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ACTIVERENDE WERKVORMEN BIJ ONLINES LESGEVEN
Vele collega’s zouden dit herkennen. “Hoe hou ik mijn studenten bij de les? Hoe krijg ik ze aan het werk en
stimuleer ik iedereen om mee te doen?” Dit vraagstuk wordt nu, in de tijden van online lesgeven, nog actueler.
Als docent wil je dat je lessen boeiend zijn, dat stimulieert een actieve leerhouding bij de studenten. Maar hoe
kun je dat bereiken met de huidige manier van lesgeven?
Feit: De ideale werkvorm bestaat niet. Maar omdat we onze doelgroep kennen, kunnen we redelijk inschatten
welke student waar baat bij heeft en weten we dat het meerendeel leert door de prikkel van de afwisseling.
Vandaag zijn tjdens de chatsessie tal van voorbeelden gegeven van applicaties die hierbij kunnen
ondersteunen. Check bij de 3 tips van vandaag enkele van deze applicaties en probeer wat uit tijdens de les.
Het voordeel van verschilende werkvormen proberen is dat er altijd wel een methode is die aanspreekt!
En deze tip van collega Esther Oosterink , docent bij (o.a.) Entrée wilde ik jullie niet onthouden. @Esther,
bedankt!
“Dag Ivo,
Je vroeg heb je zelf nog ideeën, ik heb een hele simpele om het allemaal wat luchtiger en leuker te maken
voor de studenten. Ik verstop paaseieren in het huiswerk of online. Degene die het ei het eerst vindt, stuur ik
chocolade paashaasjes of chocolade eitjes op. ;-) De kans dat een Entree klas dan online komt en goed naar
het huiswerk kijkt verhoog ik zo hopelijk wat. Alvast een gezond en fijn Pasen.”

Dagafsluiting

Elke dag houden de betrokkenen van Hulp op Afstand een dagafsluiting van 16:0017:00 uur. Er zal een uitnodiging naar alle medewerkers worden gestuurd. Elke dag
wordt een ander onderwerp behandeld en je kunt gerust tussendoor in- en
uitstappen 😉
Het thema voor morgen staat in het teken van een gezonde mix van online
activiteiten aanbieden/afwisseling. Doe mee en deel handige tips van jou of je
team met alle collega’s.
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LESSONUP
Interactieve
PowerPoint

Met
LessonUp
geef
je
gevarieerde interactieve lessen
met
video's,
afbeeldingen,
interactieve vragen en quizzen.
Je betrekt jouw leerlingen nog
meer bij de les en differentieert op
een laagdrempelige wijze naar
hun persoonlijke behoeften.

AHASLIDES
Varierende
vragenopties
AhaSlides maakt het gemakkelijk
om polls, live grafieken, leuke
quizzen, boeiende Q & A-sessies
aan uw presentatie toe te
voegen. Dus jij kunt de echte ster
op het podium zijn! Studenten
kunnen via hun mobiel of laptop
aan allerlei activiteiten meedoen.

BIGBLUEBUTTON

Roadmap

Samenwerken
in groepjes of
met zijn allen
Met BigBlueButton is het mogelijk
om een online les te starten en
daarin verschillende dingen
laten zien. Zo kun je gezamenlijk
aan een whiteboard werken, of
in groepjes uit elkaar. Je kan als
docent de groepjes begeleiden.
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