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Online hoorcolleges

L e e r a c t i v i t e i t e n 

E-voting

1

Rood/groen

2

MS Teams 
chat

Vragen verzamelen

MS Teams 
handjes

Vooraf aan het college kun je 
vragen van studenten 
verzamelen over de leerstof. 
Dit kan via het discussieforum 
in Moodle of een quiz. 
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Spelregels
Vooraf aan het college leg je uit wat de spelregels zijn, 
hoe lang het college duurt, wanneer er ruimte is voor 
vragen.. Bij een online hoorcollege zetten we de 
microfoon uit, camera in principe ook als je niet aan 
het woord bent. Colleges worden (deels) opgenomen 
zodat je ze later nogmaals kunt bekijken. Vragen 
worden gesteld in de chat. Overdracht van informatie 
is beperkt tot (blokken van) max. 20 minuten.

Sendsteps
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Forum

Activeren van voorkennis

Rood/groen

Bij de start van het college activeer 
je voorkennis door de lesdoelen te 
benoemen, het gebruiken van bijv. 
een quiz, polling (online stemmen), 
of starten vanuit een praktijkcasus.

Quizventure

5

Kennisclip 
met vragen

MS Poll

Quizzing

Inhoud presenteren
Je presenteert de theorie. Daarbij ga je de 
diepte in ten opzichte van de leerstof die thuis 
bestudeerd is. Je maakt de koppeling naar de 
beroepspraktijk door de verbinding te leggen 
met voorbeelden uit de praktijk (casussen, 

ervaringsverhalen van jezelf of een expert die 
online aanhaakt), metaforen en maakt 
wisselend gebruik van slides, digitaal 
whiteboard, (eigen of gedeelde) of kennisclips. 
Meer 

Staan/Zitten
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Polling

2
Een quiz is een zeer effectieve methode die veelzijdig te gebruiken is tijdens vrijwel alle 
onderdelen van je college (vooraf-tijdens-achteraf). Het is daarnaast een effectieve leerstrategie 
waardoor leerstof beter onthouden wordt! Wil je meer weten? Check 
https://digitaledidactiek.zuyd.nl/formatief-evalueren-mogelijkheden-in-moodle/
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Een poll is een methode van online stemmen. Het is een snelle en eenvoudige manier 
om studenten te activeren, hun mening of ervaring met de les te peilen. Wil je meer 
weten? Check https://digitaledidactiek.zuyd.nl/stemmen-in-de-klas/.
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Mentimeter

Actief verwerken
Tussendoor kun je studenten activeren door ze na te 
laten denken over de inhoud.
Je kunt hiervoor gebruik maken van de poll, realtime 
quiz. vragen naar eigen voorbeelden, aantekeningen 
en een schema laten maken. Meer 

Controleren
Je gaat na in hoeverre de nieuwe 
leerstof begrepen is. Dit kun je 
doen door een poll, een realtime 
quiz, een instuuropdracht of een 
exit-ticket via het dagboek of 
forum.
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Vervolg
Je geeft aan hoe dit college 
aansluit bij vervolg leeractiviteiten 
zoals een werkcollege of een OT. 
Ook zorg je dat de opname in 
Moodle komt. 

Voorbereiding
Vooraf aan het hoorcollege 
bestuderen studenten de 
leerstof. Dit kan een boek zijn, 
readers etc. De leerstof wordt 
gedeeld via Moodle.

Voor extra leerwinst

Regulier onderdeel
Meer weten? Check 
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