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Titel van de
praktijk

Blended e-leren (combinatie van afstands- en contactonderwijs)

Voornaamste
kenmerken:

In Nederland wordt een ‘blended’ e-learningcursus gegeven die bestaat
uit een zelfstudiecomponent en een klassikale component, die in de
regel een dag duurt.
De zelfstudiecomponent is voor cursisten toegankelijk via de “digitale
leeromgeving” van het opleidingsinstituut. De digitale module bestaat
uit
meerdere
lessen
(bv.
voorbereidende
opdrachten,
zelfevaluatiequizzen, korte lezingen, eventueel gevolgd door
zelftestvragen, schriftelijk materiaal dat voorafgaande aan de klassikale
ontmoeting moet worden gelezen, achtergrondinformatie op papier of
via een audiovisuele presentatie en een forum voor het stellen van
vragen die daarna in een klassikale setting worden beantwoord).
Deze methode heeft een aantal voordelen. Zo zullen de cursisten bij de
klassikale bijeenkomst allemaal ongeveer hetzelfde kennisniveau over
het desbetreffende thema hebben. Omdat ze de meer theoretische
kennis via zelfstudie – “in hun eigen tempo” – hebben vergaard, kan
tijdens de klassikale bijeenkomst door middel van praktijkoefeningen en
het stimuleren van discussie en de uitwisseling van ervaringen de
aandacht worden gericht op de praktische toepassing van die kennis.
Dit komt de effectiviteit van de contacten tussen docent en cursisten
zeer ten goede.
Het studiemateriaal dat de cursisten in de digitale leeromgeving kunnen
vinden, blijft standaard twee jaar voor hen beschikbaar.
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De methode vergroot de flexibiliteit voor cursisten wat betreft
tijdbeheer, omdat het klassikale deel van de cursus alleen wordt
gegeven wanneer en waar voldoende deelnemers beschikbaar zijn.
Bovendien zijn er verschillende soorten leeractiviteiten, die geschikt zijn
voor een scala aan leerstijlen.

Een ander voordeel is de verkorte reistijd, omdat een deel van de cursus
thuis of op de werkplek kan worden gevolgd (maar het vermindert niet
noodzakelijkerwijs de benodigde studietijd).
Contactgegevens
van de instelling

Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
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3527 WX Utrecht
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E-mail: ssr.international@ssr.nl
Website: http://www.ssr.nl

Overige
opmerkingen

Met deze BESTE PRAKIJK zijn aanzienlijke voorbereidingskosten

gemoeid. Aangezien de meeste materialen meerdere jaren kunnen
worden gebruikt, kunnen de initiële kosten echter als een goede
investering worden gezien.
Om te kunnen deelnemen zijn slechts basis-IT-hulpmiddelen nodig
waarmee elke Europese rechter of officier van justitie vertrouwd zal zijn.
Met e-learning kan zeer gespecialiseerde en gedetailleerde inhoud
worden aangeboden, iets waarvoor klassikaal onderwijs zich minder
goed leent.
De gebruikte methode is tot dusver succesvol omdat e-learning wordt
gecombineerd met klassikaal onderwijs. Doordat via e-learning al de
nodige basiskennis is vergaard, kunnen onderwerpen tijdens de
‘contactdagen’ diepgaander worden behandeld. Ook bieden
‘contactdagen’ de mogelijkheid tot het beantwoorden van vragen en,
belangrijker nog, het uitwisselen van ervaringen.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: “Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors”, uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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