
WELKOM! 
WE STARTEN OM 13:30 UUR
VOOR WE VAN START GAAN CHECK VOOR JEZELF:

 Hoor je de muziek?

 Zie je de presentator?

 Staat je camera aan?

 Is je micro gedempt?

 Is een opname van deze training oké voor jou? 
 Indien geen opname gewenst, of bij problemen, vermeld het in de chat
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2. Ijsbreker
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5. Interactie 

= doordacht



Algemene tips i.v.m. 

lesgeven

Tips voor

online lesgeven



Host



ONLINE INTERACTIEF LESGEVEN
The basics (1u)
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NA DEZE SESSIE

̶ Weet je wanneer een online les meerwaarde biedt

̶ Kies je de best passende tool voor jouw online les

̶ Gebruik je tips om je les voor te bereiden te geven en af te sluiten

̶ Experimenteer je met interactiemogelijkheden in je volgende 

online les





1. Schrijf de beste tips voor jezelf op!

2. Chat: 

‒ Technische vragen: stel je vragen in de chat

‒ Inhoudelijke vragen: worden beantwoord op specifieke 

vragenmomenten 

3. Neem actief deel aan onze polls en uitwisselingsmomenten 

4. Zet je camera aan, demp je micro
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SPELREGELS
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SPELREGELS

Spelregels



Rode draad 

(humor)
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ONLINE LESGEVEN ≠ 

ON CAMPUS LESGEVEN
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WANNEER IS EEN ONLINE LES EFFECTIEF?

Als …

 De student inbreng heeft en actief bezig is met de leerinhoud

 Er interactie is tussen studenten/docent waarbij kennis uitleggen aan 

elkaar centraal staat

 Vragen van studenten worden beantwoord

 Motiverende feedback voorzien wordt aan elkaar



Individueel 

online

Study-OO Individueel 

online
Study-OOStudy-OO Individueel 

online
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MET WELKE TOOL

AAN DE SLAG?
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̶ Zoom

̶ Bongo Virtual Classroom

̶ MS Teams

̶ Ik weet het nog niet

MET WELKE DIGITALE TOOL(S) GA JE AAN DE SLAG?



Host
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MET WELKE DIGITALE TOOL(S) GA JE AAN DE SLAG?

̶ Zoom

̶ Bongo Virtual Classroom

̶ MS Teams

̶ Ik weet het nog niet

Ken je 

doelgroep
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7 TIPS BIJ ONLINE 

LESGEVEN
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1. STRUCTUUR EN DUUR
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1. Schrijf je verhaal uit (in grote lijnen)

2. Blijf bij de essentie: wat biedt meerwaarde voor je online les?

3. Bouw (cognitieve) rustpauzes in
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Something to

relate to…



2. ZORG VOOR EEN IJSBREKER 
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̶ Ken je nog een goede ijsbreker?



Participant



Host



2. ZORG VOOR EEN IJSBREKER 
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̶ Ken je nog een goede ijsbreker?





3. DENK AAN DE PRAKTISCHE TO DO’S
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̶ Test de hardware en software op voorhand al eens uit

 Zijn studenten al vertrouwd met de tool?

̶ Voorzie een rustige ruimte 

̶ Vraag hulp of ondersteuning 

(bijv. aan een collega of een student om de chat te modereren)

̶ Wees mild voor jezelf!



4. KEER OP KEER…COMMUNICEER!
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To do’s

voor de student

Wat, waar, wanneer?

Hoe zit de structuur van het vak 
in elkaar?
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Structuur vak?
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̶ Screenshot Ufora invoegen, agenda

Wat, waar, 
wanneer?
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To do 
student



Individueel 

online

Study-OO Individueel 

online
Study-OOStudy-OO Individueel 

online

5. DOORDACHTE INTERACTIE OP HET JUISTE MOMENT
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Lesgever stelt gesloten vraag Virtuele handopsteking,

Polling in zoom,

Wooclap

Lesgever stelt een open vraag Mondeling antwoorden door micro,

Chat in zoom,

Wooclap

Student stelt een vraag Virtueel handje opsteken in zoom, micro 

vragen, 

Wooclap

Studenten overleggen kort met elkaar Wooclap (live message)

Studenten overleggen voor een langere tijd 

met elkaar

Break-out rooms



1. Wanneer zou jij een breakout room inzetten? 

Welke vraag/opdracht geef je studenten mee?

Heb je bijv. 1 goede (discussie)vraag die je in het verleden al heb 

gesteld en die werkte?

2. Hoe ga je de terugkoppeling organiseren?
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BREAKOUT ROOM (5’)



Host



Host



Host
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BREAKOUT ROOM (5’): TERUGKOPPELING
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BREAKOUT ROOM (5’)

44

5. Interactie 

= doordacht
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6. NIEMAND DIE IETS ZEGT? VOEL JE NIET SLECHT!

Stiltes zullen voorkomen, wees je daarvan bewust en 

oordeel niet te snel over jezelf of over de studenten!
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6. NIEMAND DIE IETS ZEGT? VOEL JE NIET SLECHT!

Vraag je af waarom het stil blijft (randvoorwaarden):

 Is er een warm en veilig leerklimaat?

 Ervaren studenten drempelvrees?

Hebben studenten voldoende tijd om over vragen na te denken 

en te beantwoorden?

 Is de les te moeilijk of te makkelijk? Te snel of te traag?

 Is de technologie toegankelijk voor alle studenten?

…
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6. NIEMAND DIE IETS ZEGT? VOEL JE NIET SLECHT!

Enkele concrete tips:
 Stel een algemene vraag, zonder een juist of fout antwoord: “Noem mij 

eens een kledingswinkel?” “Wie kent er allemaal een persoon met een 

leerstoornis?”

 Stel een meningsvraag, iets waar ze sowieso op kunnen antwoorden

 Anonieme polls

 Probeer in de groepjes te gaan luisteren bij breakout rooms

 Chinese vrijwilligers? Dit kan, maar hangt af van je stijl en je context
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WELKE TIPS HEB JE GENOTEERD?

1. Structuur en duur 2. Ijsbreker 3. Praktische to do’s

4. Communiceer 5. Doordachte interactie 6. Omgaan met stiltes

7. Krachtige afsluiter 8. Kleine tips 9. Tips/inspiratie van 
collega’s



Participant
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WELKE TIPS HEB JE GENOTEERD?
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collega’s



7. GO OUT WITH A BANG

• Voorzie een krachtige afsluiter: go out with a bang

• Geef studenten tips/opdracht om verder met de leerstof aan de 

slag gaan

• In ons geval:

• Onderwijstips, bijv. Online hoorcollege

• Overzicht van alle trainingen

• Mailbox: onderwijsondersteuning@ugent.be

• Online onderwijscommunity op MS Teams
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https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/online-hoorcollege-tips-voor-een-interactieve-webi/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/alle-data-van-onze-trainingen-op-een-rijtje/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/online-onderwijscommunity-voor-het-uitwisselen-van/
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VRAGEN? 
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VEEL SUCCES!


