
Het eigen blog en de digitale ruimte LA 2 (dit blog) 
 
In dit leerarrangement wordt er naar gestreefd dat jullie alles wat je in het kader aan leeractiviteiten 

ontplooit zo goed mogelijk inzichtelijk maakt voor je medestudenten en je begeleiders. Hiervoor zijn 

een aantal “spelregels” gedefinieerd. Deze spelregels hebben betrekking op 
 

1. Jouw persoonlijke blog   
2. De digitale ruimte LA 2 .  

 
PERSOONLIJK BLOG 
 
Iedere student maakt een persoonlijk blog. Dit blog is openbaar en is dus niet alleen ter inzage 

voor je medestudenten. Ook buitenstaanders kunnen jouw blog volgen. Als je graag je groep 

volgelingen internationaal wil laten zijn, dan spreekt het voor zich dat je blog Engelstalig is. Het is 

echter niet verplicht.  

 
Jij bepaalt zelf wat je in je blog zet, maar de producten die noodzakelijk zijn om virtuele 

leerinteractie te realiseren voor dit leerarrangement moeten er te vinden zijn. In je blog krijg je ook 

de feedback van je medestudenten en wellicht ook van externe volgers. Je kunt er ook leervragen 

stellen aan je medestudenten. 

 
In de blog van andere studenten kun je hen feedback g even, adviseren en leervragen van hen 
beantwoorden. 
 
Je zorgt ervoor dat jouw blog via dit blog te vinden is. 
 
DE DIGITALE RUIMTE LA 2 

 
In de digitale ruimte LA 2 vind je alle benodigde achtergrondinformatie voor het volgen van 

dit leerarrangement. Deze ruimte is ingedeeld in een aantal specifieke “functieruimtes”, die 

met tabbladen worden weergegeven 
 

1. Werkwijze   
Hierin wordt aanpak die we van jou verwachten op hoofdlijnen omschreven.   

2. Thema`s  
 

Hier vind je een overzichtsmindmap waarin de inhoudelijke reikwijdte van het arrangement 

gestructureerd wordt weergegeven. Ook vind je allerlei achtergrondinformatie 

themagerelateerd geordend zoals inspiratielinks naar allerlei producten, zoals onder meer 

verdiepingsliteratuur, mindmaps, filmpjes enzovoort.   
3. Leeractiviteiten   

Hier vind je omschreven suggesties voor je de aanpak van je leeractiviteiten.   
4. Competenties  en toetsing  

 
De competies die centraal staan in dit leerarrangement worden hier vermeld, zo ook 
de toetsing van het eindproduct van de leerarrangement.   

5. Organisatie  
 

Hier vind je allerlei organisatorische zaken, zoals het rooster. Als er organisatorische 
mededelingen zijn in relatie tot dit leerarrangement wordt dit ook hier vermeld.  
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