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Handleiding

Aan de slag met ontwerpend leren
Thuis werken betekent voor ons niet perse 100% digitaal
gaan. Projectmatig leren kan ook overeind blijven bij thuis
werken/leren en biedt zelfs leuke nieuwe kansen.
Daarom willen we docenten & studenten de komende tijd
ondersteunen met 2 maanden gratis portfolio-accounts voor
het Groow-Platform. Hiermee kun je heel gemakkelijk
projecten maken en delen met je klas en zo van een afstand
aan de slag met ontwerpend leren. Daarnaast delen wij de
komende weken praktische projecten waarmee je
projectmatig aan de slag kunt met je klas.
Kunnen wij jou ondersteunen? Stuur een mailtje naar
groow@studiotast.com of bel Jeroen op +31 (0)6 360 854 76
dan helpen we je graag verder.

www.learntogroow.com

Wat is ontwerpend leren?
Van complexe vraagstukken naar tastbare
oplossingen
Het leven barst van de uitdagende vragen, vragen
waarvan het antwoord alleen maar meer vragen
oproept. Deze vragen roepen om kritische
samenwerkers, creatieve planners en gevoelige
doorpakkers. Met Groow maak je van deze vragen
tastbare leerprocessen. Door te denken en doen als
een ontwerper leer je een probleem met de juiste
kennis, vaardigheden en houding om te zetten in
oplossingen. Zo ben je klaar voor iedere uitdaging én
voor een leven lang leren.
https://www.studiotast.com/groow

Groow bestaat uit een fysieke
toolkit en een online platform.
Wil je ook aan de slag met de
toolkit? Neem dan contact op.

Algemeen
Groow kun je al docent/coach op verschillende manieren
inzetten. Van volledig curriculum tot specifieke projecten.
Om hier grip op te krijgen is het Groow platform voorzien
van een e-learning genaamd de “Groowtorials”. Om te
beginnen zou je deze kunnen bekijken.
Daarnaast kunnen projecten worden gedeeld in de publieke
projecten-bibliotheek, zo ontstaat er een grote databank vol
inspiratie. De komende tijd deelt Studio Tast hier uitdagende
projecten waar studenten mee aan de slag kunnen.

Voor de docent

Voor de docent - project delen
Binnen het Groow-platform maak je thema's gebaseerd op
complexe vraagstukken. Aan een thema kun je vervolgens
een proces koppelen. Daarna kun je dit project delen met je
studenten via de Sharecode. Deze code kun je rechtstreeks
naar je studenten sturen of naar de ouders.

Sharecode kopiëren
en versturen naar
studenten.

Als de studenten deze code invullen bij ‘mijn projecten’
kunnen ze meteen aan de slag.
Als docent kun je de voortgang zien van je studenten.
Studenten koppelen namelijk werk aan hun eigen proces. Als
docent kun je hier vervolgens feedback op geven. Zo kun je
van een afstand niet alleen projecten maken en delen, maar
ook het werk van je studenten zien.

Studenten vullen de
code in en kunnen
meteen aan de slag.

Voor de ouders/verzorgers

Voor de ouders/verzorgers - ondersteuning
Tijdens een project doet uw kind verschillende activiteiten.
U kunt een ondersteunende rol innemen in de voorbereiding
of tijdens het doen van deze activiteiten.
Voor alle bouwstenen is een begeleidende uitleg te vinden in
het platform. Studenten kunnen de uitleg zelf opzoeken.
Ook kunt u de uitleg samen met uw kind bekijken en waar
nodig extra uitleg geven.
Daarnaast kunt u materiaal bij elkaar zoeken, denk aan:
- Grote teken vellen en stiften om een mindmap te maken
of voor de brainstorm.
- Oud verpakkingsmateriaal en knutsel spullen om een
prototype te kunnen maken. (zie filmpje op de volgende pagina)

Een prototype maken…

Voor de ouders/verzorgers - ondersteuning
Tenslotte kunt u net als de docent een coachende rol
aannemen.
Zo kunt u het proces aansturen door feedback te geven.
Probeer dan antwoord te krijgen op de volgende vragen; wat
ging er tot nu toe goed en wat kan er in de rest van het
proces misschien beter?
U kunt een feedback moment in het proces herkennen aan
de ‘Checkpunten’.
Daarnaast kan de docent van een afstand feedback geven op
het werk dat uw kind upload aan het proces. Behalve dat u
kunt ondersteunen bij het uploaden van dit werk kunt u ook
meekijken naar deze feedback en samen met uw kind
bespreken.

Vragen? Neem gerust contact op!
Stuur een mailtje naar groow@studiotast.com
of bel Jeroen op +31 (0)6 360 854 76 dan
helpen we je graag verder.

