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Algemene informatie
Opleiding:

Algemene vakken TSO3

Duur:

2 schooljaren

Lectoren:

Lectoren algemene vakken

Niveau opleidingsonderdeel:

SVO

Samenwerking:

Taccle, PCVO Het Perspectief(SLO), Consortium
Antwerpen Volant

Korte omschrijving
Het centrum biedt de opleiding Algemene Vorming TSO3 geïntegreerd aan met de
specifieke opleiding Multimediaoperator TSO3. Beide opleidingen worden over 2
jaar gespreid zodat de cursist het diploma secundair onderwijs in 2 jaar kan halen.
Het leertraject bestaat uit 25% contactonderwijs en 75% gecombineerd onderwijs.
De doelgroep die beoogd wordt is de niet-gekwalificeerde uitstroom van het
secundair onderwijs.

Werkwijze
Het centrum heeft de opleidingen die hierboven vermeld worden geïntegreerd in een
7-tal projecten. De cursisten verwerken de leerstof zelfstandig in de vorm van
opdrachten, oefeningen en instructies die nodig zijn om de projecten te realiseren.
Men maakt daarbij gebruik van blogs, instructiefilmpjes, …
Ze krijgen daarbij feedback en ondersteuning van de docenten via de ELO. Het
centrum evalueert tussentijds een aantal opdrachten en bij de afronding van een
project volgt er een evaluatiemoment met een jury. Zo komt men tot een
eindevaluatie.
De realisaties zijn te zien op een eigen MMO-kanaal op YouTube:
http://www.youtube.com/user/MMO0911#p/a/u/1/yOwfMG4Uzvs
De docenten krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling van leerobjecten, leerpaden
en instructiefilmpjes met eXe en Captivate. Daarnaast werkt het centrum aan de
professionalisering van de docenten door het organiseren van verschillende
studiedagen. De docenten MMO kregen extra ondersteuning bij het ontwikkelen van
e-materiaal.
Verder werkt het centrum samen met de lerarenopleiding van PCVO Het
Perspectief. Zij onderwerpen het gemaakte materiaal aan een kritische blik en
denken mee na over hoe het leertraject verbeterd kan worden.
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Evaluatie
• Het concept is een heel mooi voorbeeld van een geïntegreerde aanpak. De
cursist doorloopt een aantrekkelijk en op competentieverwerving gericht
leertraject
• Het centrum slaagt er heel goed in om de docenten te laten samenwerken
• Het aandeel contactonderwijs bedraagt slechts 25%. Dat is vaak te weinig. Men
wil overgaan naar 50% contactonderwijs
• De tevredenheid bij de cursisten is groot
• De samenwerking met de lerarenopleiding (PCVO Het Perspectief) is nog voor
verbetering vatbaar, maar de basis is gelegd
• De competenties van de docenten op het gebied van afstandsleren zijn duidelijk
toegenomen. Onderling zijn er nog wel verschillen. Naast materiaalontwikkeling,
IT-vaardigheden en een goed didactische aanpak moet een docent vooral over
coachingsvaardigheden beschikken. Die coaching kan nog beter.

Andere opmerkingen
• Het centrum heeft opnieuw een aanvraag ingediend voor aanvullende middelen.
• Het centrum heeft een kopie van het eindrapport aan de stuurgroep bezorgd
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