E D U C AT I E

Madeleine van Eijk tijdens de digitale
les van de nascholing Invasieve exoten.

100% Digitaal
100% geslaagd!

Onder de noemer 100% Digitaal hebben eind april vier digitale nascholingssessies plaatsgevonden. Het KAD heeft dit initiatief genomen om plaagdierbeheersers de service te
bieden vanuit huis hun benodigde nascholingspunten te behalen. Twintig cursisten hebben gebruikgemaakt van deze mogelijkheid, zodat zij hun benodigde punten voor 1 mei
konden behalen. We kunnen met trots melden dat zij allen de digitale nascholingen met
een positief resultaat hebben afgerond!
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Digitale nascholingen

De aangeboden digitale nascholingen
waren: Plaagdieren en gezondheidsrisico’s
(B1), Ethiek en dierplagen (B2) en Wering
en preventie van bruine rat, zwarte rat en
huismuis (E1), die gedoceerd werden door
dr. ir. Bastiaan Meerburg. Entomoloog
Madeleine van Eijk MSc verzorgde de
digitale nascholing Invasieve exoten (IE).
Er is voor deze nascholingen gekozen om
een gevarieerde keuze aan te bieden van
nascholingen die qua praktijk digitaal gedoceerd kunnen worden. Hierdoor konden
de cursisten nascholingen, die zij nog niet
eerder hadden gevolgd, digitaal bijwonen.
De inhoud van de digitale nascholingen
komt namelijk overeen met de fysieke
versie van de nascholingen en, zoals uit de
resultaten blijkt, is ook het leerrendement
positief.

Goede interactie

De digitale nascholingen zijn zo opgezet
dat zij volledig digitaal kunnen worden
gevolgd. Er wordt gebruikgemaakt van een
online vergaderplatform waarvoor cursisten geen account of app nodig hebben.
De enige vereisten zijn, naast internetverbinding, een webcam en microfoon
zodat er tijdens de nascholingen interactie
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mogelijk is. Er vond veel interactie plaats,
deels door de mogelijkheden binnen het
online vergaderplatform (variërend van
aparte vergaderverbindingen tot enquêtes), maar voornamelijk door de bereidheid
van cursisten om vragen te stellen en te
beantwoorden en discussies met elkaar
en de docent aan te gaan. Mede doordat
de interactie nog steeds kon plaatsvinden,
zijn de digitale nascholingen het KAD
goed bevallen.

Achter de schermen

Ook de deelnemende cursisten waren
lovend over de digitale nascholingen, zoals
bleek uit de evaluaties. “Ik ben voorstander om meer met digitale nascholing te
werken! Werkt goed!”, was één van de vele
positieve reacties. Een genoemd verbeterpunt betrof de prijs van de digitale
nascholingen, die gelijk is aan die van de
fysieke nascholingen. De reden waarom
deze prijzen gelijk zijn, heeft te maken
met de voorbereidingstijd om digitale
nascholingen op te zetten én het feit dat
er twee docenten gemoeid zijn met één
nascholing. Er is namelijk een docent
die -letterlijk- achter de schermen zaken
regelt die bij digitale nascholingen niet zo
flexibel zijn als bij fysieke nascholingen.

Een voorbeeld hiervan is het lanceren van
enquêtevragen of het opzetten van aparte
vergaderverbindingen waar in groepjes
aan een casus kan worden gewerkt. Ook
technische problemen konden zo eventueel worden opgevangen, maar grote problemen zijn ons en de cursisten bespaard
gebleven.

Digitale toets

Na de digitale nascholing werd ook digitaal
een toets afgenomen door het exameninstituut EVM. Zij gebruikten hiervoor software waarbij cursisten via de webbrowser
een toets kunnen openen en maken.
Tevens gebruikten zij een online vergaderplatform om onder andere de identiteit
van cursisten te verifiëren. De combinatie
tussen de 100% digitale nascholing en
de digitale toets van het EVM is door alle
betrokken partijen als positief ervaren.
In de toekomst zal de 100% Digitaal-sessie ongetwijfeld een vervolg krijgen, dus
mocht u geïnteresseerd zijn houd dan
Dierplagen Informatie, de KAD-website,
nieuwsbrief en sociale mediakanalen in
de gaten.
Natuurlijk blijven we u ook graag ontvangen bij onze fysieke nascholingen!
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