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Voor docenten van tieners en pubers in tijden van het Coronavirus

 

De meeste tieners en pubers zitten thuis en krijgen les op afstand. Dit beknopte 
ervaringsboek (e-book) voor docenten laat zien wat er bij komt kijken om tijdens een 
online les leerlingen daadwerkelijk te laten leren.
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Inleiding
Wij zijn Désirée Steegers en Susan Nieuwenhuizen, docenten op een middelbare 
school. Op onze school is het lesgeven op afstand in twee dagen opgetuigd. Iedereen 
is vol goede moed begonnen met online lessen. Zonder de ICT-collega’s en de goede 
regie van de schoolleiding zou dit nooit zijn gelukt. Docenten omarmden het lesgeven 
op afstand, de één met koudwatervrees, de ander opgelucht dat we – weliswaar 
noodgedwongen – stappen zetten in digitaal onderwijs. 

Als docenten kijken we terug op enkele interessante weken waarin we stoeiden met 
het praktische en technische deel van leren op afstand. Waarin we veel overleg en 
contact hadden met de collega’s. We vroegen leerlingen hoe het hun verging met dat 
online leren. Maar ook van onze eigen kinderen en via bevriende ouders hoorden we 
veel verschillende verhalen.

Natuurlijk variëren digitale omgevingen, afspraken over contactmomenten en 
werkwijzen van docenten. Maar centraal staat: vanuit welke visie geef je online les? Is 
het een cursus waarin leerlingen zelfstandig werken en af en toe vragen stellen? Wil 
je de structuur van het schoolrooster aanhouden, contact hebben met de klas en 
vervolgens huiswerk laten maken? Of evenaar je de dagelijkse fysieke les waar je als 
docent bezig bent met de vraag of leerlingen daadwerkelijk leren? Wij zetten 
verschillende ervaringen voor je op een rij. De aanpak is praktisch en zeker niet 
compleet. Het is bedoeld als aanvulling op de methode, het leerplan of de leerlijn die 
je al hanteert.

Als docent heb je je eigen doceerstijl en geef je jouw lessen vorm. Digitaal lesgeven 
is voor menigeen een totaal nieuwe ervaring. Alle stof, huiswerk en toetsen via de 
computer aanbieden, is best een opgave. Het is veel wat er op ons afkomt. Maar er is 
enorm veel te vinden op het internet. Ons devies: laat je onderdompelen, probeer 
eens wat uit, durf te pionieren en te experimenteren, werk samen met collega’s en 
wissel uit. Het is ook een mooie uitdaging om iets totaal nieuws uit te proberen waar 
je na deze crisis, in het gewone klaslokaal, ook nog iets aan zult hebben.

Succes en veel plezier! 4



Voor de les
Online etiquette

Hoe gedragen we ons online?

Het was in het begin even wennen, dat lesgeven op afstand, voor leerlingen en 
docenten. Hoe zie ik eruit voor de camera, is mijn stem niet te snerpend, is de kamer 
een beetje opgeruimd en komt wat ik zeg een beetje over?

Inmiddels zijn wij de eerste schaamte wel voorbij en al een beetje gewend wat te 
doen. Maar leerlingen nog niet altijd. Ook daarin hebben wij een schone taak. Tijdens 
de eerste weken waren leerlingen onwennig met online lessen: de ene  leerling zat 
nog in zijn badjas in bed en de ander stond in de keuken met veel kabaal een eitje te 
bakken, waardoor andere leerlingen de les amper konden volgen. Zulke situaties 
vielen op zich nog te corrigeren. Lastiger was het om te gaan met 'inbrekende' 
kinderen of ronduit onbeschoft gedrag.

Na een paar weken van gewenning is het nu tijd om de regels aan te scherpen. Je 
kunt als docent zelf regels opstellen. Bijvoorbeeld: gekleed én aan een tafel 
deelnemen aan de les, zet de microfoon of camera aan (of juist uit als de docent dat 
vraagt), et cetera. Ook kan school dergelijke regels introduceren en eventueel 
communiceren met het thuisfront dat leren vanuit bed niet werkt. Als het voor 
leerlingen en docenten maar duidelijk is wat er tijdens digitale contactmomenten 
wordt verwacht en geaccepteerd.

Er zijn leerlingen die tijdens digitale lessen even inloggen om vervolgens weer te 
verdwijnen. Dat kan je oplossen door tijdens de les één of twee keer 
(steekproefsgewijs) om een teken van leven te vragen. ‘Laat even je werk zien’ 
(camera aan), of ‘Geef even antwoord op mijn vraag’ (microfoon aan). Zo weet je ook 
snel genoeg welke leerlingen geneigd zijn flexibel met de digitale lessen om te gaan.
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Vinger aan de pols

Hoe houd je contact met de leerlingen?

Op de vraag wat de leerlingen nu anders doen dan voorheen, verscheen deze  week 
op het scherm ’Ik voel me wel alleen’.

In de online lessen kan je met deze, soms onzichtbare, leerlingen een persoonlijke 
chatsessie afspreken, een soort terugkommoment waarop je de leerling persoonlijk 
spreekt. Je kunt ook zo’n moment prikken om (niet) ingeleverd werk of vragen te 
bespreken als je het idee hebt dat het niet zo soepel loopt. Dit geldt vanzelfsprekend 
ook voor leerlingen die zich helemaal niet laten zien en die niet of nauwelijks werk 
inleveren.

We moeten niet vergeten dat voor veel leerlingen deze situatie een enorme impact 
heeft. Ze zitten de hele dag thuis, tussen ouders, broertjes en zusjes maar zonder 
vrienden, baantje of sport. Leerlingen gaven aan bang te zijn voor de toekomst en het 
oplopen van een eventuele leerachterstand. Sommigen sliepen slecht en voelden 
zich gestrest en konden zich daardoor slecht concentreren. Lang niet alle leerlingen 
kennen een ideale thuissituatie. Juist deze leerlingen moeten we extra zorg bieden.

Eén leerling leverde helemaal niets in en was ook niet aanwezig tijdens de lessen. Hij 
vertelde in een mail dat hij helemaal niet kon werken thuis, zich niet kon concentreren 
en nergens aan toe kwam. Na een persoonlijk gesprek was hij wel aanwezig tijdens 
de lessen, maar aan zijn gezicht en houding viel duidelijk af te lezen dat hij vreselijk 
veel moeite had met de hele situatie.

Bovenstaande situatie is voer voor een mentor-les: ‘Hoe start je de dag, zorg voor 
een dagritme’. Niet iedereen heeft ouders thuis zitten nu. Maak samen een 
realistische planning van schoolwerk, praat over de verhouding schermtijd en vrije 
tijd. Motiveer zo’n leerling om naar buiten te gaan, iets te ondernemen. Want vanuit 
verveling ligt van alles op de loer; eindeloos gamen, drinken, et cetera.

Op sommige scholen zijn zorgcoördinatoren op school om leerlingen op te vangen die 
vanuit huis, om wat voor reden dan ook, het niet voor elkaar krijgen om te leren.
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Werkdruk

Hoe beperk je de werkdruk van de leerlingen (en die van jezelf)?

We zijn allen hard bezig om leuke, motiverende lessen aan te bieden, om de 
leerlingen op een zinvolle manier aan de slag te krijgen en aan het werk te houden. 
We zoeken op internet materiaal naast onze lesmethoden en wisselen onderling van 
alles uit.

Wij vroegen leerlingen of ze genoeg werk hadden. Zij vertelden dat ze van de meeste 
docenten erg veel leerstof en huiswerk kregen, verslagen moesten schrijven, 
invulopgaven en verwerkingsopdrachten moesten maken, et cetera. Kortom, 
leerlingen worden bedolven onder een stortvloed aan materiaal.

Een docent in China beschreef in een artikel hoe hij al acht weken digitaal les gaf. 
Ook hij maakte en verzamelde heel veel materiaal. Zijn advies luidde: ‘Deel het 
materiaal dat je hebt door drie (en daarna nogmaals door drie), dat is ongeveer de 
hoeveelheid stof die je kunt inzetten’. 

Het is moeilijk in te schatten hoeveel lesmateriaal je moet aanbieden en wat je van je 
leerlingen kan verwachten. Wij zagen dat ook bij onze leerlingen. Na een 
weekopdracht vragen we altijd of deze te groot, te klein, te moeilijk was, et cetera. Tot 
nu toe bleken de opdrachten goed te doen, maar ook wij hadden de neiging om de 
opdrachten steeds groter te maken. Veel leerlingen gaven aan dat ze veel meer werk 
kregen dan normaal. Volgens hen hadden docenten het idee dat ze hele dag met 
school bezig konden zijn, omdat ze verder toch niets te doen hebben. Ook gaven zij 
aan dat het moeilijk is om uren achter elkaar achter de computer met 
schoolopdrachten bezig te zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Bij het vragen naar tips en 
tops gaven zij bijvoorbeeld aan dat af en toe zelfstandig werken ook in de digitale les 
heel fijn is.
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Tijdens de les

De start van de les.

Hoe start je de les op nu er geen natuurlijk contact is?

Door de afstand en het ‘koude’ contact via camera en microfoon, is een warm welkom 
belangrijk. In afwachting van het binnendruppelen van leerlingen in de (digitale) les, 
kun je iets tonen of afspelen om in de sfeer te komen. Zo kun je alvast de kern van de 
les belichten met een kort nieuwtje, radio, televisie, muziek, een motto, een stelling, 
een krantenkop, cartoon, tekening, een foto en nog veel meer. 

In de tussentijd begroet je iedereen persoonlijk via de microfoon of camera en voer je 
alvast een eerste gesprekje, bijvoorbeeld via de chatfunctie. Houd het kort, chatten 
met icoontjes werkt ook prima.
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http://www.youtube.com/watch?v=MMZ70O4dnd0
https://schooltv.nl/video/zijn-pubers-van-nature-lui-wisebit-van-mathijs-stegink-en-michael-veerman/


Aandacht voor de les.

Hoe vraag je aandacht voor de bedoeling en de kern van de les?

Zoals al eerder benoemd, kun je bij de start van de les de aandacht richten op de 
kern van de les. Hierover kun je vragen stellen en een korte chatsessie houden zodat 
alle leerlingen geactiveerd zijn.

Net als je misschien in de ‘gewone’ les al doet, is het bij afstandsleren heel handig om 
leerlingen VOORAF iets te laten verrichten zodat ze gerichter aan de slag kunnen in 
de les. Dit hoeft niet groots of veel te zijn.

Zij kunnen bijvoorbeeld een video bekijken met uitleg of instructie. Dit kun je zelf 
maken, maar online is ook enorm veel te vinden. Ook kun je een artikeltje laten lezen, 
een vraag stellen of iets laten uitleggen, vooraf ingesproken of ‘live’. Of laat leerlingen 
alvast een nulmeting doen over een onderwerp met een kort formatief toetsje.

Ook via de chat kun je informatie verzamelen en leerlingen vooraf activeren. Sla zo’n 
chatsessie op en bekijk die later terug in de klas. Of stel een vraag in Google 
Classroom waarop de leerlingen vooraf een antwoord geven. Overigens kun je 
hiermee ook de les eindigen om te kijken of het lesdoel is behaald.

Een voorbeeld voor het vak 
Nederlands of Maatschappijleer is dat 
leerlingen thuis onderstaande vraag 
alvast kunnen voorbereiden:
‘De vraag van vandaag is……..….
is dit bericht over Lidl echt of nep 
nieuws en waar zie je dat aan?’

Hiermee vraag je aandacht voor het doel van deze les of lessenserie. In dit geval, 
gaan leerlingen zelf nepnieuws maken om zich er beter tegen te kunnen verweren 
met behulp van onderstaande websites.
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https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-nepnieuws-een-3fm-tussenuur-experiment/
https://www.slechtnieuws.nl/#intro


Instructie en structuur

Hoe geef ik instructie op afstand?

Start lessen steeds op volgens een bepaald stramien. Die herkenbaarheid vinden 
leerlingen over het algemeen fijn. Maar zorg daarnaast ook voor afwisseling.

Belangrijk is een eenduidige communicatie voor leerlingen zodat zij weten waar ze 
materiaal en lessen kunnen vinden, waar huiswerk staat en waar zij werk inleveren 
waarop ze feedback krijgen.

Voor leerlingen is de huidige situatie een enorme overgang. Ze hebben nu meer dan 
ooit behoefte aan overzicht. Een goede instructie weegt bij online lesgeven nog 
zwaarder dan in het lokaal. Wees duidelijk zowel schriftelijk als mondeling. Instructies 
moeten ook na de les terug te vinden zijn. Verder is codering essentieel, bij huiswerk, 
opdrachten of lesmateriaal. Werk, met getallen, data, plaatjes, et cetera. 

Het is belangrijk om te werken met een korte termijn zodat het voor een puberbrein te 
overzien is, bijvoorbeeld door een opdracht (les of lessenserie) voor één week. Iedere 
keer die structuur aanbieden, geeft overzicht en de herhaling werkt positief. 

Net als in het klaslokaal kan je een Startdia van een PowerPoint presentatie 
gebruiken met daarin links naar allerlei materiaal. Met een Blendspace kan je ook 
overzichtelijke lessen maken. Door middel van kleurrijke blokken die automatisch 
worden genummerd, kan je een soort planner maken en hierin van alles zetten uit je 
eigen archief of vanaf internet. Denk hierbij aan interactieve lessen, projecten, 
formatieve toetsen, polls, met toevoeging van eigen tekst, foto of video. Na de 
instructie kunnen leerlingen zelf aan de slag en kunnen ze ook bepalen wat ze wel en 
niet nodig hebben om het leerdoel te behalen.

Blendspaces is een product van Tes 
(Teach, Educate, Share) 
https://www.tes.com/lessons
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Zoals gezegd is planning voor één week genoeg. Maar je kan leerlingen ook vertellen 
waar een lesprogramma op de lange termijn naartoe gaat. (Bijvoorbeeld een 
open-boektoets, een grote opdracht, taak, proef of onderzoek).

Om leerlingen te motiveren, kan je leerlingen eerst laten weten waarvoor ze deze 
les(sen) doen. Je kan dan ook bepalen hoeveel hulp ze al dan niet nodig hebben. 
Formuleer daarom een eindtaak, -opdracht of -project. Als je wilt differentiëren, kan je 
de volgorde ook omgooien en met het einde beginnen zodat iedere leerling zijn eigen 
pad kan kiezen. Als docent zet je dan allerlei hulpbronnen klaar waar de leerlingen 
gebruik van kunnen maken.

(Afbeelding uit Kwaliteitskaart (Fred Janssen): Een praktisch basismodel voor het verhogen van de 
prestatie en motivatie van alle leerlingen 2014)

Voor meer informatie:

https://www.leraar24.nl/175732/eenvoudig-differentieren-door-lestaken-om-te-draaien/

Op de volgende pagina zie je een voorbeeld van het omdraaien van lestaken. 
Leerlingen kunnen een keuze maken uit deeltaken, ze allemaal doorlopen of er een 
groepsopdracht van maken en de taken verdelen.
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Kernvraag van de les:

Wat is de Arabische  invloed op de Spaanse keuken?

(Een voorbeeld uit de Spaanse les)

1. De hele taak
    Wat is de Arabische 
    invloed op de 
    Spaanse keuken?

2. UItleg docent
    Geschiedenis van 
    de Moorse over- 
    heersing in Spanje. 

3. Deeltaak
    Onderzoek welke 
    landbouwmethoden 
    en -producten de 
    Moren introdu- 
    ceerden. 

4. Deeltaak
    Maak een lijst met 
    van oorsprong 
    Arabische woorden
    in de Spaanse taal 
    die te maken 
    hebben met eten.

5. Deeltaak
    Beschrijf de 
    Arabische invloed 
    in dit Spaanse 
    gerecht gazpacho 
    blanco (een Zuid- 
    Spaanse koude 
    soep) en hoe is dit 
    ontstaan? 

6. Deeltaak
    Maak een Spaans
    gerecht met 
    Arabische ingre- 
    diënten en maak er 
    een instructievideo
    van.
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Interactie in de les

Hoe behoud je interactie met leerlingen tijdens de les?

 

Na één week online lesgeven, viel op dat steeds dezelfde leerlingen - net als in de 
gewone les - actief meedoen als het gaat om chatten, antwoord geven en vragen 
stellen. Op afstand is het lastig om goed in de gaten te houden of iedereen even 
actief is betrokken.

Bij het geven van beurten is het handig om een namenprikker (www.wheeldecide.nl) 
te gebruiken. Je krijgt met deze prikker ook interactie, bijvoorbeeld door vragen van 
de docent of de leerling vooraf in te voeren. Maar het werkt ook voor het verdelen van 
thema’s of het samenstellen van duo’s of groepswerk.
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Actie in de les

Hoe kan je leerlingen motiveren en activeren?

Hoe ga ik nu als docent aan de slag met het voorbereiden van opdrachten? Dat kan 
door het geven van extra instructie en uitleg voor de hele groep of met individuele 
leerlingen. Stel materiaal beschikbaar om de stof op verschillende manieren eigen te 
maken en geef leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook kunnen 
leerlingen onderling elkaar uitleg geven. Dat kan door een vraag te stellen, door een 
formatief opdrachtje. Laat leerlingen zelf een filmpje of een vlog maken voor elkaar. 
Maak hierbij gebruik van verschillende vensters, of een leerlingvolgsysteem als je een 
digitale methode hebt. Na de instructie, het voordoen en het oefenen is het tijd om toe 
te passen. Zet korte opdrachten uit, waarbij leerlingen elkaar nodig hebben. Maak 
met z’n vieren bijvoorbeeld een reclame over ..... (…een onderwerp waar je mee 
bezig bent), een toets voor de ander. Of bespreek met z’n drieën een cd of film, schrijf 
een brief naar iemand, plaats een post op een blog ....., et cetera.

Een leuk voorbeeld dat wij hoorden, was van het vak aardrijkskunde waarbij 
leerlingen met definities uit het hoofdstuk Stad en Inrichting de eigen wijk in kaart 
brachten. Dit mocht op papier, met een vlog of een andere werkvorm naar keuze. Na 
feedback van de docent werden leerlingen uit verschillende wijken, dorpen en steden 
aan elkaar gekoppeld om elkaars situatie te vergelijken en dit vervolgens weer te 
presenteren in de online les. Dit kan je bijvoorbeeld doen met Google Presentaties en 
elk koppel één dia uit de presentatie laten verzorgen.

Op deze manier worden 21ste eeuwse vaardigheden volop toegepast. Leerlingen 
leren onderzoeken, maken zich ICT-basisvaardigheden eigen, worden mediawijs en 
oefenen samenwerken en presenteren.
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Maar let op! Leerlingen zitten deze tijd al hele dagen achter de computer. Ze doen, 
zoals zij zelf aangeven, steeds dezelfde soort taken: invulopdrachten, sommen, 
verslagen en samenvattingen. Er is niets mis met deze opdrachten, maar leerlingen 
geven aan dat ze steeds meer de motivatie missen om iedere dag enkele uren online  
met schoolopdrachten bezig te zijn. Dus waarom laten we ze niet een offline opdracht 
uitvoeren? Een opdracht op papier is al een hele afwisseling. Door het gebruik van 
een pen of potlood verwerken leerlingen leerstof  op een andere manier. Denk 
bijvoorbeeld aan tekenen, een plattegrond maken, een voorwerp beschrijven of een 
infogram ontwerpen. Deze opdrachten verzamelen leerlingen in een papieren 
portfolio (zodat je daar later nog op kan terugkomen). Of je laat leerlingen een foto 
nemen die ze uploaden op Google Classroom of bijvoorbeeld Padlet, een digitale 
muur. Maar kinderen mogen natuurlijk ook een andere toepassing kiezen. Zo’n 
verzamelplek is belangrijk. Materiaal wordt zichtbaar voor iedereen. Deze 
leeropbrengst kan je ook weer als leerstof inzetten. Bovendien kan je nog een 
‘open-portfolio’-toets doen waarin alles terugkomt wat de revue is gepasseerd.

Geef leerlingen een goede reden om bij jou in de online les te komen. Leerlingen 
willen niet passief lezen, luisteren of oefenen; dat kunnen zij ook buiten de les om, 
vooraf of achteraf. Interactie met de docent is belangrijk, met elkaar en met het 
materiaal. Voor interactie kan je werken met meerdere vensters en devices open. Zet 
leerlingen in jouw les aan het werk met materiaal, een vraag, een uitleg of andere 
inbreng. Gun ze ook een rustmoment, laat ze lezen, tekenen of schrijven. Net als in 
de gewone les is de spanningsboog van een puber kort en let dus ook op jouw 
beperkte ‘zendtijd’. Niet de docent is in beeld, maar de leerling.

Eigen initiatief nemen, wordt in deze tijd enorm op de proef gesteld. Sommige 
leerlingen kunnen het niet aan, anderen vinden het heerlijk en gaan zelfstandig aan 
de slag. Spreek ze aan op hun talenten en differentieer daarin. Geef leerlingen 
autonomie in keuzeopdrachten, verwerkingsopdrachten of digitale vaardigheden. Dat 
laatste stelt niet alleen leerlingen maar ook docenten op de proef. Wees een coach in 
de mogelijkheden hierin.
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Door de quarantaine is de belevingswereld van jongeren fors gereduceerd. Haak daar 
op in en laat leerlingen hun eigen leefwereld in kaart brengen met vlogs, interviews, 
foto’s en verhalen. Dat kan gaan over mensen, voorwerpen, het huis of de wijk. 
Leerlingen kunnen ook zelf iets meenemen voor in de digitale les. Neem bijvoorbeeld 
het project ‘Tussen Kunst & Quarantaine’, waarin mensen met voorwerpen uit huis 
kunstwerken nabootsen. Het omschrijven van het oude en nieuwe kunstwerk kun je 
weer gebruiken voor taalvaardigheden.

Maar je kan de wereld ook juist vergroten via internet. Ga op zoek naar onderwerpen 
of nieuws. Het kan veel werk opleveren, maar is ook leuk en sommige speurtochten 
leveren iets op voor duurzaam gebruik. Er is heel veel gratis materiaal te vinden, de 
bibliotheek heeft gratis luisterboeken en musea bieden gratis (virtuele) toegang.

Veel uitwisselingen zijn door de coronacrisis niet doorgegaan. Maar via berichtgeving 
uit de verschillende landen en contact met de scholen in het buitenland kan je de 
wereld in huis halen. Verschillen in de omgang met de crisis kan je bespreken in de 
les.
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Na de les
Toetsing van de leerling

Hoe krijg ik zicht op het leren van de leerling?

Leerlingen willen graag laten zien wat ze hebben gedaan en daar het liefst een cijfer 
voor krijgen. Maar het is niet altijd eenvoudig om tijdens digitale lessen een toets af te 
nemen. Aan sommige vaardigheden, zoals schrijfvaardigheid of spreekvaardigheid, 
kun je nog eenvoudig een cijfer verbinden. Maar je moet toch rekening houden met 
spieken (briefjes worden overal opgeplakt), open boeken, telefoons, smartwatches of 
open tabbladen. En dan zijn er ook nog niet werkende of uitvallende computers en 
slechte WIFI-verbindingen. Met dit alles rekening houden of zien te voorkomen, is 
ondoenlijk. En het werkt stress-verhogend bij leerlingen. 

En waarom zou je toetsen als je ze ook formatief kan testen? Er zijn vele manieren 
om te bekijken of een leerling zijn werk maakt of leert. Hang een les daarom niet op 
aan toetsmomenten, maar maak het een continu leerproces. Hanteer verschillende 
middelen, laat leerlingen steeds bezig zijn met de stof. Dus ga niet alleen oefenen, 
maar laat hen ook de lesstof toepassen. Maak dat leerproces zichtbaar zodat je 
leerlingen ook op maat kunt begeleiden.

Er zijn heel veel manieren om te beoordelen of leerlingen de stof beheersen. Je kan 
leerlingen tijdens de digitale les een tekening laten maken, of een som, een paar 
geleerde woorden laten opschrijven, zelf vragen laten maken voor anderen over de 
stof, et cetera.
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Wij geven na drie weken online lessen een open-boektoets in Google Forms die ze 
binnen een afgebakende tijd moeten afronden. Hiermee hopen wij inzicht te krijgen of 
leerlingen de stof begrijpen, het beheersen en kunnen toepassen en of ze hebben 
geleerd van de verkregen feedback. Leerlingen maken hierbij gebruik van alle 
lesmateriaal (bijvoorbeeld in Google Classroom), van verbeterde opdrachten uit hun 
portfolio en eventuele boeken. De open-boektoets is uiteindelijk ook een graadmeter 
voor de aanwezigheid en participatie in de lessen.

Een (digitaal) persoonlijk portfolio kan je overzichtelijk maken door bijvoorbeeld het 
gebruik van een digitale muur, een padlet. De leerlingen hebben daar al hun 
(verbeterde) opdrachten opstaan, een spraakopdracht, een vlog, een formatieve 
toets, een schrijfopdracht, een handgemaakte poster, et cetera.

18



Hieronder bespreken we een paar tools die leren inzichtelijk maken.

Verwerken van de stof in:

Een presentatie van een paar afbeeldingen om tot de kern te komen 
https://www.pechakucha.com/

Een informatieve illustratie met tekst en beeld maken om de stof uit te leggen aan een 
andere leerling of aan de docent
https://venngage.com/

Een mondelinge uitleg of verslag via een PowerPoint met spraak, een los  
spraakbericht of een podcast
https://anchor.fm/dashboard

Een visuele samenvatting maken in 5 seconds met icoontjes
https://www.vernieuwenderwijs.nl/life-in-five-seconds-visueel-samenvatten/

Reproductieve metingen en vorderingen kun je doen met Kahoot, Quizizz,  Quizalize, 
of Quizlet. Om interactie en competitie in de klas te krijgen, is het LIVE-spel van 
Quizlet een aanrader. Leerlingen gaan naar de website, krijgen een inlogcode en 
gaan in groepjes de strijd aan met hun klasgenoten. Deze oefeningen zijn heel goed 
in te passen tijdens digitale lessen en ze verbinden leerlingen in steeds andere 
samenstellingen. Het heeft iets weg van een Pub Quiz en vaak zijn leerlingen net zo 
enthousiast en competitief. 

https://voortgezetleren.nl/wp-content/uploads/2020/03/Quizlet_Kickstarter_Voortgezet
_Leren.pdf

Als laatste noemen we nog interactieve televisiespellen zoals 1 tegen 100 (lees: 30) 
of Jeopardy (https://jeopardylabs.com/) waarbij leerlingen zelf een quiz kunnen 
maken.
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Einde van de les

We betrappen onszelf er op dat we online snel de tijd vergeten. Dit komt bij ons door 
de verandering van de duur van de lesuren (eerst 60 en nu 40 minuten). Maar ook 
omdat de lessen druk zijn met al die kinderen en al die vensters en devices die open 
staan. Een oplossing is om een leerling een wekker te laten zetten en vijf minuten van 
te voren het einde van de les aan te kondigen. Zo kun je de les nog netjes afronden 
met bijvoorbeeld het stellen van een laatste vraag om je lesdoel te controleren, te 
verwijzen naar de volgende les of om gewoon gedag te zeggen.
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Conclusie
Leren op afstand, het is nieuw en zowel leerlingen als docenten zijn aan het leren.

Als docent zal je je lesdoel moeten bijstellen, moeten investeren, uit je comfortzone 
komen en leren omdenken. Omdenken hoe je de ontwikkeling die je nu doormaakt, 
kan inzetten in de toekomst.

Verlies daarbij de situatie waarin leerlingen zich bevinden niet uit het oog. Blijf ze 
activeren in tijden van crisis, rekening houdend met hun welzijn, dat staat voorop. 
Daarbij is het toetsen voor een cijfer niet zaligmakend. Motiveer ze dat ze blijven 
leren. Help ze het schooljaar op goede wijze af te ronden zonder achterstand of 
andere schade.

Deze periode worden we digitaal steeds vaardiger. Die ervaring kunnen we weer 
inzetten in het klaslokaal. We leren wat online kan. Maar ook dat niet elke leerling 
alleen maar online wil of kan.

De leeropbrengst van ons als docenten, die zichzelf ontwikkelen, zal enorm zijn. Deel 
je ervaring en nieuwe expertise met collega’s, zodat we deze innovatie kunnen 
doorzetten.

 

Houd vol en blijf gezond!

Susan Nieuwenhuizen & Désirée Steegers
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Handige links

Speciaal voor afstandsonderwijs

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/sol
utions

https://www.aob.nl/nieuws/tips-van-je-collegas-voor-afstandsonderwijs/

https://www.kennisnet.nl/artikel/7953/langer-les-op-afstand-tips-om-samen-goed-te-bli
jven-leren/

https://www.leraar24.nl/2619254/actuele-tips-en-tools-voor-onderwijs-op-afstand/

https://www.todaysteachingtools.com/cursus-online-onderwijs.html

Ervaringen delen

www.edualdo.nl

https://elink.io/p/ruimte-voor-leren-96787d3

https://voortgezetleren.nl/

https://voortgezetleren.nl/kickstarters/

https://leerling2020.nl/
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ICT

https://www.todaysteachingtools.com/lijst-van-ict-tools.html

https://www.todaysteachingtools.com/uploads/2/5/2/3/25236348/welke_educatieve_ic
t-tool_zoek_je_.pdf

https://www.cps.nl/digitaledidactiek

 

Beeldmateriaal

https://npofocus.nl/

https://schooltv.nl/programma/wisebits/

https://schooltv.nl/voortgezet-onderwijs/vakken/

https://video.scholieren.com/

https://schooltv.nl/voor-het-vo/
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