
DIGITAAL
Digitale werkvormen die een nieuwe 

draai geven aan jouw onderwijs

we like to inspire

BOEKDRAAI



Online onderwijs geven is echt anders dan live, 
dat is duidelijk. Waar je normaal naar een zaal 
met deelnemers kijkt, zie je nu vooral je scherm. 
Dat maakt al het onderwijs anders. Daarom 
hebben we speciaal voor jou deze waaier 
gemaakt! Met tips en tricks over online lesgeven 
en alles wat hierbij komt kijken. Leuke online 
werkvormen en ideeën om de interactie te 
bevorderen. Ook delen de opleiders van de 
NSPOH hun gouden tips. 

Wij als NSPOH willen je ontzettend bedanken 
voor je inzet, we waarderen het enorm! 

Veel plezier met dit digitale draaiboek!

Vriendelijke groet,
de medewerkers van de NSPOH

DIGITAAL BOEK
DRAAI

we like to inspire



WAT VIND JE 
IN DE WAAIER?

Deel 1: 
EEN GOEDE VOORBEREIDING

GOUDEN TIPS 
van onze opleiders

Deel 2: 
TIPS & TRICKS VOOR 
ONLINE ONDERWIJS

Deel 3: 
ONLINE WERKVORMEN

Deel 4: 
HANDIGE ONLINE TOOLS



DE GOUDEN TIP VAN: ASTRID DE GRAAF

Maak het persoonlijk: vraag concrete 
terugkoppeling van een deelnemer en  
toon betrokkenheid. 

En maak het gevarieerd: start met iets 
gezamenlijks, gebruik de subgroepen,  
en geef veel concrete opdrachten.

Astrid de Graaf,
Opleidingsmanager

DE GOUDEN TIP VAN: MANON PENRIS

Maak deze moderne lesvorm (zoom/op afstand) 
retro door een offline quiz te doen met 
gekleurde blaadjes voor het scherm, petje 
op petje af of door vooraf groene en rode 
etenswaar te sturen die ze mogen houden.

Zorg goed voor contact en contract in het 
begin. Laat mensen nadenken wat zij gaan 
doen om actief mee te doen; welke bijdrage 
gaan zij leveren?

Manon Penris,
Opleidingsmanager

GOUDEN TIPS VAN ONZE OPLEIDERS

Veel van onze opleiders hebben de afgelopen tijd 
ervaring opgedaan met online lesgeven. Wat 
werkt goed? En hoe houd je deelnemers bij de 
les? De opleiders delen graag hun ervaringen. 
Verspreid door de waaier vind je hun gouden tips.



Een goede voorbereiding van je onderwijs is 
natuurlijk altijd belangrijk. Online lesgeven, 
vraagt misschien nog net iets meer. Zowel 
van jou als van je deelnemers. De les zoals je 
die tot nu toe gaf, zul je aan moeten passen 
naar een online situatie. Dat betekent terug 
naar de tekentafel. Daarom besteden we weer 
even aandacht aan wat helpt om je goed voor 
te bereiden. 

aLesplan
aOrganisatie
aTechniek
aAfspraken

Deel 1:
EEN GOEDE 

VOORBEREIDING
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LESPLAN

Of je live voor de klas staat of online lesgeeft; 
een lesplan geeft sowieso houvast. Online 
helemaal prettig omdat daar improviseren 
nog lastiger is. Door een goede voorbereiding 
voorkom je dat je onderwijs niet op gang komt 
(omdat er veel onduidelijkheid is) of dat je 
onderwijs uit de hand loopt (omdat er ruimte 
is om het heft in eigen hand te nemen). 

In een lesplan zet je het doel van de bijeenkomst 
en maak je een gedetailleerde uitwerking van de 
verschillende onderdelen. 

TIPS VOOR HET MAKEN VAN EEN LESPLAN

1. Benoem per onderdeel welk doel je wil 
bereiken.

2. Kies een werkvorm die past om dat doel 
te bereiken.

3. Beschrijf kort wat dit inhoudt.
4. Neem een tijdsindicatie op per onderdeel. 
5. En vergeet de benodigde materialen niet.

DAT ZIET ER BIJVOORBEELD ZO UIT:

Doel
Werkvorm

Tijd Materialen

Opstarten Beweging
Deelnemers zoeken 30 sec een rood en 

groen voorwerp uit huis

10 min Alles wat in huis is

Informeren Presentatie
Plenair kijken naar presentatie

Quizvragen over presentatie

60 min Presentatie
Link naar quiz

Rode en groene 

voorwerpen

Toepassen Opdracht
In drietallen een casus uitwerken

Moment voor feedback

90 min Break-out rooms

Format casus

whiteboard



ORGANISATIE

Wat moet je allemaal regelen voor jouw online 
onderwijs?

INFORMATIE VOOR DEELNEMERS
Alle informatie voor deelnemers (link naar de 
meeting, meetingID en password) wordt ongeveer 
een week van tevoren op de digitale leeromgeving 
geplaatst.

HOST NODIG? 
Misschien vind je het prima het onderwijs alleen 
te geven. Maar soms is het fijn als er een host is. 
Iemand die de bijeenkomst start, deelnemers toe 
laat, helpt wanneer een deelnemer niet in de les 
kan komen of er halverwege uitgegooid wordt. 
Ook kan de host technische ondersteuning geven. 
Kijk dus goed hoe je de les wilt organiseren, maak 
afspraken met elkaar en stem verwachtingen af. 

VOORBESPREKEN 
Spreek met alle betrokkenen jouw onderwijs door. 
Bijvoorbeeld met de opleider: Is het praktisch, 
efficiënt en uitvoerbaar?

PRESENTIELIJST
Je krijgt vanuit de NSPOH vaak een presentie
lijst, deze moet afgetekend worden voor de 
accreditatie. Check bij de opleider hoe het zit met 
de presentielijst en wat daarbij van jou verwacht 
wordt. 

INSTRUCTIE VOORAF 
De deelnemers krijgen van te voren de studie
handleiding opgestuurd. Ook krijgen ze de zoom
handleiding zodat ze weten hoe het programma 
werkt. Zorg dat je zelf ook goed op de hoogte 
bent van wat deelnemers moeten doen als ze 
niet kunnen inloggen bijvoorbeeld. 
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TECHNIEK

Techniek is een belangrijk onderdeel bij online 
onderwijs. Er kan best veel online maar het is 
fijn als je weet hoe het werkt. Vooral dingen 
als break-out rooms maken, sheets delen, 
werken met het whiteboard of een filmpje 
afspelen in je les kun je goed oefenen. Gewoon 
een keer Zoomen met een gratis account en 
iemand anders uitnodigen helpt al. 

HANDLEIDINGEN LEZEN 
Als NSPOH hebben we de afgelopen tijd zoveel 
mogelijk praktische informatie verzameld en een 
handleiding voor docenten gemaakt. Hierin staan 
handige tips om bijvoorbeeld Zoom te gebruiken!

WERKEN MET TWEE SCHERMEN 
Het kan handig zijn om te werken met twee 
schermen. Je kunt dan ook in het ene scherm 
presenteren en in het andere scherm de chat en/
of de deelnemers zien.

Geen twee schermen maar toch deelnemers én je 
presentatie zien? Print dan je presentatie uit, log 
in via een ander device om je presentatie daarop 
te zien of gebruik je presentatie als achtergrond.

ZET DOCUMENTEN EN MEDIA KLAAR 
Zet alle documenten en media (video’s, 
Powerpoint, online tools) alvast open op je 
computer. Op deze manier kun je makkelijk 
switchen tussen schermen.

TESTEN 
Degene die de meeting aanmaakt, test de 
meeting ook vaak eerst even uit.
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AFSPRAKEN

Of het nou om fysiek onderwijs gaat of online 
onderwijs; je les beginnen met afspraken die 
helpen een prettige en zinvolle les neer te 
zetten, is altijd goed. Afspraken helpen je om 
rust te creëren in jouw onderwijs. Je kunt deze 
afspraken kort bespreken bij aanvang van jouw 
onderwijs.

VIDEO AAN 
Het is de bedoeling dat video aan blijft staan 
tijdens de bijeenkomst. Noem ook dat je verwacht 
dat mensen melden waarom ze video uitzetten of 
weglopen net als ‘in het echt’. 

IEDEREEN OP STIL - MUTE
Laat iedereen bij aanvang van de bijeenkomst 
zijn geluid op ‘mute’ zetten. Dit zorgt ervoor dat 
achtergrond geluid gereduceerd wordt en de 
bijeenkomst prettiger verloopt. 

VRAGEN TIJDENS HET ONDERWIJS 
Het is heel fijn als deelnemers al hun vragen 
stellen! Dit zorgt voor interactie en daar zijn we 
fan van. Wel is het goed om afspraken te maken 
over hoe de vragen gesteld worden. Mogen 
deelnemers je gewoon onderbreken? Of gebruik 
je liever de chat? Heb je een host die meeleest en 
jou kan informeren als er vragen gesteld worden 
in de chat? Moeten deelnemers hun ‘virtuele’ 
hand opsteken? Allemaal goede opties waarbij  
het belangrijk is dat je hier afspraken over maakt 
met de groep. 

UNMUTEN 
Laat de deelnemer zichzelf unmuten als hij of 
zij de beurt krijgt. Dan hoef je als docent alleen 
te letten op wie zijn hand opsteekt en niet precies 
te zien wáár degene is om deze te unmuten. 
De beurt wordt dan mondeling gegeven.
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AFSPRAKEN DEEL 2

TEKST EN UITLEG 
Je kan ervan uitgaan dat je een stuk directiever  
moet zijn dan bij live onderwijs. Beurten geven is 
bijvoorbeeld echt een must. Waar je normaliter 
een vraag stelt aan de groep en er altijd wel een 
antwoord komt, gaat dat met online onderwijs  
minder soepel. Stel je vragen direct aan iemand, 
noem namen en vertel wat je aan het doen bent 
als je bijvoorbeeld een nieuwe powerpoint aan het 
zoeken bent. Zo houd je iedereen betrokken. 

PAUZE
Online lesgeven en leskrijgen is niet alleen anders, 
het vraagt ook meer. Daarom is het belangrijk om 
ieder uur even pauze te houden, deelnemers echt 
te adviseren om het geluid en beeld uit te zetten 
en hun blik op ‘buiten’ te richten. 

Zet voor de pauze een achtergrondfilmpje of 
wachtmuziekje aan of verzin iets anders leuks!

WAKKER BLIJVEN! 
Houd je deelnemers wakker: noem ze eens bij hun 
naam, zet jezelf op z’n kop of wissel je achtergrond. 

AANSPREKEN 
Kom er net als bij offline onderwijs in de pauze of 
na de les op terug bij een deelnemers als je diens 
gedrag als storend hebt ervaren. Zorg voor een 
constructieve toon en vraag vooral naar de 
redenen.
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DE GOUDEN TIP VAN: MEREL OOTEMAN

Positioneer je computer en webcam zo dat 
je ook staand les kan geven (bijvoorbeeld 
met een extra krukje op de tafel of het 
bureau). Hierdoor ben je vrij om te 
bewegen. Zelf krijg ik hier veel meer 
energie van dan zittend lesgeven!

Merel Ooteman,
Opleider

DE GOUDEN TIP VAN: CATHRIEN JACOBI

Spreek je “zendinformatie” in op filmpjes 
(bijvoorbeeld powerpointfilmpjes) en laat 
de kandidaten deze zelf bekijken in een 

tussenmoment. Een filmpje voelt 
interactiever als je er ook een 
oefening in opneemt die de 
kandidaten moeten maken.

Cathrien Jacobi,
Opleidingsmanager

DE GOUDEN TIP VAN: JOANNEKE KRÄMER

Gebruik je hele lijf, niet alleen je hoofd. Dus wijs 
met je vinger naar de randen van het scherm als 
je vraagt ‘ben je zat van het werken binnen de 
kaders?’ Of ga staan en laat mensen van links 
naar rechts bewegen om antwoord te geven. 
Of zitten/staan. Je hoofd dichter bij het scherm 
of verder af, etc.

Joanneke Krämer,
Onderwijskundige



DE GOUDEN TIP VAN: JELLE JAN DE SCHIPPER

Als ik een bestand deel, zorg ik ervoor 
dat ik het gedeelde bestand op een 
tweede scherm zie of geprint heb 
zodat ik ook de deelnemers kan blijven 
zien. Ik heb gemerkt dat ik anders 
onwillekeurig zend in plaats van in 
gesprek ga.

Jelle Jan de Schipper,
Onderwijskundige

DE GOUDEN TIP VAN: BERTINE SPOOREN

Wat voor mij goed werkt: deelnemers pen en 
papier erbij, een vraag stellen, en dan iedereen 
zelf het antwoord opschrijven. Geef één of 

enkele ‘beurten’ om te horen wat is 
opgeschreven. Dit werkt beter dan 
in de chat. Want als de eerste 
deelnemer gechat heeft, hoeft 
de rest niet meer na te denken. 

Bertine Spooren,
Opleider

DE GOUDEN TIP VAN: EVELINE THE 

Laat deelnemers zich in 1,5 minuut voorstellen 
op een creatieve manier. Bijvoorbeeld in een 
tekening, gezongen, met een limerick, met een 
voorwerp dat bij jou past, in een filmpje, of 

gewoon in een paar zinnen. Leuk om van 
deelnemers te horen waar ze werken, 
wie ze als persoon zijn, en wat 
niemand van ze weet, maar na het 
voorstelrondje natuurlijk wel.

Eveline The,
Opleidingsmanager



We maken veel gebruik van Zoom voor ons 
online onderwijs. Deze tool heeft een hoop 
handige functies die je kunt inzetten om je 
onderwijs net even dat beetje extra te geven. 
Ken jij deze handige functies al?

aBreak-out rooms starten
aBreak-out rooms beheren
aChat 
aScherm delen
aWhiteboard / annotate 
aVoor de deelnemer: side by side
aSneltoetsen 

Deel 2:
TIPS & TRICKS VOOR 
ONLINE ONDERWIJS



ZOOM: BREAK-OUT 
ROOMS STARTEN

Zoom biedt de mogelijkheid om groepen 
uiteen te laten gaan in subgroepen. Dit 
noemen we break-out rooms. De subgroepen 
overleggen met elkaar in virtuele kamers en 
komen na de afgesproken tijd weer terug 
in de plenaire online bijeenkomst. Ideaal 
om deelnemers actief bij het onderwijs te 
betrekken. Zeker bij grote groepen is het aan 
te raden om ze regelmatig even in groepen  
uit elkaar te sturen.

HOE DOE JE DIT? 

1. Zorg dat je 
host bent van 
de zoom 
meeting. 
Alleen dan 
krijg je deze 
optie te zien.

4. De deelnemers krijgen nu 
een popup scherm om 
naar hun groep te gaan.

2. Klik onderaan 
op de knop 
break-out 
rooms3. Er opent een popup:

 a.  Kies hoeveel breakout rooms 
je wilt maken.

 b.  Kies of je deze groepen 
handmatig of automatisch  
wil maken.

 c. Creëer breakout rooms.
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ZOOM: BREAK-OUT 
ROOMS BEHEREN

Zijn de deelnemers in groepjes aan het werk 
in break-out room? Heerlijk, dan kun jij 
even achterover leunen… of niet? Er zijn 
verschillende mogelijkheden voor jou tijdens 
de break-out rooms! 

LANGS DE GROEPJES GAAN 
De host kan via de knop breakout room langs 
alle groepjes gaan. Dit doe je door in het 
overzicht van de rooms achter het room nummer 
te klikken op join. 

BROADCAST MESSAGE 
De host kan een bericht naar alle breakout 
rooms sturen. Dit doe je via het breakout room 
overzicht met de knop broadcast to all. Dit kan 
enkel een kort bericht zijn. 

BREAK-OUT ROOM VERLATEN (DEELNEMER)
Een deelnemer kan ook de breakout room 
verlaten door rechtsonder op leave room te 
klikken. Deze deelnemer komt dan automatisch 
weer in de hoofdkamer terecht. 

BREAK-OUT ROOMS SLUITEN 
Via het breakout room overzicht kun je alle 
breakout rooms sluiten door op close all rooms 
te klikken. Binnen een minuut komen alle 
deelnemers automatisch terug in de hoofdkamer.

T
IP

S & T
R

ICK
S VO

O
R O

N
LIN

E O
N

D
ER

W
IJS



ZOOM: CHAT

Je kan de chat gebruiken om berichten naar 
de groep te versturen. De mogelijkheid om 
naar een andere deelnemer een privé bericht 
te versturen is bij de NSPOH uitgezet. Via de 
chat kan je bestanden delen. Dit kan handig 
zijn met opdrachten.

Gebruik de chatfunctie als barometer, laat 
iedereen een cijfer van 1 10 geven voor een 
voorstel of stelling. Bijvoorbeeld ‘hoeveel werk 
heb je op dit moment’ ‘hoeveel begrip van de 
stof heb je op dit moment’. 

HOE DOE JE DIT?
Ga naar de knop chat in de menubalk onder 
in beeld.

TIP
a Heb je een hele grote groep? Dan is het 

handig om een host te hebben die alleen de 
chat leest en de vragen in de gaten houdt. 
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ZOOM: SCHERM 
DELEN

Soms is het handig om jouw scherm te delen 
met de deelnemers. Zo kunnen zij handig 
meekijken met een presentatie of een filmpje. 

HOE DOE JE DIT?
1. Klik in de menubalk op share screen. 
2. Je ziet nu een overzicht van alle schermen 

die je hebt openstaan. Kies het scherm dat je 
wilt delen. 

3. Klik vervolgens op share. Je scherm is 
gedeeld.

4. Wil je het scherm delen stoppen? Klik dan 
bovenaan je scherm on het rode balkje stop 
share.

TIPS
a Voorbereiding: Hetgeen wat je wilt delen 

moet open staan op je computer. Zet daarom 
het filmpje of de presentatie alvast klaar. 
Filmpjes die in je presentatie staan werken 
vaak niet goed, dus zet deze apart open. 

a Menubalk: Als je je scherm deelt, staat je 
menubalk niet meer onderaan in je scherm 
maar bovenaan. Beweeg met je muis om de 
menu balk te tonen.

a Deelnemers zichtbaar houden: Tijdens het 
delen van je scherm zie je nog maar enkele 
deelnemers. Door middel van de icoontjes 
boven de deelnemers kan je aangeven 
hoeveel deelnemers je ziet.

a Filmpje delen: als je een filmpje wilt delen, 
vergeet dan bij share screen niet het vinkje 
aan te zetten bij share computer sound.
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ZOOM: WHITEBOARD 
OF ANNOTATE

Ook online kun je een whiteboard gebruiken. 
Met deze functie in Zoom kun je een 
whiteboard delen waar deelnemers dan 
weer aantekeningen op kunnen maken  
(voor deelnemers heet dit ‘annotate’).  
Op deze manier kun je deelnemers laten 
schrijven, tekenen of stempelen.

HOE DOE JE DIT?
1. Klik op de knop share screen in de menubalk 

onder in beeld. 
2. Klik op whiteboard.
3. Klik op share.
4. De annotation tool verschijnt automatisch. Je 

kunt de whiteboard optie aanklikken om deze 
te verbergen of te tonen. 

5. Gebruik de pagina knoppen rechts onder in 
het whiteboard om een nieuwe pagina te 
creëren of om tussen pagina’s te navigeren. 

6. Ben je klaar? Klik dan op stop share.

LET OP!
a De notities zijn weg op 

het moment dat je 
‘scherm delen’ stopt. 
Maak dus een 
screenshot of laat de 
host op save klikken 
als je er nog iets mee 
wilt.

a Wil je de whiteboard 
opslaan? Test van 
tevoren waar het op 
jouw computer wordt 
opgeslagen (met je 
privé account).
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ZOOM: SIDE BY SIDE 
(VOOR DEELNEMERS)

Wil je graag jouw scherm delen met 
deelnemers? Geef ze dan de tip om de ‘side 
by side-modus’ aan te zetten. Zo zien ze jou 
én het gedeelde scherm in beeld! Deelnemers 
kunnen de schermen zo schuiven dat ze 
bijvoorbeeld allebei even groot zijn.

HOE DOE JE DIT (ALS DEELNEMER)
1. Bekijk je een gedeeld scherm? Klik dan op 

view options en kies side-by-side mode. 
Het gedeelde scherm verschijnt links, en 
de spreker verschijnt rechts.

2. Beweeg de muis over de grens tussen het 
linker en rechter scherm totdat de muis 
verandert in een dubbele pijl en je een grijze 
lijn ziet die beide views scheidt. 

3. Klik en sleep deze scheidingslijn om het 
format van beide views aan te passen. 

4. Om de side-by-side mode af te sluiten klik je 
op view options en vink de optie side-by-side 
mode uit.

5. De video van de spreker zal nu bovenaan het 
scherm getoond worden, met het gedeelde 
scherm in het midden van het scherm. 
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ZOOM: SNELTOETSEN

Zoom heeft een aantal sneltoetsen waarmee 
je de lay-out kan wijzigen of onderdelen  
in- of uit kunt schakelen. Niet meer eindeloos 
klikken, één druk op de knop is genoeg!

Mute / unmute

Start / stop video

Participants

Share screens

Chat

Leave meeting

Gallery view

Speaker view

Exit full screen
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Alt A+

Alt U+

Alt H+

Alt F2+

Alt V+

Alt S+

Alt Q+

Alt F1+

Alt F+



Je vindt in deze waaier allerlei online 
werkvormen die ervoor zorgen dat jouw 
deelnemers actief bij de les blijven. Zet ze 
in tijdens jouw online onderwijs. Je krijgt 
een interactief programma door verschillende 
werkvormen te gebruiken. Weer eens iets 
anders!

KENNISMAKEN

DISCUSSIËREN

OEFENEN

INFORMEREN

KNOPEN DOORHAKKEN

OPPEPPEN

Deel 3:
DIGITALE 

WERKVORMEN



Emoties! Veel plezier (dopamine) en een 
klein beetje spanning (adrenaline) zorgen voor 
aandacht, nieuwsgierigheid en leerzin. Stimuleer 
deze emoties!

Focus Ons werkgeheugen is beperkt. Zorg 
daarom voor focus. We onthouden de dingen 
waar we goed over nadenken. Wat wil je precies 
behandelen, welke vragen horen daarbij en hoe 
kun je dat visueel ondersteunen? 

Herhaling zorgt voor sterke verbindingen in 
je brein en maakt informatie beter toegankelijk. 
Zorg voor gespreide en gevarieerde herhaling. 
10x1 levert meer op dan 1x10.

Creatie We kunnen natuurlijk wel een poosje 
luisteren maar niet te lang. Wissel overdracht af 
met creatie en interactie. Laat mensen zelf aan 
de slag gaan en stimuleer diep nadenken. 

Zintuigen Het helpt om verschillende 
zintuigen aan te spreken. Maak er een beleving 
van! Laat mensen zien, horen, voelen, ruiken, 
proeven en vooral... bewegen!
 
Bouw voort Beginnen met associaties, 
vragen en weetjes activeert voorkennis en helpt 
om informatie te kaderen, te structureren en te 
onthouden. Bouw voort op wat mensen al weten. 

ONLINE WERKVORMEN 
MET IMPACT!

Het zijn niet zomaar leuke werkvormen maar 
werkvormen met impact! De NSPOH is fan van 
breinleren. Kennis van het brein helpt je om 
leren en overleggen leuker en effectiever te 
maken. De belangrijkste lessen op een rij: 

Dit zijn de zes breinprincipes. Hoe meer 
brein principes een werkvorm bevat, hoe meer 
impact! Bij elke werkvorm in deze waaier noemen 
we de belangrijkste breinprincipes die worden 
aangesproken. 



KENNISMAKEN

Het is fijn om voor het onderwijs begint even 
informeel contact te hebben. Dit helpt bij de 
interactie gedurende de dag. Als de groep 
langer bij elkaar blijft kun je hier best wel wat 
tijd aan besteden. Het is ook goed om deze 
werkvorm te gebruiken als ijsbreker als je 
deelnemers al een tijd niet hebt gezien. 

TIPS: 

a		Zorg dat een kennismakingsrondje niet te 
lang duurt

a		Geef duidelijk aan wat je wilt weten

a		Vertel hoeveel tijd / woorden / zinnen 
iedereen heeft

a		Begin zelf! Op die manier laat je aan de groep 
zien wat je ongeveer verwacht en is het ijs 
alvast een beetje gebroken



STAAN OF ZITTEN

HET IDEE
Deelnemers reageren op stellingen of vragen 
door te gaan staan of te blijven zitten. Staan 
betekent ja, zitten betekent nee. Zo ben je actief 
bezig en zijn de antwoorden meteen zichtbaar. 
Een alternatief is hand omhoog hand omlaag als 
staan geen optie is (beperkt bereik koptelefoons, 
uit het beeld verdwijnen etc.) 

DE VOORBEREIDING
Noteer voor jezelf de stellingen of vragen die je 
gaat behandelen.

HOE HET GAAT 
 • Leg uit hoe het werkt en wat staan of zitten 

betekent. 
 • Lees de stelling of vraag voor en geef kort 

bedenktijd.
 • Geef een startsein voor zitten of staan.
 • Deelnemers gaan staan of blijven zitten.
 • Vervolgens kun je de score benoemen of 

iemand aan het woord laten.

TIPS
a Voorkom dubbele ontkenningen of te lange 

zinnen. De stelling of vraag moet meteen 
duidelijk zijn.

a Laat deelnemers een vraag of stelling 
bedenken om elkaar beter te leren kennen. 

Emotie Niets

1 - 20 10 min.
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OVEREENKOMSTEN-
RACE

HET IDEE
Deelnemers gaan in duo’s op zoek naar zoveel 
mogelijk overeenkomsten met elkaar. Het duo 
dat de meeste overeenkomsten kan vinden, wint. 
Zo voelen deelnemers verwantschap wat 
bijdraagt aan de groepsvorming. 

DE VOORBEREIDING
Bedenk of de overeenkomsten te maken moeten 
hebben met studie of privé of een combi van 
beide.

HOE HET GAAT
 • Deel duo’s in.
 • Leg uit dat duo’s op zoek gaan naar zoveel 

mogelijk onderlinge overeenkomsten.
 • Geef duidelijk aan hoeveel tijd hiervoor is.
 • Duo’s gaan overeenkomsten zoeken in 

breakout rooms.
 • Inventariseer de overeenkomsten met de 

vraag: wat voor interessants ben je over de 
ander te weten gekomen?

 • Wijs een winnaar aan (met de meeste 
overeenkomsten).

Emotie Niets

4 - 20 20 min.
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STEL JEZELF 
VOOR(WERP)

HET IDEE
Elke deelnemer stelt zichzelf in 1 minuut voor 
aan de hand van een voorwerp. Waarom voor dit 
voorwerp gekozen? Wat betekent dit voor de 
deelnemer? Het gesprek dat ontstaat zorgt voor 
verbinding tussen deelnemers. 

DE VOORBEREIDING
Geef deelnemers vooraf de opdracht om iets 
tastbaars uit te zoeken om zichzelf mee voor te 
stellen. Vraag ze om dit klaar te leggen voor de 
bijeenkomst. 

HOE HET GAAT
 • Geef iedere deelnemer 1 minuut spreektijd.
 •		De deelnemer stelt zichzelf voor, laat zien 

welk voorwerp hij heeft uitgekozen en licht 
deze keuze toe.

 • Zorg dat iedereen aan de beurt komt.

TIPS
a Start zelf de kennismakingsronde en geef 

meteen het goede voorbeeld: wees open en 
bondig.

a Als de tijd het toelaat, kun je deelnemers 
vragen aan elkaar laten stellen. 

Emotie Een voorwerp

Max. 20 20 min.
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INFORMEREN

Je kunt de online bijeenkomst gebruiken om 
iets uit te leggen, voor kennisoverdracht en 
voor presentaties. Online gefocust blijven is 
moeilijker dan offline, omdat er via minder 
zintuigen informatie binnenkomt. Probeer 
daarom nóg actiever betrokkenheid te creëren. 

TIPS: 

a	Wees per keer niet langer dan 15 minuten 
aan het woord

a	Bespreek de presentatie na, stel gerichte 
vragen

a	Neem je presentatie vooraf op. Op die manier 
weet je precies hoe lang het duurt en heb je 
jezelf beperkt tot de informatie die je wilt 
overbrengen
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ONLINE QUIZ

HET IDEE
Stel een vraag en mensen gaan nadenken. Of ze 
nou willen of niet. Maak gebruik van dat principe 
en giet je verhaal in een korte online quiz. 

DE VOORBEREIDING
Maak een reeks meerkeuzevragen. Maak 
eventueel gebruik van Kahoot of Socrative. Wil 
je lekker retro? Laat mensen staan / zitten, petje 
op / af doen of gebruik gekleurd papier om te 
antwoorden. Zorg dat je alles vooraf klaar hebt 
staan (online quiz open in je scherm of papieren 
klaar liggen). Dit scheelt tijd en die heb je hard 
nodig! 

HOE HET GAAT
 • Leg uit hoe het werkt. 
 •	Gebruik je een online tool? Geef mensen de 

url om in te loggen. 
 •	Lekker retro? Laat mensen papier of petjes 

pakken.
 •	Stel de vragen en geef tijd om te antwoorden. 
 •	Geef het juiste antwoord en licht toe.

VARIANT
Gebruik de quiz als input voor een discussie. 
Vervang de vragen door stellingen. Door mensen 
te laten staan of zitten als antwoord op vragen, 
is de quiz ook meteen een energizer. 

Focus en emotie Een online quiz of petje 
of gekleurd papier

Geen maximum 15 min.
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METEN IS WETEN

HET IDEE
De docent onderbreekt zijn uitleg op meerdere 
momenten voor een korte poll. Dit is een 
eenvoudige manier om de aandacht van 
deelnemers vast te houden. Op basis van de 
uitkomsten van de poll kun je je verhaal 
bijsturen en bepaalde stukken opnieuw of op een 
andere manier uitleggen. 

DE VOORBEREIDING
Bereid je verhaal voor en formuleer een aantal 
vragen die je tussendoor via de poll wilt stellen. 
Zet de poll alvast klaar in het platform dat je 
hierbij wil gebruiken (bijvoorbeeld mentimeter, 
kahoot of zoom). 

HOE HET GAAT
 • Leg uit dat je jouw uitleg gaat onderbreken 

voor een korte poll.
 • Presenteer jouw verhaal en houd de poll.
 • Bespreek de uitkomst van de poll en licht toe 

wat het goede antwoord is.
 • Vervolg je verhaal en herhaal de stappen  

2 en 3.

Focus en herhaling Een online poll

Geen maximum Zolang als het 
verhaal duurt
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LUISTEROPDRACHT

HET IDEE
Geef deelnemers voor het verhaal of de 
presentatie een gerichte luisteropdracht mee. 
Dit stimuleert om actief te luisteren en geeft 
deelnemers focus. Door zaken in eigen woorden 
te noteren, onthouden ze de inhoud beter. 

DE VOORBEREIDING
Bedenk vooraf een luisteropdracht. 

HOE HET GAAT
 • Licht de luisteropdracht toe, laat deelnemers 

de opdracht noteren.
 •	Geef de presentatie over het onderwerp. 
 •	Bespreek de uitkomst van de luisteropdracht. 

Laat deelnemers eventueel eerst in chatduo’s 
hun antwoorden uitwisselen. Maak daarna 
een ronde langs elke deelnemer om hun 
antwoord toe te lichten.

BIJVOORBEELD
 • Als je dit morgen aan een ander zou moeten 

uitleggen, hoe zou je dat dan doen? Schrijf 
woorden en zinnen op die je hierbij helpen.

 • Welke kritische vragen kun je stellen over 
deze presentatie of dit onderwerp?

Focus en emotie Niets

Geen maximum Zo lang als het 
verhaal duurt
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DISCUSSIËREN & 
BRAINSTORMEN
In veel gevallen wil je de online bijeenkomst 
gebruiken om van gedachten te wisselen en 
deelnemers actief te laten nadenken over 
kwesties. Of je wilt juist dat er vragen gesteld 
kunnen worden. Online is het niet altijd 
duidelijk wie er wat mag zeggen en loop je 
sneller de kans dat je door elkaar praat. Geef 
dus duidelijk aan hoe de interactie vorm krijgt. 

TIPS: 

a	Bied structuur en ondersteuning bij het 
online dialoog

a	Zorg dat je iedereen hoort, ook de stillere 
mensen

a	Stimuleer ook anderen naar elkaar te 
luisteren en daarna pas te reageren

a	Durf tegengestelde geluiden de ruimte 
te geven

a	Verzamel de uitkomst van de online discussie



DE JUBELMUUR EN 
KLAAGMUUR

HET IDEE
Even lekker klagen. Het mag! En het levert toch 
vaak nuttige dingen op. Maak je eigen klaagmuur 
en een jubelmuur. Alles heeft tenslotte twee 
kanten. 

DE VOORBEREIDING
Maak een padlet aan met twee kolommen. 
Eén wordt de jubelmuur. De ander wordt de 
klaagmuur. Deel de link vooraf met de 
deelnemers. Tijdens de bijeenkomst wordt dat 
vaak rommelig, voorbereiding is alles! 

HOE HET GAAT
 • Deel de padlet met de deelnemers.
 • Laat eerst de jubelmuur vullen met woorden, 

ideeën, tekeningen etc. 
 • Laat mensen op elkaars bijdragen reageren. 
 • Doe vervolgens hetzelfde bij de klaagmuur. 
 • Rond af en laat beide muren bestuderen. 

Is het volledig?
 • Bespreek plenair: wat valt op, wat is 

belangrijk? 

TIPS
a Begin met de klaagmuur om te voorkomen 

dat mensen in het negatieve blijven hangen. 
Vraag bij de klachten wat mensen zelf kunnen 
doen of wat helpt. Vervang ‘ jubelen en 
klagen’ door ‘voordelen en nadelen’ of ‘voor 
en na de verandering’.

Emotie, creatie en 
voortbouwen

Padlet

Geen maximum 20 min.
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BEDENKTIJD

Focus, creatie Een timer

Geen maximum 20 min.

HET IDEE
Voordat deelnemers antwoord geven op een 
vraag die je stelt, geef je ze enkele minuten 
bedenktijd. Online kun je niet goed zien wie iets 
wil zeggen of nog even tijd nodig heeft. Met deze 
werkvorm stimuleer je deelname van iedereen en 
voorkom je dat er lange antwoorden gegeven 
worden. 

DE VOORBEREIDING
Formuleer een duidelijke vraag of opdracht. 

HOE HET GAAT
 • Stel de vraag of geef de opdracht.
 • Geef aan hoeveel tijd deelnemers hebben.
 • Laat iedereen het antwoord voor zichzelf 

opschrijven (beeld aan, geluid uit).
 • Geef iedereen de beurt om zijn of haar 

antwoord toe te lichten.

TIPS
a Zet deze vraag of opdracht in powerpoint, 

zodat je dit kunt delen.
a Breng een online timer in beeld. 

VOORBEELDEN
• Inzichten: Welk belangrijk inzicht heb je 

gekregen naar aanleiding van de les of de 
discussie?

• Samenvatting: Kijk terug op wat er tot nu toe 
besproken is, hoe zou jij dit in één zin 
samenvatten?
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JA, EN…

HET IDEE
Wil je oplossingen, kansen of ideeën ophalen? 
Laat deelnemers dan op elkaar voortbouwen. 
Stel een vraag en laat iedereen in een vaste 
volgorde reageren met ‘ja en …’. Zo wordt er niet 
gediscussieerd maar verzameld. 

DE VOORBEREIDING
Formuleer vooraf een duidelijke vraag. 

HOE HET GAAT
 • Stel een duidelijke vraag en geef iedereen 

1 minuut spreektijd.
 • De deelnemers vullen elkaar aan door de zin 

te beginnen met ‘ ja, en …’.
 • Verzamel de antwoorden op een centrale plek 

(bijvoorbeeld in de chat of met padlet). 

TIPS
a Laat een zin aanvullen om de spreektijd kort 

te houden. Bijvoorbeeld ‘Hoe ik dit zou 
oplossen is…’ 

Focus, voortbouwen Een plek waar je 
antwoorden verzamelt

Max. 20 20 min.
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KNOPEN 
DOORHAKKEN
Op een gegeven moment is er genoeg gedacht 
en gepraat. Tijd om knopen door te hakken. 
Deze werkvormen helpen je om tijdens een 
online bijeenkomst een besluit te nemen en 
de groep te betrekken bij de besluitvorming. 

TIPS: 

a	Zorg voor een veilige omgeving, ieders 
mening telt

a	Is het voor iedereen duidelijk dat er een 
besluit wordt genomen? Je wilt niet dat 
mensen er later op terugkomen

a	Deze werkvormen kun je ook goed gebruiken 
om het juiste antwoord te zoeken op een 
moeilijk vraagstuk. Als docent kun je dan 
inhoudelijk aanvullen en verbeteren



DOUZE POINTS

Focus
Een padlet waar 
deelnemers op berichten 
kunnen stemmen

4 - 20 35 min.

HET IDEE
Douze points is een eenvoudige manier om als 
groep tot een prioritering of besluit te komen. Je 
ziet snel welk idee het meest populair of relevant 
is volgens de groep. Die informatie gebruik je om 
een beslissing te nemen. 

DE VOORBEREIDING
Maak in padlet een prikbord aan waar deelnemers 
hun ideeën kunnen plaatsen. 

HOE HET GAAT
 • Deel de padlet link met de deelnemers.
 • Deelnemers plaatsen hun ideeën op de padlet.

Neem samen de posts door en orden of 
cluster deze.

 • Geef tijd om de opgeschoonde muur te 
bestuderen. 

 • Deelnemers stemmen op het beste idee. 
 • Orden de posts opnieuw: van meest naar 

minste stemmen. 
 • Spreek plenair de resultaten door. 
 • Kijk ook naar de voor en nadelen. 
 • Is dit echt de beste optie? Hak dan de knoop 

door. 

TIPS
a Zorg voor de juiste instellingen in padlet. 

Kies mensen te laten stemmen.
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VERKEERSLICHT 
(GROEN, GEEL, ROOD)

Emotie, focus, zintuigen Een groen, geel en 
rood voorwerp

Geen maximum 15 min.

HET IDEE
Deelnemers reageren op te nemen beslissingen 
door en gekleurd voorwerp te laten zien: 
a Groen: eens 
a Geel: ik heb een vraag 
a Rood: oneens 

Deze werkvorm zorgt ervoor dat iedereen actief 
zijn mening geeft, zonder dat iedereen de beurt 
hoeft te krijgen. Ook is er ruimte voor het stellen 
van vragen, dat helpt in het besluitvormingsproces. 

DE VOORBEREIDING
Vraag iedereen om vooraf drie voorwerpen in de 
kleuren groen, geel en rood klaar te leggen (dit 
mag van alles zijn, als het maar in de juiste kleur 
is en in beeld past). 

HOE HET GAAT
 • Leg uit wat de kleuren betekenen.
 • Lees de afspraak voor.
 • Kleur bekennen! Iedereen houdt een  

voorwerp omhoog.
 • Zorg dat de vragen van gele deelnemers 

beantwoord worden.
 • Laat gele deelnemers vervolgens groen of  

rood kiezen.
 • Laat eventueel rode deelnemers hun keuze 

toelichten.
 • Rond af door de genomen beslissing te herhalen. 
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TEGENGELUID 

Focus, creatie, 
voortbouwen

Een presentatie in 
Mentimeter, en de 
toegangscode hiervoor

4 - 20 20 min.

HET IDEE
Deelnemers maken met elkaar een digitaal 
overzicht van tegenargumenten. Dit stimuleert 
deelnemers te onderzoeken of alle (tegen)
argumenten wel aan bod zijn gekomen. Een 
waardevolle tussenstap, vooral voor groepen 
die snel overgaan op besluitvorming. 

DE VOORBEREIDING
Maak in een tool zoals Mentimeter of Padlet 
een presentatie aan waarin deelnemers hun 
tegenargumenten kunnen noteren. Zorg ervoor 
dat je de toegangscode bij de hand hebt.

HOE HET GAAT
 • Onderbreek het besluitvormingsproces met de 

opdracht ‘bedenk of verzamel argumenten die 
tegen onze gedachtegang en ideeën ingaan’. 

 • Geef iedereen de toegangscode voor de tool.
 • Laat deelnemers 5 minuten tegenargumenten 

bedenken toevoegen.
 • Geef een signaal dat de tijd om is en laat de 

tegenargumenten zien.
 • Check of sommige tegenargumenten verder 

onderzocht moeten worden voor een 
beslissing valt.

 • Vraag hoe het besluit op basis van de 
tegenargumenten kan worden aangepast. 
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OEFENEN

Door te oefenen leer je vaardigheden in de 
praktijk toe te passen. Voor oefenen kun je 
ook online werkvormen inzetten. Zo oefenen 
deelnemers vaardigheden en kunnen ze elkaar 
helpen om vaardiger te worden. 

TIPS: 

a	Kijk per groep en per onderwerp welke 
oefenvorm het beste aansluit



ONLINE 
ROLLENSPEL

Focus, zintuigen, creatie
Een casus voor 
het gesprek

Max. 20 30 min.

HET IDEE
Over het algemeen is er een goede focus bij 
gesprekken in kleine groepen en wordt het 
rollenspel en nabespreking vaak efficiënt 
uitgevoerd. Zet rollenspellen dus in om 
gesprekken te oefenen. Gewoon doen. 

DE VOORBEREIDING
Bereid een casus voor die je samen met een 
deelnemer gaat oefenen.

HOE HET GAAT
 • Licht de casus toe en nodig één deelnemer uit 

als tegenspeler
 • Zorg dat iedereen jullie beiden in beeld ziet.
 • Geef de andere deelnemers een 

observatieopdracht (noteer deze ook in de chat).
 • Start het gesprek met je tegenspeler.
 • Bespreek de observatie van de deelnemers.
 • Laat enkelen de observatie toelichten en 

vraag door.
 • Laat deelnemers nu in twee of drietallen 

samen oefenen met het toepassen van de 
vaardigheid.

 • Vervolgens kunnen deelnemers in de eigen 
praktijk verder oefenen.

TIPS
a Doe letterlijk voor welke zinnen je kunt gebruiken 

en welke gespreksopbouw goed werkt.
a Laat verschillende voorbeelden zien en vraag 

deelnemers welke het beste werkt.
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ONLINE 
VOORBEELD

Focus, creatie Een fragment van 
een voorbeeldfiguur

Geen maximum 30 min.

HET IDEE
Vaak ligt de nadruk op wat nog niet goed gaat. 
Terwijl het gesprek over ‘waar wil je naartoe 
groeien en hoe ziet dat eruit?’ heel inspirerend 
is. De deelnemers bekijken samen een voorbeeld 
van iemand die op het ontwikkelpunt al verder 
is. Samen analyseren zij wat de ander doet en 
welke lessen dit oplevert. 

DE VOORBEREIDING
Vraag deelnemers na te denken over een 
voorbeeldfiguur op het te ontwikkelen punt. 
Laat ze een video hiervan selecteren of maken. 
Je kunt ook zelf een fragment kiezen van een 
voorbeeldfiguur.

HOE HET GAAT
 • Leg uit dat je veel kunt opsteken van anderen 

die al beter zijn in wat jij wil leren. 
 • Bekijk het fragment in delen.
 • Stel vragen om zoveel mogelijk inzichten uit 

het fragment te halen. Benoem ook welke 
dingen jij ziet.

 • Laat deelnemers hun belangrijkste inzichten 
samenvatten.

TIPS
a Noteer de meest waardevolle tijdstippen van 

het fragment. Zo kun je hier snel naartoe 
scrollen tijdens de online bijeenkomst.
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STAPPENPLAN

Focussen, creatie, 
voortbouwen

Een video waarin  
iemand een vaardigheid 
demonstreert

Max. 20 20 min.

HET IDEE
Sommige vaardigheden kunnen niet online 
geoefend worden. Wel kun je de vaardigheden 
laten zien en met elkaar bespreken. Zo hebben 
deelnemers direct een voorbeeld hoe ze dit in de 
praktijk kunnen toepassen. 

DE VOORBEREIDING
Film jezelf of een collega als je een vaardigheid 
uitvoert. Of zoek een video van internet die de 
vaardigheid goed demonstreert. Noteer welke 
stappen of handelingen er te zien zijn.

HOE HET GAAT
 • Laat de video zien waarin iemand een 

vaardigheid demonstreert.
 • Geef de opdracht om de video nogmaals te 

bekijken en de verschillende stappen te 
noteren. Wat zie of hoor je? En wat voor 
effect heeft dat?

 • Vraag een deelnemer te benoemen welke 
stappen hij heeft genoteerd.

 • Anderen kunnen dit aanvullen.
 • Licht de eventueel ontbrekende stappen toe.

TIPS
a Deel de link van de video in de digitale 

leeromgeving en vraag iedereen om deze te 
bekijken.

a Maak een presentatie waarin je de stappen 
weergeeft. Deel deze tijdens de bijeenkomst. 
Sommige mensen lezen graag mee tijdens 
een uitleg.
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OPPEPPEN

Energizer is een hippe term om een werkvorm 
aan te duiden waarvan iedereen weer even 
opleeft en betrokken raakt. Het vele zitten 
achter de computer zorgt ervoor dat de 
aandacht verslapt. Een energizer kan in zo’n 
geval goed van pas komen. 

TIPS: 

a	Activiteiten tussendoor helpen ook voor een 
meer informele of losse sfeer, zeker als je 
persoonlijke dingen erbij betrekt

a	Kies iets wat jij echt ziet zitten en dat je 
met overtuiging kunt brengen. Dat is een 
belangrijke voorwaarde om de groep mee 
te krijgen 



BEWEGING

Emotie, zintuigen

Geen maximum 5 min.

HET IDEE
Is iedereen ingezakt of afgehaakt? Zorg dan 
voor een oefening met wat beweging! Bewegen 
zorgt ervoor dat je productiever, creatiever en 
energieker bent. En het is gewoon hartstikke 
leuk! 

HOE HET GAAT
 • Doe (schaamtevolle) bewegingsoefeningen 

met de camera uit. 
 • Doe yoga oefeningen: zonnegroet, downward 

facing dog, child’s pose, etc.
 • Laat deelnemers in huis in 30 seconden iets 

opzoeken. ‘Iets roods’, ‘iets dat je op je hoofd 
kunt zetten’ of ‘een plant’.

 • Laat één van de deelnemers een korte 
workout begeleiden (jumping jacks, etc.) 

 • Doe een losmaak oefening: schouders rollen, 
armen zwaaien.

TIP
a Zet een leuk muziekje of achtergrond aan 

tijdens deze bewegingsoefeningen.

O
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Afhankelijk van 
de werkvorm



SPELLEN

Emotie, zintuigen Afhankelijk van 
de werkvorm

Geen maximum 5 min.

HET IDEE
Is de focus weg? Doe dan even wat anders. 
Het hoeft niets met het onderwerp te maken te 
hebben, als je maar zorgt voor actie, humor en 
fun. Daarna kun je weer vol focus aan de slag.
Een spel kan daarbij helpen. 

HOE HET GAAT
 • Steen papier schaar tegen de docent 

(iedereen houdt zijn score bij in de chat). 
 • Verander je virtuele achtergrond naar een 

bekende plaats. Laat de deelnemers raden 
‘waar je bent’ in de chat. De eerste die het 
goed heeft wint!

 • Iemand playbackt een nummer (gaat 
makkelijk met mute) en de anderen raden 
om welk lied het gaat. 

 • Probeer met de groep tot 10 (of verder?) 
te tellen, waarbij er steeds om de beurt 
iemand een cijfer noemt. Als 2 mensen 
tegelijk hetzelfde cijfer noemen begin je 
opnieuw. Succes! 

 • Laat deelnemers in kleine breakout rooms 
een schreenshot maken waarbij ze een gekke 
bek trekken (check wel even de AVG).

O
PPEPPEN



DE GOUDEN TIP VAN: MARTINE VAN DER 
KRUK

Blijf denken hoe je zelf reageert op online 
onderwijs; wakker blijven is moeilijk! 
Zorg daarom voor genoeg pauzes, actieve 
werkvormen en spreek mensen direct aan. 
Noem deelnemers maar eens bij hun naam.
 
Martine van der Kruk,
Opleider

DE GOUDEN TIP VAN: EVI VERMEER

Doe af en toe iets geks tussendoor om te 
checken of iedereen er nog met zijn aandacht is: 
ik ga wel eens op mijn kop hangen in het beeld 
of heb na de pauze iets anders aangetrokken. 
Kijken of mensen het zien. 

Evi Vermeer,
Opleider



Er is uiteraard legio aan mogelijkheden 
van tools die je tijdens je offline en online 
onderwijs kunt inzetten om de interactie 
te vergroten. Hier geven we je een kort 
overzicht van onze favoriete tools.

a	Word 
Word klinkt simpel, maar is een ontzettend 
handig tool om deelnemers aantekeningen  
te laten maken of mee te laten lezen.

a	Kahoot/Socrative/Mentimeter 
Gebruik een van deze methoden voor een 
quiz of toets in spelvorm. Deelnemers 
gebruiken hun telefoon om te stemmen  
en je kunt direct de resultaten bekijken.

a	Padlet 
Padlet is een tool waarin van alles kan. 
Van het prikken van een stip op een landkaart, 
tot het delen van complimenten of feedback. 
In padlet maak je een prikbord aan waar 
deelnemers een bericht op kunnen 
achterlaten.

a	Offline tools (voorwerpen in huis, 
afbeeldingen, muziek, petjes, gekleurd papier) 
Naast handige apps en digitale tools 
gebruiken we ook offline zaken om online 
bijeenkomsten actiever te maken. Varieer 
hierin om de aandacht vast te houden.

 
Je hoeft geen ingewikkelde tools te gebruiken, 
wees creatief met wat je normaal gesproken 
ook gebruikt!

Deel 4: 
HANDIGE 

ONLINE TOOLS
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Heb je de smaak te pakken en wil je meer 
werkvormen proberen of heb je nog vragen? 
Stuur een mail naar info@nspoh.nl, we denken 
graag met je mee!


