Practica/ toetsen met labvoorzieningen
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Door de maatregelen rondom Corona die ons treffen, zijn we gedwongen na te denken over de practica.
De schematische weergave van de tweede pagina geven een handvat om te komen tot duidelijke
beslissingen.
Inventarisatie van de situatie:
Zowel practica als toetsen waarbij gebruik wordt gemaakt van labvoorzieningen hebben dezelfde
kenmerken:
- het betreft een praktische opdracht om lesstof beter te begrijpen en/of vaardigheden te oefenen;
- in meer of mindere mate zijn er specifieke faciliteiten bij nodig;
- de docent is aanwezig om instructies en feedback te geven en/ of de handelingen van de student
te beoordelen.
Het verschil is dat er bij een practica sprake is van een situatie waarbij een docent inzet op het verzorgen
van instructie en feedback, en er bij een toets een summatief oordeel wordt gegeven.
Doel van practica/ toetsen met labvoorzieningen:
Het aanleren van praktische kennis en vaardigheden die relevant zijn bij beroepsauthentieke handelingen,
vanuit gestelde leerdoelen. Daarbij spelen een aantal factoren een rol die kunnen verschillen per
opleiding en per opdracht.
Omschrijving van het schema:
Vertrekpunt is het leerdoel: het is goed om kritisch te kijken naar het onderwijs: wat is er nodig om het
leerdoel aan te tonen? Is het practicum of de toets met labvoorzieningen inderdaad noodzakelijk?
Als dat zo is, is er de mogelijkheid om bij weinig complexe en veilige situaties op afstand online met een
kleine groep studenten te werken.
Voor de complexere situaties al dan niet met veiligheidsrisico’s kan een afzonderlijke onderwijseenheid
worden opgeschort tot wanneer de practicaruimten weer open gaan. Indien in deze situatie de praktische
oefening een relatie heeft met een beroepsopdracht zijn er een paar opties. Deze komen uit op het
toekennen van de punten bij het volbrengen van de rest van de opdracht, waarbij het practicum later
wordt uitgevoerd en formatief beoordeeld. Of de opdracht en het onderwijs wordt opgeschort.
Pagina 2 omvat een schematische weergave.
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START

wordt dit leerdoel ook elders
aangeleerd?

kan dit leerdoel hier vervallen?
en daarmee het practicum

ja

nee

nee

ja

kan dit practicum toegevoegd worden
op een later moment in het curriculum?

nee

is er sprake van een
lage complexiteit en een
fysiek veilige situatie

heeft de student de benodigde materialen
of is er te simuleren?

ja

nee

ja

inzet van virtual
classroom
of Teams- videobellen
met kleine groep of
individueel

nee,
er is sprake van complexe
vaardigheden en/of
veiligheidseisen

betreft het een afzonderlijke onderwijseenheid?

opschorting
(onduidelijk tot wanneer)

ja

nee

gerelateerd aan een
beroepsopdracht

is uitstel van het practicum mogelijk
waarbij de essentie van de
beroepsopdracht toch wordt volbracht?

ja

de punten kunnen worden toegekend na
de beoordeling van de beroepsopdracht.
het practicum wordt later volbracht en
formatief beoordeeld.
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nee

onderdeel van een
beroepsopdracht

kan de docent de gegevens aanleveren die
anders vanuit het practicum zouden volgen?

nee

opschorting
(onduidelijk tot wanneer)

ja

de punten kunnen worden toegekend na
de beoordeling van de beroepsopdracht.
het practicum wordt later volbracht en
formatief beoordeeld.

