
10 TIPS voor online onderwijs
Op basis van de resultaten uit de COVID-enquêtes onder studenten en docenten

Structuur
Bied studenten structuur en duidelijkheid. Geef helder
aan wat je wanneer en hoe van hen verwacht. Bied
leeractiviteiten aan via Blackboard, inclusief deze 4
elementen: inhoud, verwachtingen/eisen, doel en
relatie met andere leeractiviteiten. Daarnaast is
centrale afstemming ten aanzien van toetsing
wenselijk, om tijdig en eenduidige informatie te
verschaffen
Tip: Laat je Blackboardcursus door een student vooraf
bekijken om te checken of je instructies duidelijk zijn.
Tip: Bekijk de schrijfinstructie op Eduxion.

Leeruitkomsten
Het doel van ons onderwijs is studenten opleiden tot
… De leeruitkomsten zijn en blijven leidend. Lesgeven,
leeractiviteiten en technologie zijn middelen om tot dat
doel te komen. Werk dus steeds vanuit de
leeruitkomsten en pas met de middelen en
mogelijkheden je onderwijs, waar nodig, aan. De
leeractiviteiten moeten in lijn zijn met de
leeruitkomsten en de toetsing (constructive alignment).
Tip: Op Blendy.saxion.nl kan je leeractiviteiten bij het
niveau van het leerdoel en fase van de les vinden.

Contact en betrokkenheid
Ook de sociale functie van onderwijs is belangrijk.
Zorg ook voor informeel contact (weekendpraatje, plan
een vrimibo of laat studenten zelf een pubquiz
organiseren). Studenten kunnen voor onderling
contact bijv. een groepschat aanmaken in Teams om
elkaar (beter) te leren kennen en zich betrokken te
voelen bij de groep.
Tip: Bewaak wel je eigen grenzen: geef duidelijk aan
wanneer en hoe je beschikbaar en bereikbaar bent en
wat studenten van je kunnen verwachten.

Knip knip 
Online bijeenkomsten zijn intensief om te volgen (en
geven). Knip daarom de bijeenkomst op in een aantal
onderdelen. Begin plenair met uitleg/instructie, vervolg
met een (inter)actiever gedeelte waarin studenten
(samen)werken aan opdrachten/casussen en eindig
met het gezamenlijk bespreken of laat studenten hun
resultaat presenteren/pitchen.
Tip: Las voldoende pauze in, voor jezelf maar ook
voor studenten. Zowel tijdens de les als tussen de
lessen.

(inter)actie 
Minder spontaan, maar online wel nodig: plan elke 5-
10 minuten een interactiemoment in om zo meer
betrokkenheid te creëren. Hiervoor kan je werkvormen
toepassen, zoals het gebruik van een poll, quizzen,
brainstormen, studenten laten werken in groepen of
studenten laten presenteren.
Tip: Om de interactie op gang te brengen kan je
tijdens het opstarten van de online les beginnen met
een openingsvraag via de chat of presentatie
beginnen.

Flipped classroom
Door kennisonderdelen als zelfstudie aan te bieden, is
er in de bijeenkomst meer ruimte voor samenwerken
en interactie. Plaats leeractiviteiten (zelfstudie) in de
online leeromgeving (Blackboard). Het inzetten van
kennisclips wordt bijvoorbeeld gewaardeerd, maar niet
als vervanging van de (online) bijeenkomst.
Contactmomenten, ook online, blijven erg belangrijk.
Tip: Denk ook eens aan het opnemen van een podcast
samen met een student of collega. Niet elke uitleg
heeft beeld nodig.
Tip: Studenten vinden het prettig om een les terug te
kunnen kijken middels een opame om de stof te
kunnen herhalen.

Activerende werkvormen
Bedenk of er genoeg afwisseling is in werkvormen in je
onderwijs en vooral ook in de bijeenkomsten. Zijn de
werkvormen activerend en betekenisvol? Denk aan
motiverende en doelgerichte opdrachten, interactie en
samenwerking en zelfverantwoordelijk leren.
Tip: Inspiratie over verschillende werkvormen kun je 
vinden op Eduxion,
op Blendy.saxion.nl of bekijk deze tips. 
Tip: Overleg ook met je collega’s die in hetzelfde
kwartiel lesgeven zodat er ook variëteit gedurende het
kwartiel is.

Feedback
Uit onderzoeken blijkt dat feedback een van de
effectiefste leerstrategieën is. Daarnaast geven
studenten in de enquête aan feedback te willen krijgen
en graag hun leren en leerproces te kunnen evalueren.
Zorg er dus voor dat er in de bijeenkomsten en evt.
daarbuiten genoeg momenten zijn voor feedback.
Tip: Maak gebruik van peer feedback in je onderwijs,
bijv. met breakout groups of het discussieforum. Let
op: begeleid het proces van feedback goed.
Tip: Je kunt ook korte audio-opnames maken voor het
geven van feedback.

Moderator 
Heb je een grote groep studenten of vind je het
sowieso lastig om tijdens het lesgeven ook de chat te
volgen? Voeg dan een moderator toe aan je online les
om vragen van studenten in de chat te monitoren.
Geef bijvoorbeeld een andere docent de rol van
moderator. De moderator kan vragen in de chat direct
beantwoorden of jou onderbreken als er onderdelen
zijn waarvoor meer uitleg nodig blijkt te zijn.
Tip: De moderator kan ook een student zijn!

Probeer en leer
“Perfectie is de vijand van het goede” (Anka Mulder,
maart 2020). Voor de meesten van ons is online
onderwijs nieuw. Wees dus niet bang om uit te
proberen en fouten te maken. Durf je collega’s om hulp
te vragen en leer van elkaar. Deel ervaringen en tips
met elkaar via Teams.
Tip: Houd het leuk voor studenten maar ook voor
jezelf. Applausje voor jou!
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