Innoveer je onderwijs
met Educate-it GNK
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Educate-it Geneeskunde is een facultair Educate-it programma van Geneeskunde.
Educate-it is een onderwijsinnovatieprogramma voor en door docenten i.s.m.
O&O, ITS, COLUU, UBU, USBO, FSC, H&S, faculteiten e.a.

Docentprofessionalisering
Summer Course

Aantal deelnemers Summercourse
Deelnemers NL versie

Innoveer je onderwijs
met Educate-it

Summer Course

“

Dit was Splendid Learning: wat
een energie, wat een inspiratie in
twee heel nuttige ochtenden!”
– Bert Arets, kinderlongarts
Wilhelmina Kinderziekenhuis

Uitnodiging

Versterk je onderwijs met IT!

Medical Edition

GNK 14

3 juli & 5 juli 2017

totaal

22

8

Workshops

DGK

Hoe maak ik een krachtige
kennisclip?

= Vol!

Heb jij al ideeën hoe je je onderwijs volgend collegejaar gaat vormgeven? Begin de zomer goed,
leuk en nuttig met collega’s in De Uithof en versterk je onderwijs met de Summer Course van
Educate-it DGK en Educate-it UMC Utrecht!
WANNEER?

Maandag 3 juli en woensdag 5 juli, van 9:30 - 13:30 uur

WAAR?

Diergeneeskunde, De Uithof

VOOR WIE?

Voor alle docenten die aan de slag willen met hun onderwijs

PROGRAMMA
Maandag 3 juli staat in het teken van inspiratie: maak kennis met de mogelijkheden van blended
learning door middel van concrete voorbeelden en ervaringen van collega-docenten.

“

De zomercursus Blended Learning
was verrassend, leerzaam en
vernieuwend! Het gebruik van
online platforms werd uitgelegd
en gestimuleerd om het studeren
te personaliseren en efficiënter
en beter te maken” – Sofie
Gernaat, Promovendus Julius
Centrum

Deelnemers ENG versie

We sluiten de ochtend af met een lunch en een speeddate sessie. Met een professional bespreek je
jouw ideeën; jullie maken samen een start met het (her)ontwerp van je onderwijs en bepalen welke
begeleiding je kunt gebruiken om dit ontwerp uit te werken.
Het programma op woensdag 5 juli is afgestemd op jouw voorkeuren. Je gaat de tools verder
verkennen en leert hoe je deze kunt inzetten. Kortom, je krijgt een programma op maat voor je
eigen onderwijs!
De Summer Course draagt bij aan docentprofessionalisering.
Als je een BKO/SKO traject ingaat, kun je deze Summer Course vermelden!

8

Geef je NU op via www.uu.nl/educate-it-summer-course

CONTACTPERSONEN SUMMER COURSE
Inez Eikelboom
Educate-it Diergeneeskunde
Willemien de Haan
Educate-it UMC Utrecht
Margreet Manrique
Educate-it UMC Utrecht
Marijke Hoogendoorn
Educate-it UU

“

Concreet, direkt aan de slag en
goed bruikbare feedback voor
het gebruik van kennisclips.Bij
(voorbereiding van) opnames weet
ik beter waar ik op moet letten.
Less is more.“
Deelnemer workshop:
Hoe maak ik een krachtige
kennisclip?

E-assessment

E-lectures

Votingtools

Digitale toetsen op Chromebooks
met TestVision Online

Hoorcollege opname-uren

Aantal docenten die votingtools
hebben toegepast in het onderwijs
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1e halfjaar 2017

4

nieuwe
vakken
blokken

nieuwe
vakken
blokken

151
toetsen

4.664 kandidaten

41

5.705 kandidaten

(niet uniek)

(niet uniek)

1e kwartaal 2017

totaal
499
BMW 231

2e kwartaal 2017

Aantal digitale toetsen op
Chromebooks met Remindo
Genoom

Presenterswall

KGW

171
toetsen

1

227 GNK

3
Shakespeak

collegesopnemen@umcutrecht.nl

toets

Innovatietools
50

studenten

“

110

Blok 4

Ik heb een knop om moeten zetten in het maken van
kennisclips. Uiteindelijk heb ik gedacht ‘het gaat niet
om mij’, maar om de kennisoverdracht”. Docent bij
SUMMA, nav ontwikkeling clips vanwege het
overgaan op Flipping the Classroom

Kandidaten

Ontwikkelingsbiologie

toetsadviseur@umcutrecht.nl

E-modules
Kennisclips (opgenomen in het
Hijmans van den Berghgebouw)

9

modules in
Storyline

Opnamen
UMCU-breed

1e halfjaar 2017

12
29

E
DIT MMT
webinars

emodules@umcutrecht.nl

“

Informatief en gericht op het coschap, werkt
prettig tussendoor als ik even tijd heb overdag.”
Student Geneeskunde over E-module
Huisartsgeneeskunde – inloopspreekuur

Programmacoördinator
Educate-it Geneeskunde
Willie Hols

18

Kennisclips

15
7
Webinars

Team Onderwijstechnologie UMC Utrecht
Sanne van Vugt, Ellen Easton, Simone Timmerman, Margreet Manrique,
Eveline Bannink, Jop van Rijen, Esther Christenhuis,
Anne-Petra Rozendal, Fiona Slond, Sape van der Werf,
Lars van der Plank, Daan van der Ham, Kelly Kwant, Willemien de Haan.

BMW

Behoefte aan ondersteuning?
onbegrensdleren@umcutrecht.nl
www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen/
Onbegrensd-Leren
Of kom bij ons langs in HB 4.06

