Kenniskring: OPEDUCA, VHBO-Maastricht
OPEDUCA staat vrij vertaald voor een ‘open educatieve omgeving’ waarbij leerlingen de meest
actuele kennis en vaardigheden ontwikkelen met behulp van een wereldwijd netwerk zonder
grenzen. Aan de hand van relevante thema’s gaan zij op ontdekkingsreis en bouwen zij gaandeweg
aan een kennisveld waarin kerndoelen per vak als vanzelfsprekend aan de orde komen.
Het RCE (Regional Centers of Expertise on learning for sustainable development) ‘Rhine Meuse’, waar
het OPEDUCA-project deel van uit maakt biedt ons netwerken uit bedrijfsleven, (semi-)
overheidsinstellingen, wetenschappelijke instituten en diverse onderwijsinstellingen in de regio,
brengt ons en onze leerlingen desgevraagd in contact met deze en zal ons in meerdere aspecten
voortdurend ondersteunen. Leerlingen halen daarnaast uiteraard hun kennis uit ‘lessen’ op school,
waarin leerconcepten aan de orde gesteld en uitgediept worden. Leerlingen werken onderzoekend,
ondernemend en vakoverstijgend.
Als docent stuur je de leerlingen in de juiste richting om de eindtermen (een compleet plaatje van
vereiste kennis, vaardigheden en ontwikkeling van competenties) te bereiken. Hoe dit vervolgens per
leerjaar ingericht wordt en gedifferentieerd wordt in diepgang, niveau en tempo, is aan degenen die
hiermee aan de slag gaan. Er bestaat geen boek. Elke school ontwikkelt hierin zijn eigen vorm.
In januari 2015 werd een breed team van docenten geschoold en hebben zij een eerste pilot
vormgegeven. Vanaf schooljaar 1516 staat OPEDUCA voor één middag per week op het lesrooster,
eerst alleen in leerjaar 1, vervolgens ook in leerjaar 2. Om OPEDUCA nog meer succesvol te laten zijn,
werken we nu –aanvankelijk als pilot- in leerjaar 2 toe naar uitbreiding tot meerdere dagdelen per
week. Parallel daaraan wordt een meer docent-gestuurde variant van OPEDUCA ontwikkeld in de
vorm van vakoverstijgende modules. Momenteel verkeert VHBO-Maastricht in een transitiefase naar
meerdere varianten van onderwijs, gebaseerd op OPEDUCA, meer of minder docent-gestuurd.
Voor meer algemene informatie en voorbeelden van andere scholen in binnen- en buitenland,
verwijs ik naar www.opeduca.eu .
Ingrid Eggen, projectleider

Beste Fontys student,
In week 48 van schooljaar 2017-2018 wordt op het VHBO, locatie Eenhoornsingel, voor het derde
jaar op rij een Kenniskring (twee bijeenkomsten) georganiseerd rondom de onderwijsvorm
OPEDUCA.
Op dinsdag 28 november van 11:20 tot 12:10 (4e lesuur) starten we de eerste bijeenkomst met een
introductie-les OPEDUCA gegeven door de projectleiding , mw. Ingrid Eggen en/of dhr. Erwin
Augustin. Deze is bedoeld voor de hele groep studenten (maximaal 6). De tweede bijeenkomst vindt
plaats direct na de grote pauze. De groep van maximaal 6 studenten wordt dan verdeeld over twee
brugklassen waarna je de hele middag kunnen meelopen bij één van de twee groepen met hun vaste
OPEDUCA docenten. De drie vaste docenten en hun twee klassen zijn: mw. Ineke Prick en mw.
Brigitte Reijnders met klas B1a en mw. Marlies Vink met klas B1b.

Je kunt bijeenkomst 2 niet los kiezen van bijeenkomst 1, omdat de introductie-les OPEDUCA een
verplicht onderdeel is.
De twee bijeenkomsten vormen samen één Kenniskring. Heb je ze beide gevolgd dan krijg je via de
coördinator Opleiding een certificaat. Heb je alleen de eerste bijeenkomst gedaan, dan wordt alleen
je aanwezigheid geregistreerd. De schoolopleider geeft jouw naam dan door aan Fontys.
Facultatief kunnen studenten van Fontys ook de Open Dag bezoeken van het VHBO. Hier kunnen je
ook informatie krijgen over OPEDUCA. De Open Dag staat gepland op zaterdag 27 januari 2018 van
10.00 tot 14.00 uur op de Eenhoornsingel 100 en een week later op de locatie Noormannensingel (3
februari).
Voor vragen en opmerkingen over de deze Kenniskring kun je contact opnemen met Uranela de
Goey, opleidingscoördinator LVO Maastricht en tevens schoolopleider VHBO, locatie Eenhoornsingel.
E-mail: u.degoey@lvomaastricht.nl.
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