
Module 4: Boeiende energizers en 
opwarmoefeningen maken die geschikt zijn voor 

een online omgeving en leren op afstand

2021-1-ES01-KA220-ADU-000033654

Dit project is medegefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft uitsluitend de mening van de auteur weer en de Commissie 

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.



Over het project
T4T - Tools4Teaching in Digital Education 
Settings project richt zich op het ondersteunen 
van volwassen onderwijzers en aanbieders van 
formele, niet-formele en informele trainingen 
om effectief over te stappen op digitaal 
onderwijs en om hetzelfde niveau van 
interactie en 'menselijke' ervaring te bieden 
aan leerlingen, zoals in de fysieke omgeving. De 
algemene doelstelling is het versterken van de 
capaciteit van volwassenen onderwijzers en 
trainingsprofessionals om een effectieve 
groepsdynamiek op te bouwen en in stand te 
houden in digitale onderwijsomgevingen, zodat 
zij hun online leerlingen beter kunnen 
betrekken.



Doelstellingen van de module

In deze module zullen e-onderwijzers:

Leren hoe u korte opwarmers, ijsbrekers en energizers die geschikt zijn voor online 
onderwijs en training kunt aanpassen om interactie en leren te ondersteunen, en 
variatie en leven toe te voegen aan een digitale onderwijs- en leeromgeving. 



Module-uitkomsten

Na het doorlopen van de module zullen e-onderwijzers in staat zijn:

technieken te gebruiken om het leren te verbeteren en te vergemakkelijken;

om een positieve leeromgeving te creëren;

 deze technieken te gebruiken om actief leren, interactie en betrokkenheid aan te moedigen; 

deze technieken te gebruiken om het delen van ideeën, meningen en vragen aan te moedigen;
 om het groepswerk te ondersteunen; 

om de aandachtsspanne te herkennen.



1st sectie: Online 
energizers - Waar gaat 
het om?



Wat is een online 
energizer?

●  Online energizers zijn een van de geheimen om virtuele 
vermoeidheid te overwinnen. De hele dag in een virtuele 
omgeving naar een scherm kijken is uitputtend!

● Het is een uitdaging om deelnemers betrokken te houden 
in online settings, maar met spelletjes en activiteiten 
kunnen we de betrokkenheid en de resultaten verbeteren.

● In live settings gebruiken facilitators vaak activiteiten om de 
energie en focus van de groep te verhogen. Deze energizers 
kunnen fysieke activiteiten omvatten, creatief denken 
bevorderen, of gewoon leuk zijn en aanzetten tot lachen.



Wat is het doel van online 
energizers? 

● Online cursussen en workshops zijn het meest effectief 
wanneer de deelnemers betrokken zijn en de energie 
hebben om bij te dragen en volledig deel te nemen aan 
de sessie. 

● Het doel van een online energizer is het energieniveau te 
verhogen en uw team te helpen aanwezig en gefocust te 
zijn in de sessie.



Voordelen van online energizers

● Online energizers hebben een aantal voordelen voor 
zowel deelnemers als presentatoren. Ruimte in uw 
agenda voor energizers zorgt niet alleen voor meer 
energie en betrokkenheid, maar kan ook de 
teamcohesie verbeteren. Enkele voordelen zijn dus: 

- Betrokkenheid
- Zorg voor afwisseling in uw agenda
- Maak het leuk 
- Verminder ongemakkelijkheid
- Creëer verbindingen



Wanneer moet ik een online energizer gebruiken? 

Tijdens alle lange bijeenkomsten en workshops. In onze eigen online sessies proberen we voor 
elke sessie die langer dan een uur duurt minstens één keer een energizer in te plannen. Samen met 
passende pauzes kan dit elk teamlid helpen zich aanwezig en betrokken te voelen.

Wanneer de energie in uw virtuele sessie verslapt. Een overvolle virtuele agenda losmaken met 
een spel kan ook de creativiteit stimuleren en lastige pauzes overbruggen!

Dus... wanneer u merkt dat de energie afneemt, vraag uw teamleden dan of ze een pauze nodig 
hebben en geef ze een energizer wanneer ze terugkomen. In slechts enkele minuten is uw groep 
verfrist en klaar voor de volgende uitdaging!



2nd sectie: Tips voor het 
uitvoeren van online 
energizers



Laten we effectief zijn tijdens het 
uitvoeren van een online energizer

Zorg voor goede online meetingetiquette
• Veel facilitators stellen de verwachtingen die zij van de deelnemers hebben 

vóór de meeting en meteen aan het begin vast om ervoor te zorgen dat alles 
soepel verloopt en dat iedereen tevreden en productief is. Online meetings 
zijn niet anders. 

• Maak de etiquette voor online meetings duidelijk aan uw deelnemers door 
een lijst op te stellen en deze samen met uw uitnodigingen te verspreiden. 

• Herhaal dit aan het begin van de meeting, en maak het indien mogelijk 
beschikbaar in uw virtuele whiteboard of samenwerkingstool. 



3e sectie: Online energizers



Warming-up online energizers

Deze energizers zijn ideaal om een groep op te warmen of om nieuwe teamleden te introduceren 
in de grotere organisatie. Hoewel deze online opwarmoefeningen op elk moment van uw virtuele 
workshop kunnen worden gedaan, zijn ze vooral nuttig om uw groep op te warmen en te 
motiveren voor de komende online workshop.

Sommige van de beste energizers voor online meetings en workshops zijn heel eenvoudig en 
worden vooral gebruikt om de deelnemers in beweging te krijgen en het palet tussen complexere 
taken op te breken.

Shake down is een bewezen energizer voor live settings en werkt ook goed met een webcam! 
Laten we eens kijken hoe het gespeeld wordt. 



Shake it off
Stap 1:

De groep staat in een cirkel. Iedereen moet aan weerszijden een armlengte ruimte 
hebben.

Stap 2:

De groep voert samen de "shake down" uit, waarbij ze samen luid tellen.

Eerst 8 keer schudden van de rechterarm, 8 keer schudden van de linkerarm, 8 keer 
schudden van het rechterbeen, en 8 keer schudden van het linkerbeen. Tel telkens 
"1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8!". Dan, 4 keer schudden met elk. Dan 2 keer schudden met 
elk. Dan 1 keer schudden met elk. De shake down eindigt met een luid gejuich en 
een grote ninja trap in de lucht.

 



Leuke online energizers

Virtuele meetingspellen moeten leuk zijn! Het belangrijkste doel van deze online 
energizers is plezier maken, lachen en energie opwekken, en ruimte creëren tussen 
complexere taken. Leuke energizers kunnen een essentieel onderdeel zijn van meetings 
voor elk virtueel team, en een mix van complexere energizers en energizers die alleen om 
te lachen zijn, kan een goede manier zijn. Laten we eens kijken!



GIF Challenge

Stap 1:

Zet een online whiteboard of gedeeld Google Doc op waar mensen hun antwoorden 
op de uitdaging kunnen posten.

Stap 2:

Plaats een zin of uitspraak op het online whiteboard en nodig je deelnemers uit om 
een GIF te vinden (giphy.com is geweldig) en die in de gezamenlijke ruimte te 
plaatsen. 

Stap 3:

Laat uw team stemmen over elke ronde van reacties. Gebruik een systeem zoals 
Mural's stemronde of reactie’s en kies een winnaar. Voer meerdere rondes uit als je 
tijd hebt in je agenda en maak er een toernooi van! 



4th sectie:  Op vaardigheden 
gebaseerde online 
energizers



Op vaardigheden gebaseerde online energizers

❑ Deze virtuele energizerspellen en -oefeningen zijn ideaal om uw team uit te dagen en het 
gebruik van specifieke vaardigheden zoals actief luisteren, geheugen of kritisch denken aan te 
moedigen. 

❑ Ze zijn vaak diepgaander en iets ingewikkelder, maar kunnen goede resultaten opleveren in 
langere workshops op afstand of zelfs als eenmalige oefeningen om een team op afstand 
betrokken te houden.



PowerPoint Karaoke 

PowerPoint Karaoke is een geweldige manier om niet alleen 
een groep te motiveren, maar ook de teamcohesie en de 
communicatievaardigheden te verbeteren. Maak een of meer 
dia's die geen van de deelnemers eerder heeft gezien. 

Zodra je team klaar is, zoek je een vrijwilliger die bereid is te 
presenteren en begin je met het afdrukken van de eerste 
willekeurige dia. De vrijwilliger moet dan aan de hand van 
deze dia's aan de groep presenteren. Je kunt elke deelnemer 
een hele set dia's geven of ze na een paar dia's laten 
doorgeven aan andere deelnemers. Wij raden aan de 
tekstinformatie op de dia's tot een minimum te beperken of 
alleen afbeeldingen te gebruiken. 



PowerPoint Karaoke: Hoe het gespeeld wordt

Instructies

• Zoek enkele vrijwilligers die willen presenteren. Zorg dan voor verschillende dia 
voorstellingen, elk met 8-10 willekeurige dia's (je kunt je eigen diavoorstelling maken 
of online voorbeelden vinden).

• Laat elke vrijwilliger een presentatie geven, waarbij hij of zij de dia's nog niet eerder 
heeft gezien. Wanneer iedereen een presentatie heeft gegeven, kan een winnaar 
worden gekozen door een panel of door het publiek.

Tips voor het online uitvoeren van deze activiteit

Een eenvoudige activiteit om online uit te voeren - zolang je iedereen op de webcam hebt en 
aanwezig bent in je videoconferentieprogramma, verloopt deze op vrijwel dezelfde manier als een 
live workshop! Maak vooraf een of meer dia's en presenteer ze aan de groep via screensharing. Het 
is goed om zelf de controle te houden over de dia's, zodat u indien nodig dingen kunt verplaatsen.



Bedankt!

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


