
Experimenteren met nieuwe onderwijsvormen Lees online 

 

 

 

  

  

   

 

  

 

Good practice: Arduino-module en 

kennisclips 

 

Peter Duifhuis is natuurkunde lerarenopleider 

aan de Hogeschool Utrecht en docent bij U-

Talent. Voor zijn onderwijs maakt hij veelvuldig 

gebruik van kennisclips. Daarnaast heeft hij, in 

samenwerking met masterstudenten, een 

lesmodule over Arduino ontwikkeld die hij in het 

TLL geeft. 

Lees meer       » 
  

 

  

 

Herfstfestival 2018 - save the date! 

 

Op vrijdag 30 november zal het jaarlijkse TLL 

Herfstfestival plaatsvinden. Bezoekers kunnen 

deelnemen aan een breed spectrum van 

activiteiten, van augmented reality tot het 

leslokaal van de toekomst, en van e-assessment 

tot onderzoek naar de toegevoegde waarde van 

nieuwe technologie voor het onderwijs. Key-

words: ervaren, uitproberen en zelf onderwijs 

maken. 

Lees meer   » 
  

 

  

 

Open Lab: Experimenteer met 

onderwijstechniek 

 

Nieuw: Iedere derde donderdag van de maand 

is het tussen 12.30 en 13.30 uur Open Lab bij 

het TLL. Je bent dan welkom om te 

experimenteren met de apparatuur en software 

van het TLL. Alle faciliteiten zijn tijdens het 

Open Lab opgesteld om in alle rust uit te kunnen 

proberen. 

Lees meer       » 
  

http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/Oi_zjzeuCSwVAPlBYWQcQ0nOil70vu-I1L-k_UfkzbV8CiQCVmanjTRlKl71F5w9jJeRonL63JlcEjsQhMjsmw/BBwGgvjXkwDsuYC
https://u-talent.nl/
https://u-talent.nl/
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/Z-UPZMO7Zg-oaAt5r6IbFY5T7BL3RFuaZ3Fv_SWNkkoBPQRugFrefuqSg90cYWSjtWYunL29FC5tcqe0yA-ARg/8MinnpHwS9Ub2cG
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/cNKwniXqXpqiQVFThw_T3whtx14RrCDDD1b-MOYyCdwclXuNS92nUoK3pEGL8uVAwheJbnyjr_t3LL0EAmKXKQ/vMgq2cGcMEias3B
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/mPuZZie-BBJfDrMX7mzAgpzGXC1gKdHeWyrK7KitoADvmDQNxAakiHOflQ4CueHzwGT2AJ8cwzzX30vLvNV1zw/Pet9rmNNt4EtaBd


 

  

 

Leer je meer met Augmented 

Reality? 

 

Augmented Reality toepassingen zijn erg 

populair, maar heeft het ook meerwaarde om 

deze in je onderwijs te gebruiken? Dr. Nico 

Rutten onderzoekt deze vraag met één 

specifieke tool: de Augmented Reality sandbox. 

Hij hoopt uiteindelijk bredere lessen te kunnen 

trekken over het ondersteunen van onderwijs 

met Augmented Reality. 

Lees meer       » 
  

 

 

  

Wiskunde D Online voor de havo 

Met inzet van de TLL-studio ontwikkelt het 

Freudenthal Instituut blended onderwijs voor het 

schoolvak Wiskunde D voor de havo in opdracht 

van de Stichting Wiskunde D Online. Er wordt 

gebruikgemaakt van een mix van animaties, 

screencasts, lightboard- en smartboard-

presentaties.  

Lees meer       » 
   

Meer nieuws 

• Bekijk het TLL in 80 seconden 

• Masterstudenten Wiskunde van Hogeschool Utrecht in het TLL 

• Experimenteren in het TLL om te ontdekken wat werkt 

• Samenwerking met Indonesië via TLL 

• Terugblik workshop KAOS pilot: “Leren door chaos te creëren” 

• TLL Herfstfestival in NVOX 

• Bijeenkomst kunstmatige intelligentie 

Lees meer       » 
 

 

Agenda 

12 april  TLL Inspiratiecafé  

19 april  TLL Open Lab  

10 mei TLL Inspiratiecafé  

http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/JE82tgH1Zw1OzCx42bCBpP4XCOf8Jxi5iVjuTopWeW9N-7R2vMbztl_GlKg1W3ZXaiP9skwHrPa_Zdt3xJm-mA/amKYXga2QFDcYza
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/EWYmzfdloLGNpXBwBm7mYdD1R6p48egDxe-LM725rxHLLJhl_Tx2C_wEMN--TGlsY4cMN2gd1dGObaKaArIxkg/nuAVJJajwaW84Gg
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/iFfD-5MVymJGPWTqijH4kxCLsWsQioDMD9u5hG9VgNNdDxvBp4toLOj-p8Nuv4Ui9LOhzHRl3dYqV_sB88niig/hhYLBIPVD6yLEBW
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/gqE_VB76YcgUo4CQcn3D-sZuzAJQXHBBYJHGvCkyfXrdOZLm2EGyLlwoptupUgES2WQOB1YQ1PlA9GJOXLp6_g/6Em5sdEYA6SNxtE
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/cCCaKXwvHJFeJED150YMDuxp7rw3GwwpyByRsN_9VqVYVlEL9nZYZ-3bYj2zNx7Oj_2LZdvcHddF1GbyePet1g/4IIL6zZsTXNrGFn
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/WwJ4MIH3SiStSarfK4ShpdKBhJWHpVaWDykXJA6sYunFfl7iibNFxPXADATkalagp42tchAS8DBJNaFcDURFmg/Yf3umLQaKHcNXtz
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/lSv0CyKeDnUoEdqKeIXAST4DFjnfLr40Ee5rk4KOvZ5KzDb3Ws9QzVLdSWPhCDOkEW9H7jzZIN9RSPjKxG0AWg/AGpcgfappzXjQXd
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/04OWpRmnUABrGfxVxH2R-Kh7RyP9qo_FQ-OhzdI1hOT9MZxVeQs6rmHa4keuQCBSXVPj9D1cDw34YcvTjRZT1A/ikEKraGNu8UyaQu
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/UuSPJgnt5va7K7lPgVWaI7iUEGCrNzNf1nOwwvGC5PwCr75fwOkfw4Hj3c4YlISw9Qpc6H-VMvtsBySkj-ZPMg/Hh7NhUMc7mjL2kB
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/SL4mxr2XpTwoAbADLXLRfy8VnsbXNIqtBkbQZtAbz3uc-AkD4U0_tfb5NtmwJfYKH5lsoUozWXytWfrk6fVLig/WifyiPLiT4UN2kb
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/wLkMcEf_aoAAnBP3rz3Qf7pU9rmgEqi_sjzSaWyVrgkke03v3zSQrW6x6CghF5YjZVra79iG3ftoPbP9W2rdhw/y99UXLqgjUMUu7q
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/-AYVerfd1i8z2LDpyePs1w4JZGOsRkQyi7ZtBrNvgD87RLjF4F4ckw_IPZpGXP9UCn7bxG5IeExnJ-_fjvDh-g/N7G3vjuerSTGM9h
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/2CONGFsWMGa-AlR3LGXSyGbwa47IoNoQeUpBmo5WtXzLVHFWQ9iPXBTxITeiNlyTigvndytlHOU10X_4RQHwIw/VVV95VkBhfgLs4B


17 mei TLL Open Lab  

30 november TLL Herfstfestival 

 

Lees meer   » 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/J5sDuTI201NatS8GLlm6c4Jb_isZoctlriIoMM2xAW__B4WA2AzKC6g0owuDg9hGtB5GsWXJQRdU6IlLQNZ6Rg/k9EydT2DR8rmFMx
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/tbmnTSb3-wbgrgfN4_StPN93HyxsG-mJN_TseeLYM7q9GsvVb5K4uNCvRa3AMw5-A5GH3d5rqz8_TkkPbWrXOQ/Hv9RcjWaAV2Ed3B
http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/qFTJ0X_eLQv5JQDy3BrgXAGQYxlFGvf-0KtGdBbiGAWpI8k-NFqF56R1NmYHTc6AH_njqdiUbFr6NYunbY6l6Q/pwsXM4pMeSWdm9M

