
Online lesgeven met Moodle  
Moodle heeft vele mogelijkheden om online onderwijs te faciliteren, bijvoorbeeld 

Discussiefora 

Via een forum kunnen studenten tijd- en plaatsonafhankelijk een gesprek of discussie voeren 

over leerinhoud. Studenten kunnen kennis, ervaringen en vragen met elkaar uitwisselen. In 

de Verdieping Moodle voor docenten uitgebreide informatie hierover. 

(Peer)feedback 

In Moodle is het mogelijk om op diverse manieren met feedback te werken. Je kunt 

bijvoorbeeld feedback geven bij een inleveropdracht, feedback via een forum en het is 

mogelijk om studenten te groeperen (of te laten maken door Moodle) die elkaar feedback 

geven. Met H5P activiteiten kun je als docent interactieve inhoud maken zoals interactieve 

video en drag-and-drop vragen. In de Verdieping Moodle voor docenten uitgebreide 

informatie hierover. 

Formatieve evaluatie 

In Moodle kun je op allerlei manieren leeractiviteiten inzetten waarbij je de studenten kun 

laten oefenen met de leerstof. We noemen dat formatieve evaluatie: door te oefenen 

krijgen studenten inzicht in voortgang en begrip rondom de te leren onderwerpen. Bij bijna 

al deze leeractiviteiten is het mogelijk om de resultaten op te nemen in het cijferboek zodat 

je als docent ook meer inzicht krijgt in voortgang en begrip van de studenten. In de 

Verdieping Moodle voor docenten uitgebreide informatie hierover. 

Werken met groepen 

In Moodle is het mogelijk om groepen in te stellen zodat elke groep toegang heeft tot eigen 

leermateriaal, opdrachten, een eigen wiki, forum en dergelijke. Binnen een cursus kun je per 

Moodle activiteit kiezen of het een groepsactiviteit is of niet. In de Verdieping Moodle voor 

docenten uitgebreide informatie hierover. 

Video embedden 

Je kunt Mediasite video's, screencast die je zelf hebt opgenomen, maar ook video's van 

YouTube, Vimeo of de Khan Academy op een mooie manier embedden in Moodle. Zie 

Basiscursus Moodle voor Medewerkers voor de instructie. 

Online spreekuren 

Met de Moodle activiteit ‘Scheduler‘ kan je afspraken maken met je studenten/deelnemers 

in jouw Moodle cursus. Als docent stel je periodes in waarop je beschikbaar bent en jouw 

cursisten kunnen alleen daaruit kiezen. Zie Basiscursus Moodle voor Medewerkers voor de 

instructie. 

https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=2937#section-16
https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=2937#section-23
https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=2937#section-19
https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=2937#section-13
https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=2937#section-13
https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=2453#section-16
https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=2453#section-30


Virtual classroom 

Moodle heeft ook een Virtual classroom optie, namelijk Big Blue Button. Deze activiteit 

vertoont in onze huidige Moodle versie enkele storende meldingen, daarom is deze niet 

beschikbaar. In de volgende versie (planning 9 april) zal dit verholpen zijn. Functioneel 

Beheer zal maandag 16 maar deze toepassing nogmaals testen. Meer informatie volgt. 

 

Zie meer informatie over Moodle en ontwerpen van online onderwijs  

 Basiscursus Moodle voor Medewerkers 

 Verdieping Moodle voor docenten 

 Leertraject module ontwerpen 

 Video in het onderwijs 

 

Heb je hulp nodig bij het inrichten van je Moodle cursus neem contact op met je DLO-coach 

of met onderwijsvraag@zuyd.nl. 

 

Judith van Hooijdonk 

15 maart 2020 

 

https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=2453#section-9
https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=2937#section-9
https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=3983#section-1
https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=4538#section-1
mailto:onderwijsvraag@zuyd.nl

