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Substitutiefase 

 

1. Accent op online lessen 

 

 Visie op keuze platform (Meet, Teams, Zoom, Collaborate, Webex, etc) 

o AVG 

o Didactische mogelijkheden 

o Kosten 

 Deskundigheid van docenten bij gebruik platform 

o Techniek  

o Didactiek binnen het platform  

o Tijd 

 Inhoud en toepassingen 

o Koppeling met digitale leeromgeving 

o Materialen van uitgevers 

o Materialen binnen platform 

 Infrastructuur 

o Werkplek docenten (2 schermen, goede microfoon, licht, wifi) 

o Ondersteuning studenten  

 

2. Accent op online toetsing  

 

 Visie op toetsen 

o Fraude voorkomen, online proctoring 

o Aanpassen OER, toetsprogramma 

o Keuze online toetstool bijv. testvision, Remindo etc 

 Deskundigheid van docenten bij online toetsing 

o Andere toetsvormen, aangepaste toetscriteria 

o Andere vragen bij examens in online tool  

o Tijd 

 Inhoud en toepassingen 

o Inrichting online toetstool 

 Infrastructuur 

o Mogelijkheid tot uploaden zware bestanden zoals filmbestanden 

o Mogelijkheid tot het bewaren van opgenomen mondelinge examens 

 

Transitiefase 

 

1. Accent op contact met de studenten 

 

 Visie op coachen en begeleiden van studenten  

o Monitoren studieresultaten 

o Individuele gesprekken 

o Psychische ondersteuning 

 Deskundigheid van docenten bij voeren van begeleidingsgesprekken en 

individuele coaching 

o Bijvoorbeeld training motiverende gespreksvoering, opleiding docent als coach 

etc.  
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o Tijd 

 Inhoud en toepassingen 

o Toegankelijke content voor studenten voor professionele en persoonlijke 

ontwikkeling 

o Online afspraken maken met ondersteuners 

 Infrastructuur 

o Stilteplekken voor privacy 

 

2. Accent op leerrendement (activerende didactiek / flipping the classroom/ hybride 

lessen) 

 

 Visie op leren 

o Keuze online tools (ondersteuning, kosten, didactische waarde, AVG) 

o Voorwaarden voor flipping the classroom 

o Keuze voor multilocatie (hybride) leren 

 Deskundigheid van docenten bij activeren van studenten online  

o Inzet digitale tools om studenten te activeren 

o Inzet kennisclips, microlearnings en webinars om (voor)kennis te activeren 

o Lesgeven in een hybride leeromgeving 

o Tijd 

 Inhoud en toepassingen 

o Ontwikkelen van lessen met activerende didactiek en digitale tools 

o Inrichting individuele leeractiviteiten  

 Infrastructuur 

o Inrichting lokalen voor hybride lessen (2 smartborden, conferentiespeaker, extra 

laptop met losse camera op statief) 

o Goede wifi in de lokalen en voldoende stopcontacten 

o Ondersteunen opname van kennisclips (opname studio, groen scherm, etc.) 

 

Transformatiefase 

  

 Visie op blended learning 

o Ontwerpboom met taken en stappen Blended onderwijs ontwerpen 

o Curriculum herontwerp met duidelijke leerresultaten gekoppeld aan de praktijk en 

maximale flexibiliteit  

 Deskundigheid van docenten bij blended onderwijs ontwerpen 

o Van leerresultaat, via leeruitkomsten, naar toetsdoelen, lesdoelen en doelen van 

de leeractiviteiten 

o Visualiseren van de leeractiviteiten 

o Tijd 

 Inhoud en toepassingen 

o Onderwijskundige begeleiding van teams bij curriculum(her)ontwerp 

o Inrichting digitale leeromgeving met 4 soorten leeractiviteiten 

 Infrastructuur 

o Goede overzichtelijke digitale leeromgeving 

o Mogelijkheid om te zoeken op onderwerp (5 moments of need), leeractiviteiten 

zijn ‘getagd’ 


