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Module doelstellingen

- een online les kunnen opzetten met 
behulp van digitale tools: een whiteboard, 
documenten, bestanden delen, 
opdrachten maken, etc.;
- games maken die het leren versterken en 
tegelijkertijd leuker maken;
- evaluatieactiviteiten te ontwikkelen met 
behulp van digitale tools die het maken 
van online lessen vergemakkelijken.

Leerdoelen:
Het doel van deze module is om optimaal 
gebruik te maken van enkele van de 
beschikbare tools voor het geven van 
online lessen. Dit zijn de verschillende 
soorten tools die we hebben gekozen:

- Communicatieve samenwerkings tools
- Betrokkenheidstools
- Beoordelingstools



Benodigheden
- Beschikken over een computer, laptop of 
tablet met internettoegang.
- Kennis over hoe je software en apps 
installeert op bovenstaande apparaten en 
op een smartphone.
- Bekendheid met het basisgebruik van al 
deze apparaten.
- Kennis over hoe je een webcam en 
microfoon moet gebruiken.
- Vertrouwd zijn met het gebruik van 
internet.
- Bereidheid om nieuwe 
onderwijsmethoden, benaderingen en 
hulpmiddelen te leren.



Verwachte leerresultaten (vaardigheden en 
competenties):
Na het doorlopen van deze module wordt van de docenten / opvoeders verwacht dat zij hun 
vaardigheden en competenties in de volgende richtingen verbeteren:

● Meer vertrouwd raken met verschillende digitale hulpmiddelen om de lessen op 
afstand/gemengd leren effectiever en interactiever te maken;
● Dat ze zoeken naar niet-vermelde apps en software die het beste aansluiten bij de behoeften van 
de leerlingen en henzelf;
● Het kunnen combineren van verschillende tools om het meeste uit de online/blended lessen te 
halen;
● Het kunnen betrekken van de leerlingen en het klaslokaal leuker maken door verschillende 
digitale hulpmiddelen te gebruiken;
● Leerlingen kunnen beoordelen in een digitale leeromgeving.



Leerinhoud
Wanneer u op internet onderzoekt, komt u gewoonlijk 
verschillende digitale hulpmiddelen tegen die 
gemeenschappelijke kenmerken hebben: zo zijn er 
bijvoorbeeld die de samenwerking tussen alle 
deelnemers bevorderen, andere bevorderen de 
creativiteit en weer andere worden gebruikt voor 
evaluatie. Wat zeker is, is dat alles in het leven wordt 
geleerd door te doen, en lesgeven en het gebruik van 
digitale hulpmiddelen vormen daarop geen 
uitzondering. Volgens Brindley, Walti en Blaschke 
(2009) zou online leren moeten zorgen voor:
een kans voor interactie en verbondenheid. 
Kwaliteitsleeromgevingen omvatten mogelijkheden 
voor studenten om deel te nemen aan interactieve en 
samenwerkingsactiviteiten met hun leeftijdsgenoten; 
Van dergelijke omgevingen is aangetoond dat ze 
bijdragen
 aan betere leerresultaten, waaronder de 
ontwikkeling van hogere denkvaardigheden.



Collaboratieve communicatietools

• Google Classroom

• Easyclass



Betrokkenheidstools

• TEDEd

• Wordwall



Beoordelingstools

• Socrative

• Quizalize



Praktische activiteit 

Maak een les met Wordwall en upload deze naar 
Google Classroom



● Maak een Gmail account 
(https://accounts.google.com/signup/) 
en nog een account in Wordwall.

● Open Google Classroom (rechtsboven in 
op de Gmail pagina).

● Maak een klas



● Bereid een activiteit voor met 
Wordwall. Log in en druk op "Activiteit 
maken".

● Kies het type activiteit. Er is een breed 
scala om uit te kiezen: vliegtuigen, 
quizzen, kruiswoordraadsels, unjumble, 
enz. 

● We kiezen voor "Vind de match".



● Studenten moeten denken aan vragen 
en verschillende antwoorden, en ze 
moeten ervoor zorgen dat ze de juiste 
antwoorden kiezen.

● Ook al hebben we voor dit type 
activiteit gekozen, zodra je de eerste 
hebt gemaakt, worden de rest van de 
activiteiten automatisch gekozen.



● De volgende stap is om de activiteit te 
uploaden naar Google Classroom. Dit 
kan vanuit het Wordwall-account. Open 
"Mijn activiteiten" en klik op de drie 
stippen naast waar "privé" staat en klik 
op "Toewijzing instellen".



● Selecteer “Google Classroom”, vul de 
vakjes in en klik op “Start”.



● A screen will come up. Press “Agree”. 
The activity will be now displayed in 
Google Classroom.



Woordenlijst

Blended leren – Een onderwijsstijl waarin studenten leren via elektronische en online media, 
evenals traditioneel face-to-face onderwijs. 

Flipped classroom – het is een soort blended learning, waarbij studie die 'traditioneel in de klas 
werd gedaan, nu thuis wordt gedaan, en wat traditioneel huiswerk was, wordt nu in de klas 
gedaan' (Bergmann & Sams, 2012). In een typische benadering van flipped learning kijken 
leerlingen thuis naar de uitleg van een leraar over iets op video en oefenen ze vervolgens wat ze 
hebben geleerd als ze naar de les komen.. 

Digitale tool – educatieve programma's, websites of online bronnen, en digitale 
verwerkingssystemen die actief leren, kennisopbouw en verkenning in het onderwijs- en leerproces 
aanmoedigen. Bron: https://www.igi-global.com/dictionary/digital-tools/66587. 

https://www.igi-global.com/dictionary/digital-tools/66587


Woordenlijst

Samenwerkingstools – tools voor online samenwerking zijn apps, softwareprogramma's of 
platforms die bedrijven en hun mensen helpen het creatieve proces te stroomlijnen en effectiever 
en efficiënter samen te werken. Bron: https://www.bynder.com/en/glossary/collaboration-tools/. 

Betrokkenheidstools – tools die ons helpen om, in deze context, beter te communiceren met onze 
studenten en tussen studenten onderling.

https://www.bynder.com/en/glossary/collaboration-tools/


Revisie en samenvatting
1.Liveworksheets is een tool 
die alleen kan worden 
gebruikt om studenten te 
beoordelen

❑ Waar
❑ Niet waar

2. Vul de leegte in: 
▪ Een van de tools die in deze 

module worden genoemd, 
die erg lijkt op Google 
Classroom en toebehoort aan 
een ander computerbedrijf, 
is: 
________________________
(Microsoft Teams)

      3. Met welke van de 
volgende tools kun je 
verschillende activiteiten 
maken, alleen op basis van 
een video die je kunt 
uploaden?

❑ Google Classroom
❑ TEDEd
❑ Liveworksheets
❑ Quizalise



Revisie en samenvatting

4. Quizalize combineert 
functies van andere tools 
zoals Socrative, Kahoot!, 
Quizizz of Quizlet

❑ Waar
❑ Niet waar

5. Als je Wordwall gebruikt, 
en je wilt een 
kruiswoordraadsel maken, 
maak je deze door 
’kruiswoordraadsel’ te 
selecteren en als je later een 
quiz wilt maken met 
dezelfde vragen die je voor 
het kruiswoordraadsel hebt 
gebruikt, moet je helemaal 
opnieuw beginnen

❑ Waar
❑ Niet waar



Revisie en samenvatting

U bent aan het einde van module 2 gekomen. U zou inmiddels moeten hebben geleerd hoe u 
uw lessen interactiever kunt maken met behulp van een verscheidenheid aan beschikbare 
digitale hulpmiddelen. Nu kunt u software en apps zoeken en installeren op uw apparaten en 
zoeken naar andere software en apps die hier mogelijk niet worden vermeld, afhankelijk van uw 
behoeften en die van uw leerlingen.

Het is belangrijk om de digitale tools te kiezen die jou en je leerlingen zullen helpen, en ze 
hoeven niet de meest populaire te zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat tools die nu gratis 
beschikbaar zijn, in de toekomst mogelijk niet gratis zijn. Ze veranderen voortdurend en je moet 
up-to-date blijven.



Tips voor om verder te lezen

• https://lx.uts.edu.au/collections/group-work-and-student-collaboration/resources/princi
ples-of-effective-group-work-applied-online/ 

• https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ847776.pdf 

• https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using
-cooperative-learning-groups-effectively/

• https://www.prodigygame.com/main-en/blog/virtual-learning-tools/

• https://elearningindustry.com/7-online-communication-tools-collaborate-elearning-team
s 

• https://edtechreview.in/trends-insights/insights/2293-gamification-of-education

• https://educationalresources.online/essential-gamification-tools/

https://lx.uts.edu.au/collections/group-work-and-student-collaboration/resources/principles-of-effective-group-work-applied-online/
https://lx.uts.edu.au/collections/group-work-and-student-collaboration/resources/principles-of-effective-group-work-applied-online/


Dankuwel!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/


