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Waar het begint …

• Je ziet het belang in van interactie
• In je lessen op school is er ook sprake van interactie 
• Dus ….. Je gelooft dat dit op afstand ook kan! 



Dat vraagt creativiteit!

• Welke werkvormen vind je nu prettig? 
• Hoe kun je die ook op afstand doen?
• Wetende dat:

- je in groepen kunt werken
- je daar samen kunt werken in 

documenten, filmpjes kunt maken, foto’s 
maken, …

- je schermen kunt delen 

Heel veel kan wel! Uitproberen J
Zie voor werkvormen ook www.ntitoolbox.nl

http://www.ntitoolbox.nl/


Student en inhoud 

• What’s in it for me? Leg de link met het werkveld. 
• Actief aan de slag met de inhoud. Voor jou als leraar de 

kans om de rollen eens om te draaien. Studenten gaan 
het jou vertellen in plaats van andersom. 

• Maak gebruik van vragenlijsten, quizen, Kahoot, 
Mentimeter, LessonUp, Nearpod om je presentatie te 
onderbreken.



Student en docent 

• Aandacht voor de relatie is ontzettend belangrijk! Juist in 
deze tijd. Geef daar ruimte voor. 

• Wees zichtbaar, benaderbaar, bereikbaar.
• Kies voor werken in groepen en ga de groepen actief bij 

langs om te kijken hoe het gaat, maar ook om in 
gesprek te gaan over hoe het met de studenten staat .

• Helaas …. In Teams zie je maximaal 4 personen. Bij 
voorkeur werken we bij het Deltion College met Adobe 
Connect om dit te voorkomen. Dan zie je de hele klas.

• Wees dichtbij …
• En … is een student er niet en weet je niet waarom, ga 

dit na!



Student en student  

• Zet peerfeedback in (maar geef dan wel duidelijke 
criteria)

• Wees scherp op wat er gebeurt er in de groep. 



Handig:

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

Training ‘Afstandsonderwijs van het Deltion College’:
https://xerte.deltion.nl/play.php?template_id=309#page1

http://www.mbo.lesopafstand.nl/
http://www.hulpmetonlineleren.nl/
http://www.socialmediainhetmbo.nl/
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