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DUIDELIJKHEID

Geef een gestructureerd  overzicht van
de onderwerpen van de lessen. En wees
duidelijk over de (alternatieve) toetsing.

Lessen zijn niet vrijbli jvend.  Maak
duidelijk dat je een actieve inzet van
studenten verwacht voor, ti jdens en
na de lessen. Wees glashelder over je
verwachtingen.

Bouw in je lessen aan eenvoudige 
routines  (breakoutroom,  whiteboard,
chat) om interactie te bevorderen, maak
er geen ingewikkelde toolshow van.

ONDERZOEK NAAR ONLINE ONDERWIJS
aanbevelingen voor docenten

VOORWAARDEN

Online onderwijs verzorgen kost meer
tijd en energie. Stel prioriteiten met je
team.

Zorg dat je beschikt  over
de  basisvaardigheden voor onderwijs
in  Teams. Aarzel niet om hulp te vragen
(ICTO).

Het  he le  onderzoeksrappor t ,  meer   t ips  en een net iquette  v ind je  op de Sharepoint  van
Kenniskr ing Onderwi js innovat ie  &  ICT
https :// l iveadminwindesheim.sharepoint .com/si tes/LectoraatOnderwi js innovat ieenICT

#1

RITME & AFWISSELING

Maak met je team afspraken over  een
rooster dat leidt tot  een vast
studieritme. Cluster lessen en zorg
voor een wekelijks aanbod. 

Afwisseling is belangrijk voor docenten
en studenten.  Geef pauzes tussendoor
en nodig studenten uit naar buiten te
gaan en te bewegen.

Wissel  online interactieve colleges met
de klas  af met opdrachten in
kleine  groepjes van maximaal  8
studenten.

COMMUNICATIE

Om je email te ontlasten: communiceer
met studenten via 'posts' in de 
Teamsomgeving. Stimuleer  studenten
om dit ook zo te doen en op elkaar te
reageren.  Spreek met de studenten af
op welke dagen je wel en niet reageert. 

Maak met je studenten netiquette
afspraken om interactie tijdens de les te
versoepelen.

Wees toegankelijk, laat juist online meer
van jezelf zien.

INTERACTIEVE LESSEN

Zorg voor veel interactie tijdens de les.
Zorg dat studenten vóór de les kennis 
verwerven door goede voorbereiding 
(via  kennisclips  en/of  boeken)  zodat
er  tijdens de les ruimte  is  voor
toepassen en verdiepen van kennis en
vaardigheden.

Vragenuurtjes zijn soms  belangrijk,
maar geen vervanging voor lessen.

VERBINDING

Plan online informele bijeenkomsten of
activiteiten  om sociale contacten te
versterken en eenzaamheid te
verminderen.

Zoek als studiebegeleider tijdig 
individueel contact met studenten die
niet aanwezig zijn in de online
lessen (bel/mail).

 

"Handle id ingen voor  tools  helpen mi j  n iet  zo goed;
ik  leer  beter  van voordoen en nadoen,  dus ik  heb
het  nodig dat  iemand me laat  z ien WAT ik  HOE kan
doen."

"Door  onl ine ook in  k le inere groepen les te  kr i jgen
bl i jven studenten denk ik  beter  en langer
aangehaakt .  Onder  een k le inere groep versta ik :
max.   8   studenten.  Dan kan je  de onl ine kwal i te i t
echt  een boost  geven! "

"Mi jn lessen zi jn  interact ief .  Ik  weet  wat mi jn
studenten doen.  Als ik  in  hun break-out  rooms kom
ki jken zi jn  ze hard aan het  werk.  Ze stel len vragen,
ze doen opdrachten,  ze leveren op t i jd  hun werk in.
Het  gaat  heel  gestructureerd."

"Laat  studenten  vooraf  kenniscl ips beki jken.  Zodat
de nu ongelofel i jk  kostbare lest i jd  besteed kan
worden aan INTERACTIEVE zaken als ver lengde
instruct ie ,  casussen,  discussie ,  samenwerken,
vragen stel len,  debatteren,  etc."

"Persoonl i jk  contact ! ! ! !  Ste l  1  keer
per  week een verpl icht  mentoruur
in  waarbi j  je  echt  even met  e lkaar
praat  over  hoe het  gaat  en waar  je
tegenaan loopt ."  

"Mi jn advies is   om docenten te st imuleren de
onl ine  col leges op dezelfde manier  te  geven als 
fysieke col leges.   Je kan niet  emoties of
gezichtsuitdrukkingen lezen,  maar je  kan wel  af  en
toe grapjes maken of  een kleine  interact ieve
opdracht  geven."
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