Research
Methods m.b.v. Collegerama. Dit wordt specifiek gedaan voor studenten die
in de periode dat het vak gegeven wordt voor hun studie in het buitenland
verblijven en dus niet fysiek bij het college aanwezig kunnen zijn. Door de
opnames kunnen de studenten het vak toch volgen. De verdere
ondersteuning gaat via individuele Skype-gesprekken. Een tweede doel is
hergebruik van materiaal in het kader van onderwijs dat voor andere partijen
wordt verzorgd (MBA).

Technische middelen

Collegerama & Skype

Uitvoering: resultaten

Alle colleges zijn opgenomen door student-assistenten met behulp van
Collegerama. De feitelijke doelgroep bestond uit 15 studenten (op een totaal
van 50 die het vak volgenden) die in het kader van erkende
uitwisselingsprogramma’s colleges volgen in het buitenland. Deze studenten
bevinden zich op verschillende continenten in de periode dat het vak gegeven
werd. Deze studenten zijn bij het uitvoeren van opdrachten begeleid via
Skype-gesprekken.

Ervaringen









Continuïteit
gewaarborgd?

De pilot voorzag duidelijk in een behoefte.
Vrijwel alle onlinestudenten zijn geslaagd voor het vak.
Voordeel voor studenten is dat ze vakken kunnen volgen op de thuisuniversiteit.
Qua tijdsbesparing levert het voor de docent weinig op. Vooral de
begeleiding via Skype kostte veel extra tijd.
Een snelle en betrouwbare internetverbinding is geen vanzelfsprekendheid,
ook niet in landen waar je dit wel zou verwachten (Amerika).
Groot voordeel van de opnames was dat de docent ze kon hergebruiken in
het kader van vakken die hij verzorgd voor andere partijen/opleidingen
(i.e. MBA).
Zeer waardevol is om te kijken naar opnames die bijv. via YouTuibe al
beschikbaar en herbruikbaar zijn voor dit vak (hergebruik opnames van
derden).

Ja, mede gezien de mogelijkheden voor hergebruik.

