Vorig jaar juni startte Universiteit Utrecht het project ‘Naar
Buiten!’, medegefinancierd uit de stimuleringsregeling
open en online onderwijs vanuit SURF en OCW. Doel van
het project is te onderzoeken hoe online-lesmateriaal en
digitale middelen kunnen worden ingezet voor excursies
en veldwerk. In plaats van traditionele excursies onder
leiding van een docent, gaan studenten met een tablet
op pad. Aan de hand van apps volgen ze een bepaalde
route, beantwoorden vragen en maken opdrachten. We
spreken met projectleider en docent, Wouter Marra en
onderwijskundige, Marin Groothengel.
Waarom deze nieuwe aanpak? Het is toch juist leuk
om als docent samen met je studenten op excursie te
gaan?
Wouter: “Dat klopt, maar de excursie die we nu hebben
georganiseerd ging al een paar keer niet door omdat het met
80 tot 100 studenten roostertechnisch niet haalbaar was.”
Marin: “Nu we mobile learning inzetten kunnen studenten
zelf, binnen een bepaalde periode, bepalen wanneer ze
deze excursie gaan doen. Ze reserveren dan vooraf een
tablet. Dat heeft verder geen effect op de planning en
roostering.”
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Hoe bent u te werk gegaan bij het ontwikkelen van deze
gedigitaliseerde excursie?
Wouter: “We hebben er voor gekozen om niet zelf een app
te ontwikkelen, omdat dit tijd en geld kost en je zo’n app
moet bijhouden. Nu hebben we bronmateriaal ontwikkeld
dat we via verschillende online-tools kunnen aanbieden,
zodat we niet afhankelijk zijn van een specifieke applicatie.
Op deze manier is het lesmateriaal ook eenvoudig
door anderen te hergebruiken. We maken gebruik van
bestaande apps, zoals izi.Travel, een app die ook door
musea wordt gebruikt om rondleidingen te maken. Deze
combineren we met Avenza Maps voor digitale kaarten en
Esri Collector, een speciale app voor het verzamelen van
gegevens in het veld.”
Wat vindt u het belangrijkste voordeel?
Marin: “De studenten zijn heel enthousiast. Ze krijgen met
zijn tweeën een tablet mee en gaan dan samen op pad. Ik
heb gemerkt dat ze veel meer met elkaar in discussie gaan
over de mogelijke antwoorden dan bij traditionele excursies.
Ook heb ik al reacties gehad van studenten dat ze nu beter
de link tussen theorie en de praktijk kunnen leggen.”
Wouter: “Een excursie is altijd waardevol. Het is dus op
zich al een voordeel dat we deze met behulp van de
digitale middelen weer kunnen aanbieden. Een ander
belangrijk voordeel is dat de excursie in de nieuwe vorm
meer betrokkenheid van de student vraagt. Bovendien
kunnen we de tijdens de excursie verzamelde data
gemakkelijker integreren in het lesprogramma en er
vervolgopdrachten aan koppelen. Hierdoor krijgt iedere
student een persoonlijke beoordeling waardoor het minder
vrijblijvend is.”
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