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Situatie voor Corona : on-campus

§ Leeromgeving Brightspace

§ External learning tools: 
FeedbackFruits
P2G
Scorm
Labbuddy

§ Veel verschillende teaching methods
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Situatie met Corona : on-line onderwijs
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Online tools

§ Live interaction 
Virtual classroom

§ Video recordings and sharing
(re-use)weblectures – ppt opnames

§ Feedback : a-synchrone interactie
Discussions – assignments – emailtool

§ Assesssment
Individual/group assignments

5



Evaluatie gebruik online tools

§ Helft van de docenten gebruikten een tool voor het eerst
en waren over het algemeen positief

§ 2/3 van de docenten wil de Virtual Classroom volgend
jaar weer gebruiken

§ Discussion forum werd veel gebruikt, maar scoort niet
hoog in de tevredenheid over het gebruik

§Weinig docenten maken gebruik van feedback 
assessment tools (quizzes, surveys, FeedbackFruits)

6



Docenttevredenheid over online teaching

Tevreden

§ Gebruik nieuwe tools
§ Gelukt om cursus aan te 

passen
§ Tevreden dat ze de cursus 

online hebben kunnen
geven

Ontevreden

§ Ervaren stress
§Werkdruk erg hoog
§ Online teaching is niet

leuk
§ Missen contact met 

studenten
§ Twijfel over het 

leerrendement van 
studenten
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Wat te doen voor komend collegejaar?

§ Virtual classroom behouden
§ Verschillende experimenten:

- MS Teams
- Live colleges ook via Virtual Classroom of MS teams
- Nieuwe tools (EdTech)

§ Instructie docenten
§ Ervaringen van docenten uitwisselen (communities / 

TeachersDay)
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Tips welkom! Vragen ook!
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