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Aan de doorlopende
programmering kun je op
elk moment deelnemen
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Welkom op
het TLL herfstfestival
Teaching & Learning Lab

Het Teaching & Learning Lab (TLL) van de Universiteit
Utrecht is een onderwijslab voor docenten in het
voortgezet en hoger onderwijs, leerlingen, studenten,
didactisch onderzoekers en bedrijven. Het is een plek
om onderwijsvormen te onderzoeken, te ontwikkelen
en in de praktijk te testen. Samen versterken de
gebruikers van het TLL hun eigen onderwijs, en
inspireren ze collega’s met nieuwe ideeën.
TLL Herfstfestival

Tijdens het Teaching & Learning Lab Herfstfestival
maken deelnemers kennis met de meest recente
onderwijsinnovaties, die ze kunnen beproeven
en bespreken. Docenten kunnen de kennis direct
toepassen in hun onderwijs. De Universiteit Utrecht zal
het TLL Herfstfestival jaarlijks organiseren.

Vanaf 14.45

Maak je eigen
kennisclip
Vanaf 14.45

Bbg Kelder

Motion capture
lab
Geert-Jan Giezeman
In deze workshop wordt
uitgelegd hoe optical motion
capture werkt. Met behulp
van een vrijwilliger wordt het
proces van motion capture
en de visualisatie van een
skelet getoond. Nadat het
systeem de bewegingen van
de vrijwilliger heeft geleerd,
worden de bewegingen
gebruikt om in real time een
avatar aan te sturen.

Vanaf 14.45

Bbg 322

Virtueel veldwerk

1 5 Min

TLL Talks

60 Min

Skills Labs / Ontwerpcafés / Doorlopend

Fridolin van der
Lecq, Peter Duifhuis &
Winnifred Wijnker
Ontdek de mogelijkheden
van de opnamestudio van
het Teaching & Learning
Lab. Onder begeleiding kun
je experimenteren met het
Lightboard, de Do-It-Yourselfstudio en ontdekken hoe je
zelf videoclips kunt opnemen.

Vanaf 14.45

Bbg 322

Real-time Geo
Nico Rutten

Wouter Marra

www.uu.nl/tll

Bbg 325

Met een VR-bril kunnen
studenten alle landschappen
van de wereld, en daarbuiten,
bestuderen. Gedetailleerde
hoogtemodellen en fotorealistische omgevingen
zorgen voor een overtuigende
ervaring. Veldwerk en VR
vullen elkaar aan. Ervaar
rivieren in de Alpen, gletsjers
in Nepal en het uitzicht op
Mars!

Met je handen in het zand
leren over hoogtelijnen,
hellingen en rivierstromingen.
In het Teaching & Learning
Lab kan het met de
augmented reality sandbox!
Deze tool projecteert een
rivierenlandschap op een laag
zand. Een sensor registreert
veranderingen, die meteen
leiden tot veranderingen in de
hoogtelijnen en stroming van
rivieren.

TLL Talks
14.45

13.30
Bbg 319

Gemotiveerd?

vertelt over zijn ervaringen en
die van zijn studenten in het
hoger onderwijs. Hoe voelt het
om opeens vanuit het midden
van de zaal les te geven?

Ralph Meulenbroeks
Motivatie. Misschien wel één
van de mooiste menselijke
eigenschappen. En dan zie je
een klas vol pubers voor je.
Valt hier nog iets aan motivatie
aan te boren? Dáárover gaan
we het hebben. Ook wanneer
het niet over pubers gaat.

15.05 & 16.20

Bbg 319

Scripting and
orchestration
for collaborative
inquiry

16.00

Skills Lab

Kbg Entree

Dunsje yn st yle
Ronde 1

Een dans geïnspireerd
op De Stijl. Ontwikkeld
door Nellie en Natasja
Hoekstra, uitvoering door
Bewegingscentrum Drachten.

14.45

No Escape: Escape
rooms in het Vo

Bbg 319

Monkey Realit y

13.45

Kbg Entree

Aftrap

Liesbeth Sterck, Lisette
van den Berg & Dian
Zijlmans

Toine Pieters (Freudenthal
Instituut), Jan Haarhuis
(Educate-it) en Manon
Kluijtmans (Centre for
Academic Teaching).

Hoe communiceren apen met
elkaar en hoe is het om in een
apengroep te zitten? Dit project
legt communicatie tussen
apen vast met een camera die
zich middenin de apengroep
bevindt. Dit project is nog volop
in ontwikkeling; hier tonen we
alvast de eerste beelden.

16.40

Bbg 319

Making teaching &
learning matter

Active Learning
Classroom
Jasper van Winden
In een Active Learning
Classroom zitten studenten
nooit meer op de achterste
rij en ervaren ze een betere
interactie met de docent en
met elkaar. Althans, dat is het
idee. Maar hoe pakt het uit in
de praktijk? Jasper van Winden

Hoe zorg je ervoor dat je
leerlingen of studenten
daadwerkelijk leren wat jij wilt
dat ze leren? Hoe maak je het
onderwijs voor jezelf relevanter
en uitdagender? Maak kennis
met het systematisch en
evidence-based benaderen van
onderwijs volgens het principe
van Scholarship of Teaching
and Learning (SoTL).

14.45

Waar moet je op letten bij
het ontwikkelen van een
Escape Room? Alice Veldkamp
onderzoekt de educatieve
potentie. Leerlingen delen
hun ervaringen met het
ontwikkelen van een
wiskunde escape room ter
voorbereiding op een toets.
En zelf spelen!

Bbg 07 1

Big History in het
onderwijs

Bbg 319

Irma Meijerman

15.25

Alice Veldkamp +
Stefan & Stijn

14.45

Jim Slotta
In his TLL Talk , Jim Slotta
will elaborate on his opening
and will be able to answer
questions and discuss with
participants.

Bbg 065

Altijd al eigen 3D onderwijsmaterialen willen maken? Of
met leerlingen/studenten aan
de slag met de 3D-printer? In
deze workshop leer je over
het gehele proces: ontwerpen,
exporteren, materiaalkeuze en
printen.

Bbg 07 7

Leaphy, robotica
voor iedere
leerling
Met o.a. Olivier van
Beekum, Erik-Peter
Vermaat & Roeland
Smith + leerlingen
Robotica, programmeren en
ondernemerschap zijn cruciale
vaardigheden geworden.
Met het door leerlingen zelf
ontwikkelde en low-budget
robotwagentje Leaphy komt
robotica-onderwijs nu binnen
het bereik van elke school.

Daan Wegener

14.00

Kbg Cosmos

Openingslezing

Jim Slotta

De ambitie van Big History
is om niets minder dan een
geschiedenis van de kosmos
te geven, van oerknal tot het
heden en verder. Wat zijn de
grootste uitdagingen?

Bbg 069

Maak kennis met
Augmented realit y
Justin Zijlstra

Universit y of Toronto

14.45
Scripting and orchestration of a learning community — Dr. Jim
Slotta is an Associate Professor at Ontario Institute for Studies
in Education, University of Toronto. He writes extensively about
the interplay between technology, pedagogy, and community. His
research employs technology-enhanced learning environments to
investigate cognitive models of learning and instruction.

14.45

Bbg 106

Ontwerpen en
printen in 3D
Rogier Bos & Michiel
Doorman

Een kleine crash course over
augmented reality (AR). We
brainstormen over het maken
van onze eigen toepassingen
in een gratis te downloaden
app. Samen maken we een
AR-naslagwerk dat opent door
je smartphone op een som of
hoofdstuk te richten.

Skills Lab
14.45

Bbg 079

Na-apen
Anne van Veen
Wat kunnen we leren van
historische ‘re-enactments’?
In de jaren tachtig werden
in Nederland diverse ‘kooipreferentietesten’ met Javaapen gedaan. Kunnen we door
de heruitvoering van deze
testen ook mensen beter leren
begrijpen?

14.45

Bbg 103

Flipping the
Classroom met
Scalable learning
Emma Bosman

Flipping the classroom is
een onderwijsbenadering
waarbij kennisoverdracht
thuis plaatsvindt. Scalable
Learning is een platform dat
speciaal ontworpen is voor
deze vorm van onderwijs.
Maak kennisoverdracht thuis
interactiever en krijg beter
inzicht in begripsproblemen.

In de onderwijsontwerpcafés bespreken deelnemers onder
leiding van een deskundige een didactische opzet of lesmateriaal
ingebracht door één van de deelnemers. Deelname uitsluitend
via vooraanmelding.
360° foto’s gemaakt. Via een
speciaal programma kun je
met een VR-bril door de foto
heenlopen. In deze workshop
neem je een kijkje in de
3D-wereld van de leerlingen.

Bbg 069

VR voor het
onderwijs
Mardie Vermunt +
Leerlingen
Leerlingen ontwikkelen samen
met Mardie Vermunt een Virtual
Reality (VR)-app over de cel
en zijn organellen. Wat is er tot
zover geleerd? Hoe zorgen we
dat meer docenten samen met
leerlingen VR-apps over allerlei
onderwerpen kunnen bouwen?

16.00

Bbg 106

Animaties &
Story telling
Maaike van der
Veen & Suzanne van
Hoogstraten

Ronde 2

16.00

16.00

Bbg 07 1

Zelfregulerend
leren in MOOCs

In deze workshop staat
het proces van storytelling
centraal. Wanneer en hoe zet
je storytelling met behulp van
animates in voor het onderwijs?
Je gaat zelf aan de slag met het
schrijven van een eerste script.

16.00

Bbg 103

Meer interactie met
voting tools
Willemien de Haan
Met een voting tool kun je
alle scholieren of studenten
tegelijkertijd vragen laten
beantwoorden. In deze
workshop het waarom, hoe en
wanneer van een voting tool.
Ook bespreken we welke tools
er zijn en ga je ermee aan de
slag voor je eigen onderwijs.

Liesbeth Kester

14.45

BBG 075

3D-Fotografie
Lieke Derksen +
Leerlingen
Leerlingen van Alberdingk
Thijm Scholen hebben als
onderdeel van een werkweek

Succesvol leren in massive
open online courses vereist
veel vaardigheden in
zelfregulerend leren. In deze
workshop wordt gekeken
hoe MOOCs kunnen worden
ontworpen zodat ze het
leerproces van de studenten
optimaal ondersteunen met
beperkte inmenging van de
docent.

16.00

Bbg 07 7

Gamification in het
onderwijs
Vincent Jonker
Een vakdidactische doos van
pandora of de heilige graal? We
kijken wat de bestaande bètadidactiek kan leren van

gamification-principes. Als je
weet wat vakdidactisch werkt,
is er dan ook een leeromgeving
te creëren waarin spel een rol
speelt?

16.00

Bbg 007

Hands-on lesson
study

14.45 & 16.00

Kbg Zitjes

Ontwerp
café

Wouter van Joolingen &
Rogier Bos

Lesson Study is een methode
voor onderwijsinnovatie, van
oorsprong afkomstig uit Japan.
Teams ontwikkelen samen
een les rond een bepaalde
onderzoeksvraag. De les wordt
uitgevoerd door de één van de
teamleden en door de overige
leden geobserveerd. Doe hier
je eerste hands-on ervaring op.

16.00

Bbg 308

Reconstructie van
historisch pigment

17.10

Kbg Videowall

Afsluiting

Gert Jan Vroege,
Dominique Thies-Weesie &
Thijs Hagendijk
In deze workshop maken we
een reconstructie van een rood
pigment dat wordt opgewerkt
uit brazielhout. Dit is een vorm
van case-based learning; een
puzzel die kan worden opgelost
in het lab. Een uitnodiging om
chemische, (kunst)historische
en taalwetenschappelijke
kennis en vaardigheden met
elkaar te integreren.

17.15

Kbg Videowall

Ad Visser &
Rousseau
Livemuziek en borrel

13.30

Da n s

Kbg Entree

Kbg Cosmos

13.45

14.00

14.15

14.30

14.45

15.00

15.15

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

17.30

17.45

J i m S lot ta
Afs lu iti n g +
Ad V i s s e r & Ro us s e au

KBG Videowall

M a k i n g te ac h i n g &
le a r n i n g m at te r

Sc r i p ti n g a n d
o rc h e s tr ati o n fo r
co ll a b . i n q u i ry

O nt w e r p c a f é Ro n d e 2

Ac ti v e Le a r n i n g
C l a s s room

G e moti v e e r d?

BBG 319

Sc r i p ti n g a n d
o rc h e s tr ati o n fo r
co ll a b . i n q u i ry

O nt w e r p c a f é Ro n d e 1

M o n k e y R e a lit y

KBG Zitjes

BBG 322

R e a l-ti m e G eo / V i rtu e e l v e ldw e r k

R e a l-ti m e G eo / V i rtu e e l v e ldw e r k

BBG 325

M a a k j e e i g e n k e n n i sc li p

M a a k j e e i g e n k e n n i sc li p

BBG Kelder

M oti o n c a p tu r e L a b

M oti o n c a p tu r e L a b

BBG 007

H a n ds - o n Le s so n S tu dy

BBG 065

E sc a pe Room s i n h e t VO

BBG 069

Au g m e nte d R e a lit y

V R voo r h e t o n d e rw i js

BBG 071

B i g H i s to ry

Z e lf r eg u le r e n d le r e n i n M ooc s

BBG 075

3 D - Foto g r a f i e

BBG 077

Le a ph y (ro boti c a )

BBG 079

N a-a pe n

BBG 103

F li ppi n g th e C l a s s room

I nte r ac ti e m e t Voti n g Too l s

BBG 106

O nt w e r pe n e n pr i nte n i n 3 D

A n i m ati e s & S to ry te lli n g

BBG 308

BBG = Buys Ballotgebouw

17.15

Af tr a p

Schema

Ga m i f i c ati o n i / h o n d e rw i js

H i s to r i sc h pi g m e nt

KBG = Victor J. Koningsbergergebouw

Opening/slot

TLL Talks

Skills Lab

Doorlopend

Ontwerpcafé

