
2020 / 2021

Lesgeven in het nieuwe schooljaar Op zoek naar de perfecte blend 
Onderwijs anno nu



Voorwoord
De zomer is voorbij. We gaan weer aan de slag en staan voor een enorme 
uitdaging; fysiek onderwijs op locatie combineren met online sessies thuis. 
We gaan het onderwijs blenden, mixen.  En zullen op zoek gaan naar wat de 
beste combinatie is. Net als barista’s hun koffie zo optimaal mogelijk  willen 
maken en steeds op zoek gaan naar nieuwe smaken zo gaan wij dat doen 
met ons onderwijs. 

Afstandsonderwijs is anders dan “gewoon” lesgeven binnen de muren van 
de school. Dat hebben we reeds ervaren dit  voorjaar. Online lessen vergen 
een andere opbouw en aanpak. We hopen een ieder wat tips en handvaten 
te kunnen geven door middel van het schrijven van dit document. Haal er 
uit wat je kunt gebruiken! 

Persoonlijke aandacht voor de student is belangrijker dan ooit te voren. Dit 
is dé succesfactor om afstandsonderwijs te laten slagen. 

Veel plezier het komende schooljaar. Samen kunnen we veel. Aarzel niet om 
de hulp van DigiCoaches in te schakelen. 

September 2020,

De DigiCoaches



Voor de studenten staat inmiddels een digitale ansichtkaart klaar op de portal  met verwijzingen naar zaken waar zij direct 
mee te maken hebben: 

De QR-codes 
verwijzen naar 
de filmpjes in 
Stream
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1.Persoonlijke aandacht 

Je studenten willen zich gezien en gewaardeerd 
voelen. Plan wat vaker een LOB-gesprek en geef in 
de lessen ruimte voor ‘smalltalk’. Besteed bewust  
aandacht aan het welzijn van de student. 

Laat weten wanneer en hoe jij en je collega’s er 
voor ze zijn en zorg dat het online plezierig  is. 

Goed afstandsonderwijs valt en staat met een veilig 
klimaat die je opbouwt door de aandacht die je 
geeft. 



2. Tips voor het onderwijsteam 
Je wilt als team eenheid uitstralen naar de studenten en dat werkt nu wat anders. Daar waar je op school tussendoor van 
alles kunt afstemmen en regelen, kan dat nu niet. Onderstaande punten helpen wellicht om dit toch te realiseren. 
• Zorg voor een lik op stuk beleid. Als een student niet 

bereikbaar of aanwezig is op het gewenste moment, 
neem contact op om te horen wat er aan de hand is. 
Wees als team hier duidelijk in en volg daarin dezelfde 
afspraken. Maak je je echt zorgen om een student, 
neem contact op met desbetreffende LOB’er. De LOB’er
kan, net als anders terecht bij de TAS’er. 

• Maak afspraken hoe je met de student communiceert. 
(via mail of via Teams) Zorg dat de student weet hoe hij 
of zij contact kan zoeken. Maak ook afspraken over wat 
je wel en niet accepteert van de  student. Streef naar 
een professionele houding.

• Probeer de tijd te nemen om online onderwijs te 
ontwerpen. Het zal niet vanaf dag 1 fantastisch gaan en 
zijn . Blijf ontwikkelen. (Niemand wint een gouden 
medaille zonder daarvoor een enorme trainprestatie te 
hebben geleverd) 

• Breng structuur aan in de dag. Geef studenten duidelijkheid 
wat de dag hun brengt. Plan LOB’-uren aan het begin of het 
eind van de dag/week

• Geef niet uitsluitend frontaal les, maar ga aan de slag met 
andere didactische werkvormen. 

• Plan een digitaal inloop LOB-uur. Studenten kunnen naar je 
toekomen als daar behoefte aan is. 

• Stimuleer en ondersteun zelfregie bij studenten door 
bijvoorbeeld weekplanningen of studiewijzers in te delen. 
Deel dit in Teams of in magister. 

• Vraag de studenten feedback. Wat ervaren ze als prettig? 
Welke tips en ideeën hebben zij?



3. Jouw Les in 6 stappen 

A. Je bereidt je voor op de les
B. Je brengt jouw klas in orde
C. Je start de les
D. Tijdens de les
E. Je eindigt de les
F. Na de les



Je bereidt je les voor A. 
Voordat je begint met je lessen maak je natuurlijk een lesvoorbereiding. 

En bij het geven van lessen op afstand werkt dat net allemaal een beetje anders. 

A. 

- Kijk vooruit naar wat je de komende weken wil doen en maak een duidelijke structuur en 
opbouw. Kies samen met je team wanneer je synchroon of asynchroon *) onderwijs geeft. Dat 
creëert duidelijkheid en rust.

- Test de voorkennis van studenten. Dit kan bijv. door middel van vragen in Microsoft Forms
- Zoek video’s over het onderwerp dat je wil behandelen. Voor inspiratie kan je HIER kijken of zoek 

via YouTube naar jouw onderwerp. 
- Maak zelf een video van jouw PowerPoint of maak een instructievideo met PowerPoint of een 

andere tool .  In Stream (in de app-launcher op de portal)  kan je instructievideo’s vinden. 
Studenten kunnen je video als huiswerk bekijken. 

- Zorg voor interactie in de lessen en laat studenten in subgroepen samenwerken. Dit kan heel goed 
in break-out-rooms binnen Teams.  Als docent kan je dan van groep naar groep gaan. 

- Toetsen kan je maken en afnemen in Forms. 
- Maak steeds duidelijk aan de student wat je van hem of haar verwacht. Laat de studenten 

voorafgaand aan de les weten hoe ze zich kunnen voorbereiden en welke kennis nodig is. 
- Heb je anderstalige studenten? Duik eens in een nieuwe feature van PowerPoint “live”. Hiermee 

kan je in gesproken Nederlands het zelfs in het Arabisch op het scherm van de student laten 
verschijnen. 

- Gebruik niet te veel tools. Dat leidt af. 

*) synchroon leren gebeurt tijdens contactmomenten van docent en student.
asynchroon leren  gebeurt in de eigen tijd van de student, op eigen tempo. (opdrachten) 

https://www.wikiwijs.nl/


B.
Onderstaande tips helpen  je bij het maken van een ordelijke les.

B.

Je brengt jouw klas in orde

- Als je vanuit huis lesgeeft gebruik je bij voorkeur een koptelefoon/oortjes en een microfoon. Zorg dat er voldoende licht is en je 
niet met je rug naar de lichtbron toe zit. Dit zorgt voor schaduw in je gezicht en je wil graag dat het contact zo open mogelijk
verloopt. 

- Check wat studenten van jouw omgeving zien en zorg dat het netjes en rustig is. Een achtergrond in Teams is daarvoor een 
uitkomst. 

- Zorg dat je niet gestoord wordt. 
- Zorg dat alle documenten die je wil gebruiken klaar hebt staan. Dit kan digitaal goed in de nieuwe browser Edge (Chromium) je 

pint dan documenten en websites die je wil gebruiken vast (rechtermuisknop)  zodat je van te voren jouw lesopbouw kan bepalen.
- Pak alle spullen die je nodig bent. Opladers, telefoon, drinken en lesmateriaal.
- Zet de pop-up  meldingen op je laptop uit of zet ze op stil. 



C.

C.

Je start de les
Een goede start van de les is het halve werk
-Heet iedereen welkom en check of iedereen jou ziet en hoort. Een rondje namen oplezen en studenten   
laten reageren kan prima. 

- Zorg dat jezelf zichtbaar bent. Check je camera en microfoon. Kom je er niet uit, neem contact op met 
de servicedesk (tel. 088-1884400)

- Vraag studenten een koptelefoon of oortjes te gebruiken. 

-Vraag studenten om hun microfoon te dempen om achtergrondgeluiden te voorkomen. Je kunt ook    
zelf de hele klas op ‘mute’ zetten

- Hoor je een echo, dan heeft iemand in de groep het geluid te hard aanstaan. Achterhaal wie dit is. 

- Zoek contact met studenten die er niet zijn, of laat een student de afwezige medestudent bellen. 

- Je kunt er voor kiezen om de Teams-les eerder open te zetten zodat studenten, net als fysiek op school 
even wat kunnen kletsen. 

-Wees duidelijk in hoe de les gaat verlopen. Vertel de lesopbouw om studenten betrokken te houden. 
Vertel steeds wat je doet en waarom.

- Aanwezigheid van je studenten in de les kun je checken door hen allemaal via de Chat in Teams gedag 
te zeggen. Je kan ook als iedereen de les verlaten heeft een  aanwezigheidslijst downloaden. Dit is 
mogelijk in Teams. Je ziet dan heel nauwkeurig wie er waren, hoe laat ze inlogden en wanneer ze “het 
klaslokaal ”verlieten. 



D. 

Tijdens de lesD.
De afstandsles is gestart en 

technisch klopt alles. 
Hieronder wat tips om de 

inhoud van jouw lessen goed 
over te laten komen 

• Houd je aan je lesplan 

• Creëer een “wij-gevoel” door positiviteit uit te stralen en complimenten te 
geven. Wees zichtbaar, bereikbaar en beschikbaar. Leef je in in de student 
en heb aandacht voor persoonlijk contact. 

• Houd je eigen praatje kort  en zorg voor afwisseling en interactiviteit. Kijk 
waar je video’s of een quiz in kunt zetten. Download het gratis boekje 
“Todays Teaching Tools “van Irene van der Spoel voor inspiratie.

• Laat studenten gezamenlijk aan opdrachten werken. Laat ze aan het eind van de les inleveren of 
presenteren zodat je zicht houdt op wat ze hebben gedaan. Zet peerfeedback in. 

• Blijf constant expliciet checken of iedereen het begrepen heeft en jou kan volgen. 

• Laat studenten vragen stellen via de chatfunctie.

• Werken studenten in groepen? Spreek een tijd af wanneer je iedereen weer online in de klas wil 
hebben. 

• Laat studenten aan het woord. En laat ze ook eens hun scherm delen om betrokkenheid te vergroten 
door ze een korte presentatie te laten verzorgen of een zelfgemaakt filmpje te laten zien. 

• Voorkom onrust en blijf rustig.

https://www.todaysteachingtools.com/uploads/2/5/2/3/25236348/todays_teaching_tools_-_herziene_versie_juli_2020_-_ebook.pdf


E.

E.

Je eindigt de les
De les is bijna klaar. Hoe zorg je dat het einde goed verloopt?

- Laat studenten weten wat je van ze verwacht. Wat is het huiswerk?

- Laat studenten weten wanneer je ze weer ziet. 

- Vraag kort reacties, bijvoorbeeld een peiling/ poll via Microsoft Forms.

- Maak verbinding of een bruggetje naar de les die volgt op jouw les.

- Wil je een paar studenten spreken? Vraag dan of zij even willen blijven hangen terwijl de rest “het lokaal” verlaat. 

- Verlaat als docent als laatste de les. 



F.

F.

De juiste afhandeling van de les
De les is voorbij. Er staat je nog een paar dingen te doen

- Bekijk de chat of er nog vragen zijn waar je op terug moet komen.

- Leg de afspraken die zijn gemaakt in de les vast, via de mail of in Teams zodat niet aanwezige 
studenten ze ook eigen kunnen maken. 

- Houd bij wat je wel en niet hebt gerealiseerd en waar jouw studenten nu staan. Probeer de 
voortgang van de studenten bij te houden.

- Zet jouw les in Teams zodat studenten en collega’s het terug kunnen vinden. 



Samenwerkend leren: 

Participatie van elke student is essentieel

Hierdoor ontstaat medeverantwoordelijkheid en 
gedeeld leiderschap

Elke student is dan ook individueel aanspreekbaar (voor 
docent en medestudent) 

Rollen van de docent: 

Begeleider van het groepsproces

Gever van feedback op product en proces

Inhoudsexpert 

Een cliché maar de persoonlijke noot hebben we gemist in de 
maanden voor de zomervakantie. 

Gert Biesta (onderwijswetenschapper) heeft het in een 
publicatie in 2012  over socialisatie als één van de doelen van 
onderwijs waarbij betrokkenheid en relatie voorop staan. 

(Ver)binding ? Hoe dan? 

Een optie is om samenwerkend leren in te zetten. Het 
samenwerken aan een groepstaak zorgt voor sociale cohesie; 
een gemeenschapsgevoel en vertrouwen wat weer bijdraagt 
aan motivatie om te leren. 

4. Samenwerkend leren 

Zonder relatie 
geen prestatie 

Door samenwerkend leren bouwen we aan de relatie en door het geven van feedback kunnen we proberen de motivatie van de student te verhogen. 



5. Algemene  tips voor studenten Voor 
studenten 
is het 
afstands-
onderwijs
ook 
wennen.o Breng structuur aan in je dag

o Volg het rooster 
o Plan beweging in. Het liefst buiten voor ontspanning

en vitamine D.
o Slaap voldoende
o Zoek contact met medestudenten en je leraren
o Reageer in de chat
o Vraag actief om feedback 



6. Online regels en afspraken
In de klas zijn goede regels belangrijk. 
Online is dat niet anders. Omdat online 
onderwijs  voor veel studenten en 
docenten betrekkelijk  nieuw is, is het 
goed de regels te bespreken. Zo zijn de 
verwachtingen voor beide kanten 
duidelijk. 

Zorg dat je genoeg tijd hebt om in de les te komen
Sluit de schermen die je niet nodig hebt
Probeer een omgeving te vinden waar je zo min mogelijk wordt gestoord
Wij, studenten en docenten, leren samen hoe wij afstandsonderwijs vorm 
geven. Geef elkaar de ruimte om te leren
Wees je ervan bewust dat je zichtbaar bent en gedraag je professioneel 
Gebruik een headset of oortjes met een microfoon (indien in bezit) 
Demp je microfoon en zet hem alleen aan als je docent dat aangeeft
Start de les altijd met je camera aan.  De docent geeft aan als het anders 
mag of kan 
Volg de richtlijnen en afspraken die je met je docent maakt 
Je maakt geen foto of video opnamen van de online les. Ook niet voor 
eigen gebruik 
Help elkaar waar nodig
Geef tips en tops aan de docent voor de volgende keer 



7. Microsoft Teams Microsoft Teams is de 
plaats waarin je je online 
lessen laat plaatsvinden, 
waar de 
communicatie met je 
collega’s en studenten 
plaatsvindt. Natuurlijk 
blijft magister gebruikt 
worden voor het invoeren 
van cijfers, voor 
logboekitems en voor 
aanwezigheidsmeldingen 
en evt. andere zaken. De 
DC-mail is ook een 
communicatiemiddel dat 
we blijven gebruiken.



Voortdurend is Teams aan het veranderen en verbeteren. Heb je vragen over Teams of andere digitale zaken dan kan je 
die stellen in het TEAMS binnen DC-Team. Iedere docent of medewerker van DC  kan lid worden van dit TEAM. Ook 
staan er al veel instructievideo’s in Stream. Je kan natuurlijk ook altijd contact opnemen met een DigiCoach.

Net voor de vakantie maakten wij een nieuwe video over Teams. Wellicht heb jij hier ook iets aan. 
(QR-code op deze pagina verwijst naar dat filmpje)  

Een blog over de nieuwste features van Teams per september 2020 vind je HIER

https://web.microsoftstream.com/video/a0365af4-4372-45be-b96f-0328472209da
https://socialmediainhetmbo.nl/office365/microsoft-teams-updates-september-2020/


8. Colofon
Gebaseerd op :

“Aan de slag met afstandsonderwijs” (Deltion College)
“Online onderwijs om vast te houden” (ROC Mondriaan) 
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