Voorstel Grassrootsprogramma (Peer-)feedback

Fruitschaal
Waarom is dit project nodig?
Een activerend leerproces zonder het geven en ontvangen van feedback is ondenkbaar. Bij grote
groepen wordt dit te arbeidsintensief voor de docent. Een efficiënte oplossing kan het inzet van een
digitale tool zijn maar deze moet dan wel in Canvas beschikbaar zijn. Een goed ontwerp van
leeractiviteiten dat bij het vak/leerdoel past en technisch goed in elkaar zit vraagt veel kennis. De
kennis wordt niet gedeeld en het wiel wordt telkens opnieuw uitgevonden.

Wat willen we doen om dit op te lossen?
In het project Fruitschaal werken docenten elk aan eigen onderwijsinnovatie (grassroots) over
feedback of peer-feedback voor hun vak in Canvas waarvoor ze de tool FeedbackFruits gebruiken. Ze
werken samen met experts zodat ze didactische en technische vraagstukken die bij hun innovatie
opgelost moeten worden efficiënter kunnen aanpakken en ze krijgen ca 25 uur hulp van studentassistenten bij het ontwikkelen van het lesmateriaal in FeedbackFruits in Canvas. De kennis wordt
onderling uitgewisseld en er worden good practices opgeschreven. Voor de nieuwe docenten die
digitale (peer-)feedback in de toekomst in het onderwijs willen inzetten wordt de weg zo vrij gemaakt.

Hoe pakken we dit aan?
10 docenten werken binnen een jaar samen in een team met experts en studentassistenten. Tijdens
het project zullen 3 bijeenkomsten georganiseerd worden:
•
•
•

Kick off met presentaties van eigen Grassrots ideeën en wat ze ermee willen bereiken, een
workshop (hands on) FeedbackFruits en samenwerkingsafspraken (maand 1)
Vervolgbijeenkomst, stand van zaken diverse ontwikkelingen. Verdiepende workshop
FeedbackFruits, werkafspraken. (ca maand 3-6)
Slotbijeenkomst: open bijeenkomst met de presentaties van 10 grassroots en een discussie
over de toekomst van (peer-)feedback (maand 12)

Wie kan meedoen aan het project?
Ben je docent in de bachelor of master en wil je bij je vak feedback of peer-feedback inzetten?
“Spring” dan op de Fruitschaal en doe mee aan dit Grassrootsprogramma met FeedbackFruits!

Hoe kan je meedoen?
Geef het volgende door aan icto-fnwi@uva.nl
1. Naam docent:
2. Titel vak waar de innovatie met (peer-)feedback wordt gedaan:
3. Periode waarin de ontwikkeling wordt gedaan en het vak wordt gegeven:
4. Korte beschrijving van het idee (ca 50 woorden): hoe wil je (peer-)feedback inzetten en voor welk
onderwijsdoel):

Wie is de staf van de Fruitschaal?
Robert van Wijk (projectleider), Gerrit Oomens, Natasa Brouwer, en de experts van FeedbackFruits.

