
Online onderwijs ... om vast te houden



Voorwoord

Dit is een blijvertje…

We hebben met z’n allen voor de uitdaging gestaan om met
afstandsonderwijs aan de slag te gaan, iets heel anders dan
‘gewoon’ lesgeven. Nu de eerste ervaringen zijn opgedaan, kijken
we vooruit naar hoe het onderwijs op afstand verder vorm kan
worden gegeven. Goede voorbeelden, ervaringen en tips zijn
opgehaald vanuit onze eigen organisatie en daarbuiten.

Deze gids helpt ons de afstandslessen goed voor te bereiden, te
geven en te evalueren. Het begint met een online verbinding met de
student en het woord verbinding mogen we hier letterlijk nemen,
een online verbinding via het internet maar bovenal ook in
verbinding staan met de student zelf. Alleen daarmee kan
afstandsonderwijs écht toegevoegde waarde bieden als aanvulling
op al onze andere vormen van leren.Ook geven we tips voor jullie
team, voor jou als docent en tips vanuit de praktijk van de
afgelopen maanden.

Succes met jullie lesvoorbereidingen en natuurlijk met de
leeractiviteiten zélf!

namens het College van Bestuur,
Harry de Bruijn
Ellen Sinnige
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ZORG VOOR EEN DUIDELIJKE STRUCTUUR OP
EEN PASSEND TEMPO

Toon je lesopbouw online. Laat waar mogelijk
studenten meedenken over de lesopbouw. Geef
duidelijkheid, zoals verwachtingen van
eindproducten en tijdsindicaties. Zorg ervoor dat
je alles goed hebt voorbereid, zodat de les in een
vloeiend tempo kan draaien.

MAAK ER EEN UITDAGENDE LES VAN

Houd de online sessies kort. Maak je
lesinhoud waardevol én leuk. Zorg voor zoveel
mogelijk activiteit waaraan studenten deel
kunnen nemen. Stel ze vragen en laat ze
meebeslissen via de chatfunctie of een andere
online tool. 

Werk met kleinere groepjes en sluit gezamenlijk
de les af. Check of de leerdoelen zijn bereikt via
korte presentaties of vlogs. Evalueer bijvoorbeeld
met Mentimeter.

Online verbondenheid

MET JOUW ENTHOUSIASME BEREIK JE MEER
DAN JE DENKT

Laat op allerlei manieren weten dat je plezier
hebt in jouw werk en dat de lesinhoud
interessant is. Niet voor de toets, nee, maar
omdat het past in de belevingswereld van de
studenten. Online kun je dit bijvoorbeeld
bereiken met je stem en gezichtsuitdrukkingen.

GEEF JOUW STUDENTEN HET GEVOEL DAT ZE
ERTOE DOEN

Zoek het positieve aspect in iedere student en
haal dat naar boven. Geef ze het gevoel dat ze
het aankunnen. Bouw een positieve relatie op
met alle studenten. Zoek en houd contact op een
laagdrempelige manier. Zo is het voor sommige
studenten fijner via Whatsapp dan via Teams.
Laat ze hierin meebeslissen. Zorg ervoor dat je
aan het begin van iedere les alle studenten hebt
gezien of gehoord.

Kijk eens mee bij een
collega die ook

een afstandsles geeft. Van
elkaar kun je zeker leren!



Begin de dag met collega’s met een dagstart.
Voordat de hectiek begint is het goed om even bij
elkaar te komen om de dag door te nemen, elkaar
vragen te stellen en werk en zaken af te stemmen.
Zo houd je verbinding met elkaar. 

Zorg voor een lik-op-stukbeleid. Als een student niet
aanwezig of bereikbaar is op het gewenste
moment, neem dan 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? Bespreek dit met de slb’er.
De slb’er kan, net als anders, terecht bij STIP.  

Maak afspraken hoe je met studenten
communiceert (via mail of Teams). Maak je deze
afspraak voor het hele team of heeft het team daar
keuze in? Zorg dat de student ook weet hoe hij
contact kan zoeken. 

Breng structuur aan in de dag. Geef studenten
duidelijkheid over wat de dag hen brengt en wat er
van hen wordt verwacht. Plan slb-uren aan het
begin en/of einde van de dag.

Maak keuzes in het onderwijs dat je aanbiedt:
wat kan online, wat doe je weer op school.

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
dit nu niet  altijd. Onderstaande punten helpen om dit
toch te realiseren.

Werk in duo’s. Twee weten meer en zijn creatiever dan
één. Daarmee is er ook een vangnet, mocht een leraar
ziek worden.  Doe het samen, zeker als je in
parallelklassen lesgeeft.  

Start en eindig de week met de klas (heel of half) om
betrokkenheid te vergroten. In een ‘wrap  up’ kunnen
studenten delen hoe het die week is gegaan.  

Plan vaker studentenbesprekingen in,  om met elkaar
te volgen hoe het met studenten gaat.  Zo kun je bij
zorgen sneller in actie komen.  

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

Plan een digitaal inloop  slb-uur. Studenten kunnen
naar je toe komen als daar behoefte aan is.  Stimuleer
en ondersteun zelfregie bij studenten door
bijvoorbeeld weekplanningen of studiewijzers uit te
delen. Deel deze via Teams.  

Evalueer het afstandsonderwijs.  Op ‘Mondriaan op
afstand’ vind je informatie die je kunt gebruiken om de
evaluatie vorm te geven.

Tips voor onderwijsteams
'Probeer de tijd te nemen om
online onderwijs (samen) te
ontwikkelen. Niet alles hoeft

'flashy' te zijn.'



Een goede online les valt of staat met een inspirerende, motiverende, steunende, maar toch ook
sturende docent. Jij als docent bent van essentieel belang om ook online onderwijs tot een
succes te maken. Gun het jezelf om hierin te leren en steeds met kleine stappen vooruit te
gaan. Leg de lat voor jezelf niet te hoog, maar kijk wat haalbaar is in de tijd die er is om je les
voor te bereiden. Wees vooral jezelf in deze nieuwe situatie. Studenten begrijpen het dat
iedereen hier iets in te leren heeft. 

En heb je een vraag? Schroom dan niet om je vraag te stellen aan je directe collega's of via
Mondriaan op afstand  (op Mondriaannet). Heb je nu zelf een mooie les gemaakt of een
handleiding geschreven, deel ze dan ook via de Teams 'Hulp bij online leren'. Zo helpen we
elkaar! 

Breng structuur aan in je dag.  

Volg je rooster en wees op tijd!

Plan beweging in. Het liefst buiten
voor ontspanning en vitamine D.  

Slaap voldoende.

Zoek contact met 

Reageer in de chat. 

Vraag actief om feedback.

 

 

je medestudenten en je docenten.  

Tips voor jou als docent

Tips voor studenten

'Laat studenten je 
tips & tops geven voor
de volgende keer.'

https://studentrocmondriaan.sharepoint.com/sites/Mondriaancommuniceert


ONLINE REGELS



Zorg bij de TEAMS-les dat alleen jij
'presentator' bent :
Tijdens de les kies je bij 'Personen' voor
'alleen ik'  bij 

Je bereidt 
je les voor

Je start 
de les

Je eindigt
 de les Na de les

JOUW LES IN 6 STAPPEN

Je brengt 
jouw klas 

in orde

Tijdens 
de les



Kijk vooruit naar wat je de komende weken wil
doen en maak een duidelijke structuur en
opbouw. Kies wanneer je synchroon of
asynchroon afstandsonderwijs geeft. Dat
creëert duidelijkheid en rust.

Je bereidt je les voor

Test de voorkennis van de studenten. Zo heb je
handvatten voor de inhoud van jouw les en
voorkom je dat ze vroegtijdig afhaken. Je kunt
voorkennis checken met Microsoft Forms.

Wil je een onderwerp uitleggen?  Zoek video’s
over dat onderwerp. Kijk ook in de methode die
je gebruikt en ga op zoek naar ‘Open
leermaterialen’. Voor inspiratie voor jouw
sector kun je kijken op
www.wikiwijs.nl/startpagina.

Zorg ervoor dat je weet hoe je je scherm kunt
delen, eventueel met het meesturen van audio
(bijvoorbeeld als je video’s wilt laten zien).

Maak zelf een video van je instructie of
presentatie via Stream. Studenten kunnen
dit als huiswerk bekijken. Zo kun je in de
les actief met de leerstof aan de slag.

Zeg niet toe dat je feedback geeft op
opdrachten waar studenten mee bezig
zijn. Zet beoordelingscriteria voor de
student duidelijk op een rij en gebruik
peer-feedback.

Wil je snel checken of een video van YouTube
geschikt is voor jouw les? Bij de instellingen
(tandwielicoon) van de video kun je de
afspeelsnelheid versnellen. 

Bereid interactie voor. Laat studenten in
subgroepen werken (dat kan goed in
Teams). Je kunt als docent dan van
groep naar groep gaan om te horen hoe
het gaat. Leg uit waarom je kiest voor
samenwerken en wees duidelijk in wat je
verwacht.

Formatieve toetsen kunnen enorm
leerzaam zijn. Probeer eens te toetsen
met Microsoft Forms.

Geef houvast bij asynchroon leren door de
student duidelijk te maken wat je van hem
verwacht. Het directe instructiemodel helpt
hierbij.

Laat de studenten voorafgaand aan de
les weten hoe ze zich kunnen
voorbereiden, wat je van hen verwacht en
welke kennis er nodig is.

Maak je een PowerPoint? De student hoort en
ziet jou én de dia van de PowerPoint waar
tekst en plaatjes op staan. Houd het zo
simpel mogelijk om te voorkomen dat de
student afgeleid en overprikkeld wordt.

Oefen in je eentje of alles werkt (of met
collega’s of huisgenoten).

NB:  Gebruik niet te veel tools, dat leidt af.

STAP 1

Synchroon: Je hebt live contact met de studenten;
Asynchroon: Studenten zijn zelfstandig aan het
werk.
Peer-feedback: Studenten beoordelen elkaars werk

Interactie nodig?  

Maak een quiz met Microsoft
Forms.

http://www.wikiwijs.nl/startpagina


Een goede locatie helpt afleiding bij jou en
studenten te voorkomen. Bekijk daarom goed waar
je jouw online les gaat geven. 
Onderstaande tips helpen je met het maken van een
ordelijke les:

Je brengt jouw klas in orde

Zoek een goede ruimte en laat collega’s weten
waar je bent als je op school de les geeft.

Als je vanuit huis lesgeeft, gebruik bij voorkeur
bekabeld internet, een koptelefoon/oortjes en
een microfoon. Zorg voor voldoende licht,
zodat je goed zichtbaar bent.

Check wat de studenten van jouw omgeving
zien en zorg dat het netjes en rustig is. In
Teams kun je je achtergrond vervagen of door
een plaatje vervangen.

STAP 2

Als je gebruik maakt van een lokaal op school,
zorg dan dat je ingeroosterd staat bij de
roostermakers.

Zorg dat je niet gestoord wordt.

Zorg dat je alle documenten die je wilt
gebruiken klaar hebt staan. Je kunt er dan
makkelijk bij.

Pak van tevoren spullen die je nodig hebt,
zoals opladers, drinken en lesmaterialen.

Sluit alle programma’s en schermen die niet
nodig zijn voor de les, en open van tevoren de
schermen die je nodig hebt.

Ontneem studenten de rechten als
‘presentator‘ (als dit niet al zo is ingesteld), om
te voorkomen dat ze de les verstoren of
‘overnemen’. Studenten worden dan
‘genodigde‘ en kunnen niet meer hun scherm
delen, de besturing overnemen of andere
studenten verwijderen tijdens de les.

Door een student ‘presentator’ te maken, kan
hij wel weer zijn scherm delen. Dit doe je door
naast de naam van de student op de drie
puntjes te klikken en te kiezen voor de rol
‘presentator’.

Maak bij een screencast
(videoles) vooraf een script. 

Dit kan eenvoudig met de
‘dicteren functie’ in Word

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/documenten-dicteren-in-word-3876e05f-3fcc-418f-b8ab-db7ce0d11d3c?ui=nl-nl&rs=nl-nl&ad=nl


Heet iedereen welkom en check of
iedereen jou ziet en hoort. Een rondje
namen oplezen en de studenten laten
reageren kan prima.

Je start de les

Zorg dat je zelf zichtbaar bent. Check je
camera en microfoon. Kom je er niet uit,
neem contact op met de servicedesk.

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

Hoor je een echo, dan heeft iemand in de
groep het geluid te hard aanstaan.
Achterhaal wie dit is of zet de microfoon
van diegene op ‘mute’.

STAP 3

Vraag studenten een koptelefoon of
oortjes (met microfoon) te gebruiken.

Zoek contact met studenten die er niet
zijn of laat een student die aanwezig is
dat doen.

Je kunt ervoor kiezen om het digitale
lokaal eerder open te zetten. De studenten
kunnen dan even ‘gewoon’ kletsen, net als
op school.

Wees duidelijk in hoe de les gaat
verlopen. Vertel wat het doel is.

Vertel steeds wat je doet om de studenten
betrokken te houden. In de klas zien
studenten wat je doet. Op afstand zien zij
dit niet.



Laat studenten gezamenlijk aan opdrachten
werken. Laat ze aan het eind van de les iets
inleveren of presenteren, zodat je zicht houdt op
wat ze hebben gedaan. Zet peer-feedback in.

Tijdens de les

Blijf alert op het groepsproces.

Houd je aan je lesplan. Praat niet langer dan 10 minuten en zorg voor
afwisseling en interactiviteit. Kijk waar je
video’s of een quiz in kunt zetten. Gebruik
alleen tools die door Mondriaan ondersteund
worden.

STAP 4

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

Voorkom onrust en blijf zelf rustig.

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; of gebruik break-out rooms.

Laat studenten aan het woord. Vanuit Teams
is het mogelijk dat studenten ook hun scherm,
en daarmee hun opdracht of werk, kunnen
delen. Om betrokkenheid te vergroten, vraag je
studenten om voor de volgende keer een korte
presentatie of een filmpje voor te bereiden.



Laat studenten weten wanneer je ze weer ziet.

Je eindigt de les

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

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

Via de menubalk van Teams als je op aanwezigen klikt, kun je
via het pijltje naar beneden een CSV bestand
downloaden met de aanwezigen.

Maak verbinding met de les die volgt op deze les.

Wil je een paar studenten spreken? Vraag de anderen de les
te verlaten totdat je met jouw groepje over bent.

Verlaat als docent als laatste de les.

TIP

Download tijdens de online les in
TEAMS de attendance list via
'personen' en 

STAP 5



Na de les

STAP 6

Bekijk de chat of er nog vragen zijn waarop je
terug moet komen.

Stuur na de les nog een mail/bericht naar de
groep met de afspraken die zijn gemaakt.

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

Heb je voor je les iets gemaakt dat anderen ook
kunnen gebruiken?
Deel dat dan in Teams ‘Hulp bij online leren’.

Tip: 

Met online lessen is het extra 

belangrijk dat je jouw feedback zo
snel mogelijk geeft.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a831d7da2f53a426db2a6784b9455126c%40thread.tacv2/02.%2520Inspiratie%252C%2520tips%2520en%2520goede%2520voorbeelden?groupId=fee9eefe-95d6-49a4-8cb2-a5dfdede1b12&tenantId=b3f1b7b8-2918-4c5d-8d58-7c3241c605d4


Om vast te houden
Vast startmoment
'Met iedere dag een vast startmoment zorg ik voor
ritme voor mezelf én de studenten; dat werkt heel
goed.'

Forms
'Positieve ervaringen met Forms. Het kan goed
geïntegreerd worden in de opdrachtenmodule van
(klassen)-teams.'

Break-out rooms
'Met break-out rooms is het heel fijn les geven.
Na de instructie laat ik de jongens lekker
samen aan de slag gaan en je kan zo even
‘binnen wandelen’ en meeluisteren … Perfect!'

Online toetsen
'Scheelt veel nakijkwerk.'

Waar gaan andere docenten
graag mee door?

Mondeling examen via Teams
'Ik ga voortaan altijd het Nederlands mondeling via TEAMS
afnemen! Super handig dat je de opname gewoon op kan slaan
(in Stream).'

Integratie van vakken
'Meer integratie van verschillende vakken. Soms
verzorgen we zelfs lessen met twee docenten.'

Screencast
'Ik maak een ‘screen-cast’ terwijl ik mijn verhaaltje bij
de powerpoint-presentatie vertel. Dat filmpje deel ik
dan. Voor de studenten is het veel interessanter en
leerzamer dan een beetje door een losse powerpoint
heen te klikken en ze vinden het tóch ook fijn om hun
eigen docent in beeld te hebben.'

Online bijeenkomsten
'Landelijke werkgroepen online bij
elkaar laten komen. Scheelt een hoop
tijd en het verkleint je CO₂-footprint.'

Intake en LOB
'Heel verrassend, de gesprekken
verlopen veel rustiger zo online'



Op Mondriaan op afstand vind je:

- Hulp bij online leren:
   - Online leren via Teams
   - Videolessen maken en delen
   - Online onderwijs en privacy
   - Online didactiek en online toetsen
   - Online lessen generieke vakken
- Werken op afstand met Microsoft 365
- Examinering, begeleiding en intake
- Evaluatie online onderwijs
- Nieuwsberichten

Wil je nog meer weten over afstandsonderwijs? Ga dan
naar Mondriaan op afstand op Mondriaannet. De pagina
wordt regelmatig bijgewerkt dus check geregeld of er wat
nieuws is.

Maak gebruik van energizers in de les.

Dit zorgt voor afwisseling en energie
zodat jullie je daarna weer kunnen
focussen op de les. 

Mondriaan op afstand
Een bron van nog meer inspiratie!

https://studentrocmondriaan.sharepoint.com/sites/Mondriaancommuniceert
https://studentrocmondriaan.sharepoint.com/sites/Mondriaancommuniceert
https://husite.nl/tln/wp-content/uploads/sites/303/2020/06/ReadySteadyEnergize.pdf


CHECKLIST

 Ik heb de opbouw van de les duidelijk
 Ik heb zicht op de voorkennis van studenten
 Ik heb gekeken of ik leermiddelen van anderen kan gebruiken
 Ik heb nagedacht over hoe ik interactie kan realiseren
 Ik laat studenten weten hoe ze zich kunnen voorbereiden

1.
2.
3.
4.
5.

 Ik heb een rustige ruimte
 Ik gebruik een koptelefoon/oortjes
 Ik heb mijn pc-achtergrond gecheckt
 Ik kan niet gestoord worden
 Alles wat ik nodig heb, staat klaar
 Ik heb pop-up-meldingen uitgezet

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Ik heet iedereen welkom
 Ik vertel hoe de les gaat verlopen

1.
2.

 Ik houd me aan mijn lesplan
 Ik ben positief
 Ik geef complimenten
 Ik ben zichtbaar, bereikbaar en beschikbaar
 Ik heb oog voor de studenten
 Ik zorg voor afwisseling
 Ik neem de leiding
 Ik heb aandacht voor het groepsproces
 Studenten kunnen mij vragen stellen
 Ik voorkom onrust en blijf zelf rustig

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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 Ik laat studenten weten wat ik van hen verwacht
 Ik vraag een reactie op de les
 Ik leg de link naar de volgende les
 Ik verlaat als laatste de ruimte
 Ik sluit de online sessie af

1.
2.
3.
4.
5.

N
a 

d
e 

le
s  Ik kijk in de chat of er nog vragen zijn

 Ik stuur een bericht naar de klas met de gemaakte afspraken
 Ik houd bij wat wel/niet is gelukt
 Ik zoek contact met studenten die, zonder afmelding, niet in 

1.
2.
3.
4.

       de les waren 

Fijne hulpkaarten voor digitale
tools zijn  te vinden op

voortgezetleren.nl

voor jouw afstandsles

https://www.voortgezetleren.nl/kickstarters-2/


Dit is een uitgave van dienst
Onderwijsondersteuning en -advies
ROC Mondriaan

COLOFON

GEBASEERD OP

Marjolein van Daalen
Debora Morssink 
Zoë Visser

REDACTIE EN VORMGEVING

MET MEDEWERKING VAN

Marjolein van Daalen
Marjolein Kool
Jacques Kranenveld
Debora Morssink
Zoë Visser

'Aan de slag met afstandsonderwijs'
(Deltion College)

BRONNEN EN HANDIGE WEBSITES:

mbo.lesopafstand.nl
www.hulpmetonlineleren.nl
socialmediainhetmbo.nl
youlearn.ou.nl/web/hulp-bij-online-onderwijs
www.ntitoolbox.nl
www.wikiwijs.nl/startpagina/
www.wijslijst.nl

Heb je vragen over afstandsonderwijs, wil je
feedback op je lesplan of wil je jouw good
practice delen?

Neem contact op met de collega's van OOA
via m.van.keulen@rocmondriaan.nl of 06-15941716
(Mieke van Keulen).

Kijk ook op de Teams 'Hulp bij online leren'

https://mbo.lesopafstand.nl/
https://www.hulpmetonlineleren.nl/
https://socialmediainhetmbo.nl/
https://youlearn.ou.nl/web/hulp-bij-online-onderwijs
https://ntitoolbox.nl/
https://www.wikiwijs.nl/startpagina/
https://www.wijslijst.nl/
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a831d7da2f53a426db2a6784b9455126c%40thread.tacv2/02.%2520Inspiratie%252C%2520tips%2520en%2520goede%2520voorbeelden?groupId=fee9eefe-95d6-49a4-8cb2-a5dfdede1b12&tenantId=b3f1b7b8-2918-4c5d-8d58-7c3241c605d4

