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IIIn vijf stappenn vijf stappenn vijf stappen
naar een online lesnaar een online lesnaar een online les

Inclusief 6 routeplannen
en kijkwijzer!



Een jaar geleden had je waarschijnlijk niet kunnen denken dat je jouw lessen online en vanuit huis zou geven. Met vallen en opstaan is iedereen in maart 2020 aan de slag
gegaan om zo goed mogelijk contact te houden met studenten en ze te blijven begeleiden. Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zal ons onderwijs
voorlopig nog voor een groot deel online moeten plaatsvinden. 

Om samen stappen verder te komen, hebben we in deze handreiking een aantal documenten bijeengevoegd die kunnen helpen bij de voorbereiding en uitvoering van de online
lessen. Deze documenten zijn tot stand gekomen in samenwerking met Sander van Acht (www.flooow.nl) en Michel van Ast (www.michelvanast.nl). 

We zijn benieuwd hoe de documenten in de praktijk werken voor jou! Heb je feedback, suggesties, wensen ter aanvulling of verbetering dan horen we dat natuurlijk graag.   

De routeplannen geven antwoord op zes vaak gestelde
vragen over het uitvoeren of ontwerpen van online
lesactiviteiten:  
1. Hoe krijg ik zicht op wat studenten thuis zelf doen?
2. Hoe toets ik online?
3. Hoe organiseer ik groepswerk online?
4. Hoe leer ik vaardigheden online aan?
5. Hoe kan ik mijn uitleg verrijken met interactieve
werkvormen?
6. Hoe geef ik studenten online feedback? 

Routeplannen

Samen stappen verder...Samen stappen verder...Samen stappen verder...

5 stappenplan voor een
online les
'Vertaal je offline les niet één op één naar een online
les. Deel je onderwijs op in leeractiviteiten en bepaal
per leeractiviteit hoe je die het beste kunt ontwerpen.'
Dit is de kern van het 5 stappenplan. Hoe gebruik je
leerversterkers en aan welke 'knoppen' kun je draaien
om de betrokkenheid en interactie te vergroten? 

Kijkwijzer
Deze kijkwijzer is gebaseerd op het 5 stappenplan en
biedt een handvat bij het observeren van een online les.
Hoe doet mijn collega het eigenlijk? Niets is zo leerzaam
als bij elkaar in de les kijken!



Een leerdoel bestaat uit 4 elementen:
- Inhoud
- Gedrag
- Voorwaarde
- Prestatie

Kort gezegd vormen inhoud en gedrag de leerinhoud en voorwaarde en prestatie de
succescriteria. Succescriteria = Wat moet de student  laten zien om aan te tonen dat 
hij het leerdoel beheerst?

Overweeg om je onderwijs op een meer formatieve manier vorm te geven. Dat wil zeggen:
voortdurend aangeven waar je studenten naar toe werken, waar ze staan en hoe ze een
volgende stap kunnen zetten in hun leren.

Summatief digitaal toetsen (op afstand)? 
Houd dan rekening met betrouwbaarheid, validiteit en veiligheid.

Alternatieven zijn:
- een online mondeling toets
- een ‘take-home’ toets
- een open-boek-toets

Maar je kunt ook kiezen voor een alternatief eindproduct zoals een verslag, presentatie,
poster, digitaal verhaal, filmpje of animatie. Gebruik voor de begeleiding en beoordeling van
alternatieve eindproducten bijvoorbeeld een rubric.

In 5 stappen naar een online lesIn 5 stappen naar een online lesIn 5 stappen naar een online les

Vertaal je offline les niet één op één naar een online les. Deel
je onderwijs op in leeractiviteiten (zie hieronder) en bepaal per
leeractiviteit hoe je die het beste kunt ontwerpen. Zorg voor
een goede mix (zie stap 4) en gebruik bij iedere leeractiviteit
leerversterkers (zie stap 5) .

STAP 1: BEPAAL LEERDOELEN  EN SUCCESCRITERIA

STAP 2: HOE WIL JE EVALUEREN?

Oriënteren
Wek de belangstelling van
je studenten voor datgene
wat ze moeten gaan leren,
richt hun aandacht op de
leerdoelen, activeer
voorkennis en maak die
zichtbaar.

Laat de student actief
luisteren en houd de
aandacht vast door
denkstappen expliciet te
maken en de inhoud
zichtbaar.

Uitleggen
Stel vragen zodat je ziet
wat er wel en niet wordt
begrepen. Geef voldoende
bedenktijd en ook korte
(verwerkings)opdrachtjes.

Zelfstandig
verwerken

Begeleid
inoefenen

Kies voor zelfstandig of
samenwerkend leren (denk
aan de sleutelbegrippen).
Begin met begeleiden maar
bouw je hulp langzaam af.

Evalueren
Check: begrijpen de
studenten de stof
voldoende, beheersen ze
de vaardigheden
voldoende? Betrek álle
studenten, beperk je tot
de kern van de lesstof.

STAP 3: DENK IN LEERACTIVITEITEN

https://educatie-en-school.infonu.nl/methodiek/197496-samenwerkend-leren-de-sleutelbegrippen-en-basisstructuren.html


Per leeractiviteit zijn er verschillende keuzes die je
kunt maken, verschillende knoppen waar je aan
kunt draaien ...

Modaliteit: 
- volledig online
- volledig offline 
- mix van beide

Communicatie: 
- synchroon (tijd afhankelijk)
- asynchroon (tijd onafhankelijk)
- mix van beide

Tempo:
- eigen tempo
- klassikaal 
- klassikaal met enige keuze in tijd en tempo

Context: 
- individueel 
- 1-op-1 
- in groepen 
- in de klas
- met meerdere klassen

Feedback:
- geautomatiseerd
- door de student zelf
- door medestudenten
- door de docent

STAP 4: ZORG VOOR EEN GOEIE MIX

Individuele aanspreekbaarheid: 
Iedere student heeft op ieder moment, 
bij iedere leeractiviteit het gevoel dat hij mee 
moet doen, dat er iets van hem verlangd wordt.

Studenten activeren: 
Voorkom dat je zelf te lang aan het woord bent, te hard werkt en het
zweet op de verkeerde rug staat.

Leren zichtbaar maken: 
Denk na over hoe je kunt zien of studenten de leerstof begrijpen of de
vaardigheden beheersen; maak het leren zichtbaar en gebruik wat je
ziet en hoort voor het vervolg.

Recht doen aan verschillen: 
Houd rekening met de verschillen tussen studenten door studenten de
kans te geven tijd-, plaats-, pad- en tempo-onafhankelijk een
leeractiviteit af te ronden, maar ook door gebruik te maken van
samenwerkend leren en de verschillen te gebruiken.

Interactie: 
Zorg voor voldoende interactie tussen jou en je studenten en tussen
studenten onderling; leren is immers een sociaal proces.

Uitkomsten gebruiken: 
Bedenk hoe je de (leer)uitkomsten van een leeractiviteit kunt gebruiken
voor volgende de volgende leeractiviteit.

STAP 5: GEBRUIK LEERVERSTERKERS

Voor iedere leeractiviteit...Voor iedere leeractiviteit...Voor iedere leeractiviteit... Wacht  na een vraag
minstens 10 seconden op
antwoord.

Bronnen:  Effectief leren. De docent als regisseur. (2020) - Kleppen dicht! Effectief leren met ICT (2016) - Kleppen open! Actief leren met ICT (2019) - Zie ook:  mbo.lesopafstand.nl

http://mbo.lesopafstand.nl/
http://mbo.lesopafstand.nl/
http://mbo.lesopafstand.nl/
http://mbo.lesopafstand.nl/


Break out rooms
Plaats studenten tijdens een video-les in
Microsoft Teams in kleinere ‘break-out’
groepjes door ze een eigen video-
vergadering aan te bieden. Zo kunnen zij
samenwerken aan een opdracht, waarna 
ze in de hoofdvergadering hun resultaten
toelichten.

Uitleg Break out rooms: bit.ly/3lA4hs3

Voorkennis activeren
In Office 365 kun je met Microsoft Forms
(forms.microsoft.com) een formatieve toets
opbouwen en aan studenten uitdelen. Je
kiest uit diverse vraagtypen en voegt naar
wens afbeeldingen en video’s toe. Zo kun je
snel en eenvoudig de voorkennis van
studenten in kaart brengen.

Uitleg MS Forms: bit.ly/2Gi9VQS

Competitie spelen
Met Quizlet (www.quizlet.com) nemen
studenten het tegen elkaar op in een quiz.
Wie als eerste alle vragen goed heeft
beantwoord wint het spel. Kies in Quizlet
voor de werkvorm ‘Live’; daarbij spelen
studenten individueel tegen elkaar. Er
bestaan al veel quizzen in het Nederlands.

Uitleg Quizlet: bit.ly/30zoq9P

Online brainstormen
Met Padlet (www.padlet.com) kunnen
studenten op een online prikbord hun ideeën
plaatsen of gezamenlijk antwoord op een
vraag geven. De docent kan vooraf inhoud op
het prikbord plaatsen (video’s, tekst,
afbeeldingen) en zo de studenten voor-
bereiden op een nieuw onderwerp of vak.

Uitleg Padlet: bit.ly/36AfxR1
Presenteren en chatten
In Microsoft Teams kun je bij het delen van je
computerscherm kiezen om een Powerpoint-
presentatie te uploaden via ‘browsen’. Op die
manier kun je tegelijkertijd een chat-venster
openhouden,
zodat studenten makkelijk vragen kunnen
stellen.

Uitleg  ppt icm Teams: bit.ly/36uFX6N

Eigen kennisclips maken
Met Microsoft Stream
(stream.microsoft.com) maak je snel en
eenvoudig eigen kennisclips. Start de
opname, speel een Powerpoint-presentatie
af en spreek je les in. De video is daarna
direct te delen met de studenten.

Uitleg opname in stream: bit.ly/3jybJn4

Rijke mix werkvormen
Met LessonUp (www.lessonup.nl) maak je
eenvoudig een rijke set aan online werkvormen,
waarbij de docent precies ziet wat iedere
student doet. Studenten kunnen zelfstandig
alle werkvormen doorlopen, of de docent
bepaalt het tempo.

Uitleg LessonUp: bit.ly/3ljC4Wi

Online toetsen
Gebruik Microsoft Forms om studenten te
toetsen op hun kennis. Maak vertakkingen
in een toets, zodat studenten op basis van
hun antwoorden naar een ander deel van
de toets gaan. Studenten kunnen
bestanden uploaden, en zo ook video en
audio in te leveren.

Uitleg MS Forms: bit.ly/2Gi9VQS

Opdrachten in Teams
Via de tab ‘Opdrachten’ in Microsoft Teams
plaats je rijke opdrachten, inclusief
bronnen, instructie en rubrics. Je houdt
overzicht welke student de opdracht heeft
ingeleverd en kunt al het werk direct van
feedback en een beoordeling voorzien.

Uitleg opdrachten in TEAMS: bit.ly/3lva6a8

Interactieve video
In iedere video op Microsoft Stream kun je op
een specifiek tijdstip een toets via Microsoft
Forms toevoegen. De video stopt
automatisch en de toets verschijnt. Is de
toets gemaakt, dan gaat de video verder. Zo
weet een student direct wat hij
van de uitleg begrepen heeft.

Uitleg toets in video: bit.ly/33xASsq

Whiteboard in Teams
Tijdens een videoles in Microsoft Teams kun
je via het menu ‘Delen’ een digitaal
whiteboard openen. Studenten kunnen om
de beurt op dit whiteboard meeschrijven of
post-its plaatsen. Zo kun je specifieke
studenten uitdagen om een opdracht uit
 te voeren.

Uitleg whiteboard in Teams: bit.ly/33xHCXa

Video als bewijslast
Met Flipgrid (www.flipgrid.com) laat je
studenten korte video’s insturen. De docent
bepaalt hoe lang de video mag zijn en wat
de opdracht voor de video is. Ideaal om
werk van studenten zichtbaar te maken
of om spreekvaardigheid te toetsen.

Uitleg Flipgrid: bit.ly/2SIZ44K

Wek de belangstelling van je
studenten voor datgene wat
ze moeten gaan leren, richt
hun aandacht op de
leerdoelen, activeer voorkennis
en maak die zichtbaar.

Kies voor zelfstandig of
samenwerkend leren (denk
aan de sleutelbegrippen).
Begin met begeleiden maar
bouw je hulp langzaam af.

Laat de student actief
luisteren en houd de
aandacht vast door
denkstappen expliciet te
maken en de inhoud
zichtbaar.

Stel vragen zodat je ziet wat
er wel en niet wordt
begrepen. Geef voldoende
bedenktijd en ook korte
(verwerkings) opdrachtjes.

Check wordt de stof
voldoende begrepen, de
vaardigheden voldoende
beheerst? Betrek álle
studenten, beperk je tot de
kern van de lesstof.

Zelfstandig
verwerken

Begeleid 
inoefenen

Oriënteren

Uitleggen

Evalueren

Digitale wisbordjes
Met www.whiteboard.fi zet je als docent een
opdracht klaar op een online whiteboard.
Studenten die zijn aangemeld
krijgen een kopie van jouw whiteboard,
waarna ze aan de slag kunnen. De docent ziet
'live' het werk van alle studenten.

Uitleg whiteboard.fi: bit.ly/3jOoBpr

Digitale speurtocht
Op Seppo (www.seppo.io) plaats je
opdrachten op een landkaart. Studenten
kunnen individueel of in teams de
opdrachten afwerken. De docent ziet welk
team aan welke opdracht werkt en kan
hulp bieden waar nodig. Bij een opdracht
leveren studenten video, audio of tekst in.

UItleg Seppo: bit.ly/3dtQEIp

Leren zichtbaar maken
Met Classkick (www.classkick.com) maak je
snel en eenvoudig digitale opdrachten. De
docent ziet ‘real-time’ alle studenten aan het
werk. Studenten kunnen zelf aangeven of zij
hulp of een check nodig hebben. Zo weet de
docent precies wie ondersteuning nodig
heeft.

Uitleg Classkick: bit.ly/3dfW75p

Scan de 
QR-code
voor meer
inspiratie.

Redactie en vormgeving: Marjolein van Daalen en Debora Morssink (Onderwijsondersteuning en -advies)Inhoud: Sander van Acht (flooow.nl) en Michel van Ast (www.michelvanast.nl en kleppendicht.nl)

https://www.docent247.nl/ms-teams/breakout-rooms-in-ms-teams/
https://backend.voortgezetleren.nl/wp-content/uploads/2020/04/Kickstarter_Microsoft_Forms_Voortgezet_Leren.pdf
http://www.quizlet.com/
https://leerling2020.nl/wp-content/uploads/2018/01/Kickstarter-Quizlet.pdf
https://leerling2020.nl/wp-content/uploads/2018/01/Kickstarter-Padlet.pdf
https://bit.ly/36uFX6N
https://bit.ly/36uFX6N
https://bit.ly/36uFX6N
https://bit.ly/3jybJn4
https://bit.ly/3ljC4Wi
https://backend.voortgezetleren.nl/wp-content/uploads/2020/04/Kickstarter_Microsoft_Forms_Voortgezet_Leren.pdf
https://bit.ly/3lva6a8
https://bit.ly/33xASsq
https://bit.ly/33xHCXa
https://bit.ly/2SIZ44K
https://educatie-en-school.infonu.nl/methodiek/197496-samenwerkend-leren-de-sleutelbegrippen-en-basisstructuren.html
https://bit.ly/3jOoBpr
https://bit.ly/3dtQEIp
https://bit.ly/3dfW75p
http://www.flooow.nl/
http://www.michelvanast.nl/
http://www.kleppendicht.nl/


Het gaat mij om de opbrengst, ik
wil het eindresultaat kunnen zien.

Routeplan 1: Hoe krijg ik zicht op wat studenten thuis zelf doen?Routeplan 1: Hoe krijg ik zicht op wat studenten thuis zelf doen?Routeplan 1: Hoe krijg ik zicht op wat studenten thuis zelf doen?

Studenten werken individueel
aan de opdrachten. 

De opdracht bestaat met
name uit gesloten vragen.

Ik wil zicht krijgen op wat
studenten zelfstandig doen tijdens
een online contactmoment.

OPBRENGST

LessonUp is een soort PowerPoint,
een programma om presentaties voor
je les mee te maken. Bij LessonUp
kun je naast gewone dia’s ook dia’s
met interactieve opdrachten toe-
voegen. Denk aan meerkeuzevragen,
open vragen, sleepvragen, foto-
vragen, enz. Je kunt studenten op die
manier tijdens of na een uitleg even
kort zelfstandig iets laten verwerken
en daar zicht op houden.

Ik wil zicht krijgen op wat
studenten zelfstandig doen tussen
twee online contactmomenten.

PROCES

Met MS Forms kun je een quiz met
inhoudelijke vragen aan je
studenten voorleggen. MS Forms
verzamelt de antwoorden. De
antwoorden die studenten geven
kun je  gebruiken in een volgend
contactmoment, zodat je in de
(volgende) les beter aansluit bij
wat studenten zelfstandig hebben
gedaan met de lesstof.

Het gaat mij om het
proces, ik wil in het ‘schrift’ van
mijn studenten kunnen kijken.

Studenten werken samen aan
de opdracht(en).

De opdracht bestaat met name
uit open vragen.

Met Whiteboard.fi kun je
studenten een vraag of
opdracht laten uitwerken. Het is
de digitale variant van het
wisbordje uit de klas.

In MS Teams kun je opdrachten
klaarzetten voor studenten. Het
resultaat daarvan kunnen
studenten inleveren zodat jij dat
kunt bekijken / nakijken.

Ik wil vooral zicht
krijgen op eigen
vaardigheden. 

Ik wil vooral zicht
krijgen op kennis.

Ik wil vooral zicht krijgen op wat
studenten doen tijdens een
online contactmoment.

Ik wil zicht krijgen op wat
studenten zelfstandig doen tussen
twee online contactmomenten.

Al jouw studenten hebben in het Class Notebook van jullie klas,
van jullie Team, een eigen ‘schrift’. In jouw eigen ‘schrift’  kun je
opdrachten maken en die met een druk op de knop kopiëren
naar de schriften van jouw studenten. Als zij de opdrachten
maken in hun schrift, kun jij dat proces volgen en het eind-
resultaat daarvan zien. Het is alsof je in de schriften van je
studenten meekijkt!

Met Flipgrid kun je studenten vragen een korte
video te maken van zichzelf, bijvoorbeeld van
een handeling of een interview. 

Laat studenten samenwerken in een (afgeschermd) kanaal in
een team op MS Teams. Studenten kunnen elkaar daar ook
treffen in een video-vergadering. Jij kunt daar als docent ook
bij aansluiten. Laat studenten vervolgens de (groeps-)
opbrengst delen in Class Notebook, in het ‘schrift’ 
met de naam ‘Collaboration Space’.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrMeGU5pz0_ruPs3pB3El4FlbWt446Ba
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrMeGU5pz0_ruPs3pB3El4FlbWt446Ba
https://youtu.be/ZaMNoHWxkE0
https://www.youtube.com/watch?v=dNEJrMJPRQQ&feature=youtu.be
https://bit.ly/3pWBdhk
https://bit.ly/2J5RsaV
https://bit.ly/3pQoVXY
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/opdrachten-beoordelen-retourneren-en-inleveren-met-de-feedbacklus-63e5efdd-be09-47f0-87ea-e8e4bcb45aa4


Ik wil studenten een product
laten inleveren, zoals een
video, tekst, foto of bestand.

Routeplan 2: Hoe toets ik online?Routeplan 2: Hoe toets ik online?Routeplan 2: Hoe toets ik online?

Ik wil alleen eenvoudige
feedback kunnen geven, 
zoals tekst en een cijfer.

Ik wil uitgebreide
mogelijkheden voor
feedback, zoals
revisies en rubrics.

START

In een MS Forms formulier
kan je voor het vraagtype
‘Bestand uploaden kiezen.
Studenten kunnen dan
allerlei bestandstypen
(tekst, plaatjes,
presentaties, video en
audio) uploaden.  De docent
kan per bestand feedback in
tekst en eventueel een cijfer
geven.

Ik wil dat studenten hun werk na
afronding online in kunnen leveren.

In MS Teams kun je als docent
opdrachten voor studenten
klaarzetten. Met een rubric met
beoordelingscriteria en niveaus
kan je studenten scoren.
Je kan het werk online van
feedback voorzien, de student
om een revisie vragen en via de
rubric aanvinken op welk niveau
de student gewerkt heeft. Uit
een rubric kan ook direct een
cijfer volgen in een totaal 
cijferoverzicht.

Ik wil bij studenten een
mondelinge toets afnemen,
zoals een presentatie.

Ik wil live meekijken
terwijl mijn studenten de
toetsopdracht maken.

Door in de agenda van de
student een videovergader-
verzoek aan te maken kan je in
MS Teams live een (mondelinge)
toets afnemen.  Als docent kun je
hierbij live feedback op het werk
van de student geven.

Met Flipgrid kunnen studenten via een link of
QR-code video’s insturen. Je kunt als docent
in tekst of video feedback op het werk geven.  
Met het vraagtype ‘Bestand inleveren’ kan het
ook in MS Forms.  Je kan online feedback 
met tekst en/of een cijfer geven.

Ik wil zicht krijgen op wat
studenten zelfstandig doen tussen
twee online contactmomenten.

Om toch voor een eindcijfer te kunnen toetsen kan je:  
- Via MS Teams een toets gedurende een beperkte tijd 
(zoals een kwartier) open zetten. 
- Via MS Teams de vragen in willekeurige volgorde laten
aanbieden en aangeven dat studenten de toets één keer
mogen invullen
-  Een ‘open boek’ toets kunnen aanbieden (via open vragen in
MS Teams), waarbij je na afloop enkele studenten vraagt hun
antwoorden toe te lichten.

Geef een online quiz via MS Forms
met open en gesloten vragen. Je
kan de antwoorden direct van
feedback in tekst en een cijfer
voorzien.   Alternatieve eenvoudige
online quizzen zijn Socrative,
Quizlet en Quizizz.  Ze verschillen
qua vraagtypen en werkvormen. 
Weten welke voor jouw doel
geschikt is? 
Bekijk de Kickstarters! 

In LessonUp kan je met de optie ‘Toets’ van open/MC
sleep/foto-vragen en vragen die tijdens het afspelen van 
een video worden gesteld een toets maken.  De studenten
zien niet direct wat zij goed of fout hadden. Nadat jij als
docent het resultaat bekeken hebt kan het de studenten laten
inzien.

Ik wil een
kennistoets
bij studenten
afnemen.

Ik wil studenten
een ‘summatieve’
beoordeling geven,
zoals een eindcijfer. 

Ik wil inzicht in het
kennisniveau, het gaat mij
niet om een eindbeoordeling.

Ik wil alleen
eenvoudige
vraagtypen zoals
multiple choice en
open vragen in de
toets gebruiken.  

Ik wil in de
kennistoets ook
gebruik maken
van rijkere
opdrachtvormen. 

https://www.voortgezetleren.nl/kickstarters-2/
https://socialmediainhetmbo.nl/office365/bestanden-laten-inleveren-bij-een-forms-formulier/
https://www.youtube.com/watch?v=b7K_NqvUvUY
https://socialmediainhetmbo.nl/office365/rubrics-gebruiken-bij-opdrachten-in-teams/
https://bit.ly/2SIZ44K
https://youtu.be/ZaMNoHWxkE0
https://socialmediainhetmbo.nl/office365/bestanden-laten-inleveren-bij-een-forms-formulier/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrMeGU5pz0_ruPs3pB3El4FlbWt446Ba
https://socialmediainhetmbo.nl/office365/een-quiz-of-toets-afnemen-in-microsoft-teams/


Ik wil dat studenten die op
hetzelfde moment samen online
zijn kunnen samenwerken .

Routeplan 3: Hoe organiseer ik groepswerk online?Routeplan 3: Hoe organiseer ik groepswerk online?Routeplan 3: Hoe organiseer ik groepswerk online?

Ik wil het proces van de
samenwerking tussen de
studenten volgen .

Ik wil dat studenten hun
gezamenlijke kennis inzichtelijk
kunnen maken .

START

In toepassingen als Padlet (digitaal prikbord) en
LessonUp (allerlei digitale werkvormen) kunnen
studenten tegelijkertijd samen ideeën in tekst,
video, afbeeldingen of linkjes digitaal verzamelen  
Padlet:  Studenten kunnen feedback op elkaars
‘post’ geven, ze ‘liken’ en eventueel 
elkaars input verbeteren.
LessonUp:  In deze toepassing kun je als docent
verschillende werkvormen achter elkaar plaatsen,
die studenten online samen kunnen uitvoeren. bv.
brainstormen, foto’s verzamelen insturen van
tekst en linkjes.

In MS Teams kunnen studenten op verschillende manieren via video met elkaar samenwerken en
overleggen:  
- Maak voor specifieke opdrachten een apart kanaal aan en laat studenten hier via een video-
vergadering met elkaar overleggen of samenwerken aan een opdracht. 
- Laat een groep studenten tijdens een opdracht elkaar via de chat opzoeken, waarbij zij via een video-
vergadering met elkaar kunnen overleggen. 
- Of maak voor een specifieke groep studenten een apart ‘Team’ aan, waarmee zij als groep 
toegang hebben tot alle functionaliteiten binnen het ‘Team’, zoals het starten van een 
video-vergadering.

In Microsoft 365 kunnen studenten in online versies van Powerpoint
en Word samenwerken aan bv. een presentatie of essay.  Als docent
kan je suggesties voor verbetering in de kantlijn kan achterlaten, de
studenten moeten toegang geven tot het bestand.  
Een interactief boek of een quiz kan ook in Microsoft 365 met Sway en
Forms. Met toegang tot het product kan je als docent
 ook hier direct feedback  geven.

Ik wil dat studenten
zonder dat ze tegelijkertijd
online hoeven te zijn
samen kunnen werken.

Ik wil het product dat in de
samenwerking tussen de
studenten ontstaat kunnen
volgen.

- In MS Teams kunnen studenten samenwerken in de
samenwerkingspagina’s (‘Collaboration Space’) van 
Class Notebook. Hier kunnen studenten opdrachten maken,
lesinhoud plaatsen, feedback op elkaar geven en ideeën uitwisselen.
Je ziet per pagina wie op welk moment de pagina heeft aangepast.  
- Via Trello kunnen studenten samen een project organiseren met
‘geeltjes’. Het geeft visueel inzicht in de voortgang, 
documentatie en communicatie binnen het project.

Ik wil dat studenten via
video met elkaar
kunnen samenwerken
aan opdrachten.

Ik wil alleen suggesties voor
verbetering bij het product
kunnen achterlaten 

In MS Teams kun je als docent opdrachten voor groepen
studenten klaarzetten. Met een rubric met beoordelingscriteria en
niveaus kan je de groep studenten scoren. 
Je kan een apart TEAM voor een groep aanmaken met daarin de
opdrachten en ook opties als een video-vergadering starten,
chatten, taken plannen en het uitwisselen van bestanden 
en ideeën via bijvoorbeeld Class Notebook.

Ik wil het 
proces van de
samenwerking
tussen de
studenten volgen.

Ik wil dat studenten
hun gezamenlijke
werk kunnen
inleveren en daar
feedback op
kunnen krijgen.

https://mbomediawijs.nl/edutools/padlet/
https://boomberoepsonderwijs.nl/nieuws/microsoft-365-teams-werken-in-kleine-groepen-met-breakout-rooms/
https://maken.wikiwijs.nl/73651/#!page-1803967
https://www.youtube.com/watch?v=1CHh4r4Hmw8
https://mbomediawijs.nl/edutools/padlet/
https://youtu.be/VSPCh3D1ego
https://mbomediawijs.nl/edutools/padlet/
https://youtu.be/ZaMNoHWxkE0
https://mbomediawijs.nl/edutools/padlet/
https://youtu.be/QtL9MK57040


Ik wil studenten laten oefenen
met een bepaalde vaardigheid
en er feedback op (laten) geven. 

Routeplan 4: Hoe leer ik vaardigheden online aan?Routeplan 4: Hoe leer ik vaardigheden online aan?Routeplan 4: Hoe leer ik vaardigheden online aan?

Ik wil studenten laten
oefenen met een
vaardigheid door die
te laten toepassen.

Het gaat om
een motorische vaardigheid. 

START Ik wil studenten motiveren voor een bepaalde
vaardigheid, door er betekenis aan te geven. 

Ik wil een vaardigheid voordoen en studenten
instrueren om het na te kunnen doen. 

Je kunt een expert uit het werkveld uitnodigen om via een
vergadering in MS Teams op afstand aan te sluiten in de les en iets
te laten zien van zijn of haar praktijk waarin de betreffende
vaardigheid belangrijk is.

Ik wil studenten feedback (laten) geven
op een vaardigheid die ze toepassen.

Ik wil de feedback zelf geven.

Maak een filmpje waarin jij die vaardigheid voordoet en 
plaats dat in MS Stream.

In Flipgrid kun je studenten
een (korte) video laten
inleveren. De video’s komen
op een aparte pagina.
Studenten kunnen elkaar
feedback geven via tekst of
een video. 
De opdracht in Flipgrid kun je
als tabblad integreren op een
kanaal in een teams op 
MS Teams.

Laat studenten zelf een
audiobestand opnemen,
bijvoorbeeld een podcast,
met het gratis programma
Audacity.

Met Quizlet kunnen leerlingen
eindeloos bijvoorbeeld
begrippen oefenen. Ze
merken snel dat dat effect
heeft en leren dat regelmatig
en kort herhalen een
belangrijke leerstrategie 
is.

Met Powerpoint kunnen
studenten eenvoudig een
filmpje maken van hun
presentatie. Vraag ze hun
presentatie op te nemen
door audio aan de dia’s toe
te voegen of er direct een
filmpje van te maken met de
optie ‘schermopname’.

Het gaat om
spreekvaardigheid.

Het gaat om leerstrategieën.  Het gaat om mondeling
presenteren. 

Het gaat om samenwerken.

In Flipgrid kun je studenten een (korte) video laten inleveren. De video’s
komen op een aparte pagina. Studenten kunnen elkaar feedback geven
via tekst of een video. De opdracht in Flipgrid kun je als tabblad
integreren op een kanaal in een teams op MS Teams.

In MS Teams kun je opdrachten aanmaken voor studenten, via het tabblad
‘Opdrachten’ op het kanaal ‘Algemeen’ van een team. Laat studenten bijvoorbeeld een
video inleveren waarin ze een bepaalde vaardigheid toeassen.  Aan de opdracht kun je
een rubric toevoegen. Als studenten de opdracht inleveren dan kun je 
de rubric invullen en de opdracht voorzien van feedback.

Van gedeelde bestanden op
Office 365 kun je zien wie wat op
welk moment heeft aangepast.
Zo wordt het heel snel duidelijk
welke student wat en in welke
mate heeft bijgedragen aan het
eindproduct van een groepje. Die
informatie kun je als docent
gebruiken bij de nabespreking
van een samenwerkings-
opdracht. 

https://bit.ly/2SIZ44K
https://bit.ly/3pWBdhk
https://bit.ly/2SIZ44K
https://bit.ly/2SIZ44K
https://bit.ly/3pWBdhk
https://socialmediainhetmbo.nl/office365/rubrics-gebruiken-bij-opdrachten-in-teams/
https://bit.ly/2SIZ44K
https://pc-en-internet.infonu.nl/tips-en-tricks/149847-audacity-live-audio-recorder.html#:~:text=Indien%20je%20Audacity%20correct%20wilt,geluid%E2%80%9D%20%3E%20%E2%80%9Copnemen%E2%80%9D.
https://bit.ly/2SIZ44K
https://backend.voortgezetleren.nl/wp-content/uploads/2020/03/Quizlet_Kickstarter_Voortgezet_Leren.pdf
https://socialmediainhetmbo.nl/office365/instructievideos-en-screencasts-maken-met-powerpoint-en-delen-via-stream/
https://socialmediainhetmbo.nl/office365/instructievideos-en-screencasts-maken-met-powerpoint-en-delen-via-stream/
https://bit.ly/2SIZ44K
https://youtu.be/LawCtXF229M


Ik wil de studenten ‘live’
uitleg geven, waarbij we
tegelijkertijd online zijn.

Routeplan 5: Hoe kan ik mijn uitleg verrijken met interactieveRouteplan 5: Hoe kan ik mijn uitleg verrijken met interactieveRouteplan 5: Hoe kan ik mijn uitleg verrijken met interactieve   
                                                               werkvormen?werkvormen?werkvormen?

Ik wil snel en flexibel een
korte opdracht via een
online whiteboard aan
studenten aanbieden.

START Ik wil dat studenten mijn
uitleg op hun eigen tijd en
tempo kunnen bekijken.

Ik wil aan enkele dia’s een
vraag toevoegen die
studenten tijdens de uitleg
kunnen beantwoorden.

In PowerPoint kun je per dia een audio-opname
starten. Zo kun je jouw uitleg aan specifieke
dia’s toevoegen, waarna de studenten de
presentatie als een gewone PowerPoint
afspelen. Per dia kunnen zij zelf bepalen of ze
jouw audio-opname beluisteren en zo de uitleg
op hun eigen tempo en moment tot 
zich nemen.

Ik wil mijn Powerpoint
presentatie verrijken met
allerlei werkvormen.

Met Microsoft Stream, het afgesloten
videoplatform dat alleen voor medewerkers en
studenten van ROC Mondriaan zichtbaar is, maak
je eenvoudig je eigen instructievideo’s. Je start de
schermopname, waarna je bijvoorbeeld je
Powerpoint-presentatie afspeelt. Stream neemt
zowel alle handelingen op je scherm als je stem op.
Spreek je les in en deel daarna de instructievideo
met een klas of met specifieke studenten. 

Ik wil per dia een eigen uitleg
inspreken, die studenten per
dia kunnen beluisteren

Ik wil een instructievideo
maken die studenten op hun
eigen tijd en tempo kunnen
bekijken.

Met Whiteboard.fi kun je studenten
een vraag of opdracht laten
uitwerken. Het is de digitale variant
van het wisbordje uit de klas.
Tijdens je uitleg kun je studenten
via een QR-code direct naar jouw
digitale wisbord sturen, waar jij een
opdracht klaarzet en zicht hebt op
wat alle studenten op hun eigen
digitale wisbordje schrijven of
tekenen. 

LessonUp is een soort PowerPoint,
een programma om presentaties
voor je les mee te maken. Bij
LessonUp kun je naast gewone
dia’s ook dia’s met interactieve
opdrachten toevoegen. Denk aan
meerkeuzevragen, open vragen,
sleepvragen, fotovragen enzovoort.
Je kunt studenten op die manier
tijdens of na een uitleg even kort
zelfstandig iets laten verwerken 
en daar zicht op houden.

Ik wil de video combineren met
quizvragen die automatisch in
beeld komen.

Met Pear Deck kun je kiezen aan welke
dia’s in een Powerpoint presentatie je
een digitale vraag toevoegt. Kies uit
open, gesloten, sleep of teken-vragen.
Tijdens je presentatie zien de
studenten jouw dia plus de vraag op
hun device, waarbij ze direct antwoord
op de vraag kunnen geven. Op jouw
device zie je alle antwoorden, zodat je
direct in kunt spelen op de input die je
van de studenten krijgt.

Met Microsoft Forms en Microsoft
Stream kun je een combinatie
maken tussen een video en een
quiz. Je bepaalt zelf op welk
moment in de video de quiz
automatisch ‘over’ het beeld
getoond wordt, waarbij de student
direct in de video de vragen kan
beantwoorden. Jij en de student
kunnen direct de resultaten van de
quiz bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=dNEJrMJPRQQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrMeGU5pz0_ruPs3pB3El4FlbWt446Ba
https://youtu.be/m0CEo0Eg19A
https://youtu.be/ZaMNoHWxkE0
https://youtu.be/juUQcQOaLkg
https://bit.ly/2SIZ44K
https://youtu.be/OEEFqBQ1-lw
https://socialmediainhetmbo.nl/office365/instructievideos-en-screencasts-maken-met-powerpoint-en-delen-via-stream/
https://socialmediainhetmbo.nl/office365/instructievideos-en-screencasts-maken-met-powerpoint-en-delen-via-stream/
https://youtu.be/gQM-qEfQ10M


Ik wil de studenten
zelf feedback geven.

Routeplan 6: Hoe geef ik studenten online feedback?Routeplan 6: Hoe geef ik studenten online feedback?Routeplan 6: Hoe geef ik studenten online feedback?

Ik wil geschreven
feedback geven.

Ik wil het werk van studenten
verbeteren / redigeren.

START Ik wil dat de studenten
elkaar feedback geven
(peerfeedback). 

Ik wil feedback via beeld geven.

Studenten delen hun opdracht(en) niet (alleen) met jou,
maar ook met elkaar.

Ik wil feedback geven op
specifieke stukken tekst
van een student.

In Flipgrid kun je studenten een (korte) video laten in leveren. 
De video’s komen op een aparte pagina. Jij kunt daar feedback op
geven via tekst of een video. Studenten kunnen elkaar ook
feedback geven via tekst of een video. De opdracht in Flipgrid kun
je als tabblad integreren op een kanaal in een teams 
op MS Teams.

De peerfeedback
is geschreven.

De peerfeedback is
in de vorm van een
video.

Ik wil algemene feedback
geven op een eindproduct.

Ik wil gestandaardiseerde
feedback geven. 

Als studenten hun opdracht in
Word (online) maken en het
document met jou delen, kun je
het werk verbeteren of
redigeren met ’wijzigingen
bijhouden’.
Studenten zien in de kantlijn
aan de rode streep dat er iets
gewijzigd is. In het
‘revisievenster’ zien ze 
wat er gewijzigd is.

In MS Teams kun je opdrachten
aanmaken via het tabblad
‘Opdrachten’ op het kanaal
‘Algemeen’ van een team. Je kunt
de uiterlijke inlverdatum
aangeven. Aan de opdracht kun
je een rubric toevoegen. Na het
inleveren kun je de rubric invullen
en de opdracht voorzien van
feedback.

Veel voorkomende fouten of
misconcepties kun je van te
voren bedenken. 
Als ze hun opdracht in Word
(online) maken en het met
jou delen, dan kun je in het
werk van studenten
veelgemaakte fouten met
een kleur arceren en een
kleurenindex 
toevoegen.

Als studenten hun opdracht
in Word (online) maken en
het document) met jou delen,
dan kun je opmerkingen
toevoegen.  Selecteer een
stuk tekst en kies voor
’opmerking invoegen’.

Classkick is een
uitgebreider alternatief
waar je met ‘stickers’ kunt
werken: stickers met
gestandaardiseerde
feedback die je aan het
werk van studenten kunt
toevoegen.

https://youtu.be/7WmdVgEA4so
https://youtu.be/Kye-iJn9-og
https://backend.voortgezetleren.nl/wp-content/uploads/2020/03/Classkick_Kickstarter_Voortgezet_Leren.pdf
https://youtu.be/GOkVhSRMyR0
https://youtu.be/-6IwDAZEgyI
https://bit.ly/3pWBdhk
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BURCHT
Mondriaanbrede licenties
AVG in orde
Ondersteuning Functioneel beheer

STAD
Schoolbrede licenties
AVG in orde
Ondersteuning digicoach

PLATTELAND
Individuele licenties
AVG niet per se in orde
Mogelijk ondersteuning digicoach

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

REDACTIE EN VORMGEVING

Marjolein van Daalen
Debora Morssink 

COLOFONCOLOFON

TEKST EN INHOUD

Sander van Acht
Michel van Ast
Marjolein van Daalen
Debora Morssink 

www.flooow.nl
www.kleppendicht.nl
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

BRONNEN EN HANDIGE WEBSITES

Heb je vragen over afstandsonderwijs, wil je
feedback op je les(plan) 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'

VRAGEN?VRAGEN?APPS EN TOOLSAPPS EN TOOLS

WEBINARWEBINAR
Bekijk ook het webinar 'In vijf stappen
naar een goede online les', duur ca. 1 uur. 

Betekenis iconen:

https://www.flooow.nl/
http://kleppendicht.nl/
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
https://www.youtube.com/watch?v=cmqA1PCO5SE&feature=youtu.be

