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Over het project
T4T - Tools4Teaching in Digitale 
leeromgevingen project richt zich op het 
ondersteunen van volwassen leraren / 
docenten / opvoeders en aanbieders van 
formele, niet-formele en informele opleidingen 
om effectief over te schakelen naar digitaal 
onderwijs en om hetzelfde niveau van 
interactie met leerlingen en een 'menselijke' 
ervaring te bieden, als in de fysieke omgeving. 
De algemene doelstelling is het versterken van 
de capaciteit van opvoeders van volwassenen 
en het opleiden van professionals om een 
effectieve groepsdynamiek op te bouwen en in 
stand te houden in digitale 
onderwijsomgevingen, om zo hun online 
leerlingen beter te betrekken.



Module doelstellingen

In deze module zullen e-docenten:

� Leren over de basisprincipes van het 
online onderhouden van creativiteit 
en inzicht krijgen in hoe ze hun eigen 
creatieve lessen kunnen ontwikkelen 
en koesteren door verschillende 
vormen van kunst te gebruiken

� Toegang krijgen tot praktische 
voorbeelden van collaboratieve 
online kunst-, muziek-, dans- en 
theateractiviteiten, deze zullen 
worden gepresenteerd en 
dienen als inspiratie voor 
e-docenten, opvoeders en 
opleidingsprofessionals, die ze 
gemakkelijk kunnen aanpassen 
aan hun onderwijspraktijken en 
domeinen.

� Enkele handige tips ontvangen 
om de online betrokkenheid 
van leerlingen te behouden 
door middel van creatieve 
virtuele activiteiten



Module resultaten

Na het doorlopen van de module zullen docenten / opvoeders van volwassenen:

� Leren wat de basisprincipes van online creativiteit zijn en hoe je deze kunt 
behouden in online en blended leeromgevingen.

� Weten hoe ze online artistieke activiteiten kunnen toepassen om een effectieve 
groepsdynamiek op te bouwen en te behouden.

� In staat zijn om hun eigen artistieke vaardigheden en creatief onderwijs te 
ontwikkelen en te koesteren door gebruik te maken van kunst-, muziek-, dans- en 
theatertechnieken.

� Competenties ontwikkelen om de online betrokkenheid van studenten te 
behouden door middel van creatieve virtuele ervaringen.

� Kennis maken met geschikte praktische voorbeelden van gezamenlijke 
online kunst-, muziek-, dans- en theateractiviteiten, die ze daarna 
gemakkelijk kunnen aanpassen en overbrengen naar hun eigen online 
onderwijssessies en lessen.



1e deel: Online 
creativiteit – Definitie 
en basisprincipes



Wat is creativiteit? 

● Dit is "het gebruik van verbeeldingskracht of originele 
ideeën om iets nieuws of anders te creëren".

● Meestal wordt het geassocieerd met kunstenaars, schilders, 
schrijvers, dichters, acteurs, muzikanten en andere 
personen die dagelijks kunstwerken maken.

● Het is echter belangrijk in elk aspect van ons leven, en 
iedereen is op de een of andere manier creatief in zijn 
werk, vooral opvoeders die hun studenten voortdurend 
moeten inspireren, betrekken en motiveren.



Het creatieve proces:

● Is cyclisch en niet-lineair.

● Is gekoppeld aan experimenteren en jezelf uitdagen.

● Heeft een veilige en ondersteunende leeromgevingen 
nodig, waarin leerlingen hun verbeelding de vrije loop 
kunnen laten, zichzelf kunnen uitdagen, een beetje 
worstelen en zich het opnieuw kunnen voorstellen terwijl 
ze de taak voltooien.



Hoe de creatieve leeromgeving 
koesteren? 

● Door gebruik te maken van online visuele raadsels of 
gedeelde online borden, waar docenten en leerlingen 
eenvoudige lijntekeningen kunnen maken.

● Door conceptcartoons op te nemen waarmee leerlingen 
het bestudeerde materiaal kunnen bespreken en 
beoordelen of virtuele visuele metaforen kunnen 
tekenen/schetsen/ontwerpen om de essentie van de 
gepresenteerde informatie vast te leggen of om 
alternatieve ideeën over een specifiek onderwerp te 
verkennen.



Praktische oefening: hoe gebruik je het creatieve 
proces in virtuele klaslokalen?

� Planningsfase: E-docenten vragen hun leerlingen om te documenteren hoe ze zich voorbereiden op 
de artistieke activiteit, bijvoorbeeld door foto's of opnames te maken of door eerste schetsen van 
hun ideeën te maken en deze te delen op een gezamenlijk virtueel bord. 

� Creeërfase: E-docenten vragen hun leerlingen om een leerdagboek bij te houden van het proces en 
om foto's of opnames te maken van hun voortgang. En vraagt hen aan het einde van de fase om hun 
conceptresultaten te delen op een gezamenlijk virtueel bord of een gemeenschappelijke online 
sessie te houden, waar ze de resultaten van de creatieve activiteit kunnen presenteren.

� Reflecterend en verfijnende fase: E-docenten vragen hun leerlingen om hun dagboeken 
en vorderingen door te nemen en na te denken over het hele proces.



2e deel: De online 
betrokkenheid van 
studenten behouden door 
middel van creatieve 
virtuele activiteiten - Enkele 
handige tips en voorbeelden



Creatieve online boosts

Dit zijn snelle, eenmalige oefeningen op 
basis van artistieke activiteiten die 
leerlingen leuke ervaringen bieden als 
onderdeel van de inhoud van de sessie of 
tussen de lessen door.

Ze zijn ook gebaseerd op de principes van 
experimenteren, verkennen en 
zelfuitdaging en maken creatief gebruik 
van onconventionele kunstmedia 
mogelijk.



Waar moeten e-docenten rekening mee 
houden bij het organiseren van creatieve 
boosts om hun online studenten te betrekken?

Het resultaat van de tekenoefening kan een soort amateuristische schets op een losbladig vel 
papier zijn of slechts een paar regels op het gedeelde online bord.
Het kan langer duren om geschikt materiaal thuis te ontdekken of om je aan te passen aan een 
gedeelde online samenwerkingstool dan in de face-to-face leeromgevingen.

Geef vrijheid aan de online studenten om de materialen te kiezen die ze zullen gebruiken en om de 
creatieve taak naar eigen inzicht te benaderen.

Geef uw leerlingen voldoende tijd om hun stemming te veranderen van de serieuze leerinhoud 
naar de creatieve oefening. 

En last but not least: maak het allemaal leuk!



Eenvoudige voorbeelden van online creatieve boosts

� Gemeenschappelijke online strips maken.

� Verhalen vertellen met online storyboards.

� Een gedicht schrijven of uitvoeren of een lied zingen.

� Een gemeenschappelijk digitaal soundboard creëren.



3e deel: Ontwikkelen en 
koesteren van de online 
creativiteit en artistieke 
vaardigheden van 
opvoeders - enkele ideeën 
en inzichten



Hoe kunnen docenten hun eigen online 
creativiteit ontwikkelen?

❑ Ontdek wat je echt inspireert.

❑ Wees niet bang om buiten je comfortzone te gaan

❑ Verander uw dagelijkse routine bij het plannen en uitvoeren van uw online lessen en 
trainingssessies

❑ Wees ruimdenkend en zoek overal inspiratie

En last but not least: maak het allemaal leuk!



Soorten artistieke vaardigheden
zoals gedefinieerd door de Online Career Expert Zippia 

● Teken vaardigheden

● Schildervaardigheden

● Beeldhouwvaardigheden

● Printmaking vaardigheden

● Muziek componeer vaardigheden

● Dansvaardigheden

● Acteer vaardigheden

● Schrijf vaardigheden

● Filmmaak vaardigheden



Hoe kunnen e-docenten hun eigen creativiteit 
en artistieke vaardigheden koesteren?

Houd je nieuwsgierigheid vast en maak van je online lesplanning een creatieve ervaring.

Experimenteer met nieuwe onderwijsbenaderingen en creativiteitstimulerende tools, waaronder 
mobiele applicaties en collaboratieve softwareoplossingen.

Laat je creatieve kant zien.

Ontwikkel je artistieke vaardigheden, maar omarm ook de grenzen die je hebt.



Online creatief inzicht - Tekenen als denkproces

Bij het gebruik van tekeningen, doodles en 
eenvoudige vormen (vierkanten, cirkels, driehoeken, 
lijnen, schuine strepen, bogen en stippen) in het 
denk- en leerproces gaat het niet om kunst, maar om 
denken en je ideeën aan anderen te laten zien!

En dit is een aanpak die elke docent gemakkelijk kan 
toepassen in zijn virtuele of hybride klaslokaal.



4e deel: praktische 
voorbeelden van 
collaboratieve online 
artistieke activiteiten 



… voedt de creatieve stroom van deelnemers en leert ze 
elkaars overeenkomsten en verschillen te waarderen in 
een ondersteunende sfeer van teamwork.

…. richt zich op samenwerking in plaats van competitie 
en brengt de individuele talenten van elke leerling in 
evenwicht met het gemeenschappelijke doel van de hele 
groep.

Collaboratieve 
kunst…



Enkele ideeën voor gezamenlijke online artistieke 
activiteiten

● Verschillende 
paint & 3-D crafts 
ideeën

● Zestig seconden 
sketch

● Teken als reactie 
op muziek

● Jig zone 

● Street Art

● Muziek geheugen

● BBC Instrument 
Matchup

● Binnen het orkest

● De emoji 
danse

● Balanceer 
het boek 
dans

● Freeze dans

● Carnivals
● wandeling

● Virtueel theater



Dankuwel!

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


