Close Learning
Scott Newstok geeft literatuurwetenschap: Shakespeare en zo. Hij is bepaald niet vies van het gebruik van
technologische hulpmiddelen in zijn onderwijs, maar hij zou het face-to-face contact met zijn studenten
niet willen missen. Naar zijn ervaring heeft persoonlijke interactie een didactische meerwaarde. Maar
hoe leg je dat nou precies aan collega’s en bestuurders uit? Hij heeft eigenlijk geen goede woorden voorhanden. Wat is het zout in de pap? Hij heeft face-to-face onderwijs op het oog, maar hij zoekt een term
die afstandelijke werkvormen uitdrukkelijk uitsluit. Dus geen onpersoonlijke hoorcolleges voor 200 anonieme gezichten. Hij stelt voor: laten we het ‘close learning’ noemen (Inside HigherEd 11/7/2013).1
Maar Laura Gibbs zet een kanttekening bij dit terminologische voorstel. Zij geeft schrijfcursussen aan
groepen van 25 à 30 studenten, en deze zijn in de vorm van afstandsonderwijs gegoten.2 Naar haar ervaring is het binnen afstandsonderwijs zeer wel mogelijk om intensief en persoonlijk met studenten te interacteren. Scott Newstok suggereert ten onrechte dat ‘close learning’ niet verenigbaar is met ‘distance
learning’. Laura heeft geen bezwaar tegen Scotts terminologie, maar ze wil ‘close learning’ ruimer definiëren, zodat deze term niet uitsluitend aan face-to-face onderwijs gekoppeld is.
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De denklijn van Scott Newstok past in de onderwijskundige en onderwijspolitieke discussie over de verschillende verschijningsvormen van personalized learning of van (nog ruimer:) customized instruction.3
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http://www.insidehighered.com/views/2013/07/11/essay-calls-alternative-massive-online-learning
Bij schrijfonderwijs kan men bijvoorbeeld denken aan academic writing (scriptiecursussen), creative
writing (literaire teksten), persuasive writing (bv. reclameteksten), reporting (bv. journalistieke teksten).
http://en.wikipedia.org/wiki/Personalized_learning (z.j.);
http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/customized-instruction-four-characteristics-ofeffective-instructional-explanations/ (21/2/2013)

