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Module doelstellingen:

● de betrokkenheid van de leerling verzamelen en behouden.
● omgaan met het plannen, geven en beoordelen van lessen om 

leerlingen alert en inclusief te houden.
● online in kleine groepen kunnen werken. 

In deze module leren e-docenten hoe ze:

Het doel van deze module is om het bewustzijn te vergroten van het belang van het 
opbouwen van boeiende en inclusieve groepen van leerlingen in online leren.



Verwachte leerresultaten
(vaardigheden en competenties):

Na het doorlopen van deze module wordt van de volwassen docenten verwacht 
dat zij hun vaardigheden en competenties in de volgende richtingen 
verbeteren:

● online studentenbetrokkenheid verzamelen en behouden
● de juiste keuze kunnen maken voor de juiste strategie voor online 

lesbetrokkenheid
● het plannen, uitvoeren en beoordelen van zeer betrokken lessen
● het werken in kleine groepen kunnen gebruiken als een techniek om de 

betrokkenheid op te bouwen   



Leerinhoud
Betrokkenheid van leerlingen is de motivatie, aandacht en 
interesse die leerlingen in de klas hebben. Het is gemakkelijk op 
te merken wanneer het aanwezig is, en nog meer wanneer het 
niet aanwezig is. Of ze nu fysiek in de klas of online zijn, 
betrokken studenten werken beter, helpen bij het creëren van een 
attente leeromgeving en zullen eerder belangrijke informatie 
onthouden. Maar thuis of op de werkplek zijn er allerlei afleidingen 
die er in een fysiek klaslokaal gewoonweg niet zouden zijn. Ook 
wanneer mensen op hun apparaten zitten, is er een enorme 
verleiding voor hen om hun aandacht ergens anders op te richten.

Dit maakt online leerbetrokkenheidsstrategieën een potentieel 
bepalende factor in het succes van de virtuele lessen en 
cursussen. 



Strategieën voor online leerbetrokkenheid



Houd het simpel en duidelijk

• Houd gedurende de hele cursus contact 
met de studenten

• Stel kantooruren in en deel ze vroeg
• Zorg ervoor dat uw online studenten 

doelen, taken en verwachte resultaten 
begrijpen

• Wees voorzichtig met het gebruik van taal 
en terminologie

• Stel conceptcontrolevragen en geef 
regelmatig feedback



Houd het interessant en leuk

• Betrek studenten met interessant educatief 

en leermateriaal

• Gebruik gemengde media

• Ondersteun het vermogen van leerlingen 

om te verkennen, te bewerken en te 

creëren



Houd het persoonlijk

• Creëer een inclusieve omgeving

• Herken de verschillende 

levenservaringen van je leerlingen

• Geef 1-op-1 sessies

Source: freepik.com



Houd het sociaal

• Bevorder gemeenschap en 

groepsdynamiek

• Regelmatige check-ins en beoordeling

• Moedig deelname aan bij kritische en 

reflectieve discussies

• Lees de kamerSource: freepik.com



Glossary
Woordenlijst

FEEDBACK informatie of meningen over een actie, gebeurtenis of proces die u kunnen vertellen of 
deze succesvol is; de overdracht van evaluatieve of corrigerende informatie; de bron van verbetering

BEOORDELING grote verscheidenheid aan methoden of hulpmiddelen die docenten gebruiken om 
de academische gereedheid, leervoortgang, vaardigheden of onderwijsbehoeften van studenten te 
evalueren, meten en documenteren.

GROEPSDYNAMIEK is een set van interacties, houding en gedrag tussen een groep mensen die 
samenwerken. De term werd voor het eerst gebruikt door een Amerikaanse sociaal psycholoog, Kurt 
Lewin. Lewin geloofde dat groepen het individuele gedrag van de groepsleden kunnen veranderen.

KLEINE GROEP LEREN is een methode die een aanvulling kan zijn op casusbesprekingen, lezingen en 
andere lesvormen. Studenten werken samen in groepen van doorgaans 3-6 leden, waarbij ze elkaar helpen 
kritisch te denken, cursus concepten onder de knie te krijgen en deze toe te passen op situaties uit de echte 
wereld. Studenten worden gemotiveerd voor een gemeenschappelijk doel en werken samen om elkaars 
leerproces te ondersteunen.

GROEPSLEIDER de persoon die de leiding heeft over de groep.
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Tips om verder te lezen
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-course-delivery-and-instructio
n/five-ways-to-engage-students-in-an-online-learning-environment/

https://ibelong.eu/2020/07/15/engaging-students-online-12-ideas-to-make-online-learning-e
nvironment-more-inclusive/

https://www.mentimeter.com/blog/interactive-classrooms/engaging-students-in-the-virtual-c
lassroom-in-2021-with-mentimeter

https://explaineverything.com/blog/teaching-trends/7-strategies-to-engage-students-in-hybri
d-and-online-learning/#7strategies

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

https://lx.uts.edu.au/blog/2020/04/28/keeping-it-real-group-work/

https://lx.uts.edu.au/collections/online-teaching/resources/manage-group-work-online/

https://lx.uts.edu.au/collections/online-teaching/resources/engage-and-motivate-students-to
-learn-online/

https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-course-delivery-and-instruction/five-ways-to-engage-students-in-an-online-learning-environment/
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-course-delivery-and-instruction/five-ways-to-engage-students-in-an-online-learning-environment/
https://ibelong.eu/2020/07/15/engaging-students-online-12-ideas-to-make-online-learning-environment-more-inclusive/
https://ibelong.eu/2020/07/15/engaging-students-online-12-ideas-to-make-online-learning-environment-more-inclusive/
https://www.mentimeter.com/blog/interactive-classrooms/engaging-students-in-the-virtual-classroom-in-2021-with-mentimeter
https://www.mentimeter.com/blog/interactive-classrooms/engaging-students-in-the-virtual-classroom-in-2021-with-mentimeter
https://explaineverything.com/blog/teaching-trends/7-strategies-to-engage-students-in-hybrid-and-online-learning/#7strategies
https://explaineverything.com/blog/teaching-trends/7-strategies-to-engage-students-in-hybrid-and-online-learning/#7strategies
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/
https://lx.uts.edu.au/blog/2020/04/28/keeping-it-real-group-work/
https://lx.uts.edu.au/collections/online-teaching/resources/manage-group-work-online/
https://lx.uts.edu.au/collections/online-teaching/resources/engage-and-motivate-students-to-learn-online/
https://lx.uts.edu.au/collections/online-teaching/resources/engage-and-motivate-students-to-learn-online/
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