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Feedback Fruits

Geachte decaan,
De Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) doet u hierbij een update
toekomen aangaande een pilot met Feedback Fruits: een digitaal platform dat Blended Learning op een
interactieve wijze faciliteert. In een aantal universiteiten in Nederland heeft Feedback Fruits al geïntegreerd; ook
de HvA heeft naast Blackboard een licentie voor deze dienst.
De belangrijkste aanvulling van Feedback Fruits op Blackboard is het discussieplatform, een platform
om literatuur te delen en het faciliteren van interactieve colleges. Op het discussieplatform staat het vormgeven
van de dialoog centraal. Studenten kunnen vragen stellen, opmerkingen delen en suggesties delen. Studenten
kunnen van elkaars vragen leren en hebben toegang tot een lijst van veel gestelde vragen over de cursus.
Studenten kunnen op deze manier hun ervaringen op het gebied van de cursus delen en docenten kunnen de
vragen gebruiken om hun colleges te optimaliseren. Docenten kunnen daarnaast ook een samenvatting van de
vragen en opmerkingen van studenten over de cursus gemaild krijgen.
Interessante en relevante literatuur is overal beschikbaar. In de studiehandleiding staat vaak al een lijst
met aanbevolen literatuur, maar Feedback Fruits creëert ook een platform waar studenten interessante literatuur
die zij zelf gevonden hebben op kunnen delen. Ook aantekeningen, interessante video’s en websites kunnen hier
gedeeld worden. Studenten en docenten kunnen daarnaast commentaar geven op de gedeelde documenten.
Vragen of onduidelijkheden kunnen op deze manier weer besproken en opgehelderd worden. Het is ook mogelijk
om een cijfer te geven aan de gedeelde documenten, zodat anderen snel inzicht krijgen in wat wel of niet de
moeite waard is. Het platform blijft georganiseerd doordat het mogelijk is mapjes te maken waar de documenten
in gerangschikt kunnen worden. Deze toepassing is geïntegreerd in dropbox zodat studenten zich niet een hele
nieuwe manier van werken hoeven aan te meten.
Ten slotte is er een toepassing om interactieve presentaties te geven. De toevoeging op PowerPoint
geeft docenten de mogelijkheid om zowel open- als multiple-choice vragen te stellen gedurende de presentatie.
Studenten kunnen deze vragen beantwoorden via een smartphone, tablet of laptop. Studenten kunnen ook met
eigen vragen komen, waardoor de docent ook onmiddellijk inzicht heeft in de mate van begrip. In grote
collegezalen is het haast onmogelijk om een interactieve setting te creëren. In zo’n omgeving kan het ook voor
studenten erg lastig zijn om vragen te stellen over onduidelijkheden. Deze toepassing geeft daar dus wel een
mogelijkheid toe.
In samenwerking met het ICTO van onze faculteit is de FSR FMG bezig met het opzetten van een pilot.
Meerdere partijen binnen de UvA hebben dit idee enthousiast ontvangen. Zij benadrukken ook dat het goed is om
met Elektronische Leeromgevingen te experimenteren omwille van het experimenteren. Zeker nu er door
verschillende werkgroepen gekeken gaat worden waar de UvA met Blackboard heen wil gaan.
Met vriendelijke groet,
Namens de gehele Facultaire Studentenraad FMG,
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