
Actie en interactie in

online docentprofessionalisering

Maar hoe dan ?  



Overzicht

• Online onderwijs – basisprincipes bij onderwijsontwerp (Diny)

• Toepassing bij omzetten van f2f naar online BKO-workshop (Margje)

• Interactie in de virtuele klas (Iwan)

• Discussie over actie en interactie in online docprof (break-out rooms)

• Delen van voorbeelden (Iwan)

Onderwerp via >Beeld >Koptekst en voettekst
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Opwarmertjes - 1 

Je spreekt van online onderwijs als al je content online beschikbaar is. 

• Eens / oneens 
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Opwarmertjes - 2 

Online onderwijs werkt alleen als het zoveel mogelijk actief en interactief is.

• Eens / oneens
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Opwarmertjes - 3  

Online onderwijs vergt een heel ander didactisch ontwerp dan face-to-face onderwijs

• Eens / oneens 
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De drie elementen van online onderwijs 

• Zelfstudiemateriaal: 
bronnen, literatuur, audio, video, etc.,  maar ook opdrachten 

• Asynchrone communicatie
discussiegroepen, e-mail, social media

• Synchrone communicatie 
virtuele online bijeenkomsten, telefoon, chat 

Alle elementen zijn zinvol op elkaar afgestemd
Online onderwijs is vooraf en zorgvuldig ontworpen en gestructureerd

Pagina 6



Hoe hou je de deelnemers gemotiveerd ? 

- Sociale verbondenheid 

- Zich competent voelen, wat je doet is zinvol

- Autonomie ervaren, bijvoorbeeld door zelftoetsen 
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Activeren in online onderwijs =>   vooraf ontwerpen

Organisatie  >   Deelnemers aan het werk en gemotiveerd houden
– doelen expliciteren

– heldere structuur en sturing 

– evenwichtige planning

Didactiek    >    ondersteuning voor actieve leerstofverwerking
– leerdoelgerichte, motiverende en uitvoerbare opdrachten

– adequate mediumkeuze, werkvormen

– (zelf) toetsing en feedback 

Communicatie >  Deelnemers verbinden 
– aanwezigheid, zichtbaarheid van docenten en deelnemers 

– interesse, interactie, samenwerking 
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Maken van (activerend online) onderwijs 
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Evalueren 

Uitvoeren Ontwikkelen / 
Maken

Ontwerpen

Analyseren
Didactisch ontwerp
ÞLeerdoelen
ÞActiviteiten
ÞWerkvormen
ÞLeermiddelen
ÞMedia 
ÞBegeleiding
ÞToetsvorm
ÞStudielast

ADDIE - ontwikkelcyclus



Sjabloon didactische scenario 





Hulp bij maken van activerend online onderwijs:      www.ou.nl/web/ddguide
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