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About project T4T 
T4T - Tools4Teaching in Digitale 
leeromgevingen project richt zich op het 
ondersteunen van opvoeders van volwassenen 
en aanbieders van formele, niet-formele en 
informele opleidingen om effectief over te 
schakelen naar digitaal onderwijs en hetzelfde 
niveau van interactie en 'menselijke' ervaring 
te bieden als in de fysieke omgeving.

De algemene doelstelling van het project is het 
versterken van de capaciteit van opvoeders 
voor 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.

 

De ontwikkeling van richtlijnen voor het beter 
opzetten van een effectieve groepsdynamiek in 
een online leeromgeving zal opvoeders en 
opleidingsprofessionals helpen hun 
competenties te verbeteren over de specifieke 
kenmerken van het opbouwen en 
onderhouden van een effectieve online 
groepsdynamiek en het waarborgen van een 
hoog niveau van ervaring van de leerlingen in 
digitale klaslokalen.

De 6 modules bieden algemene 
methodologische richtlijnen voor 
volwasseneneducatie om effectiever te zijn in 
het opbouwen en onderhouden van 
groepsdynamiek in een опliпе leeromgeving:

welke digitale tools en software gebruikt 
kunnen worden
welk gedrag te adopteren
hoe leerlingen te betrekken bij online 
activiteiten in kleine groepen
hoe artistieke oefeningen te gebruiken om 
creativiteit etc. te stimuleren.



Module doelstellingen
✔ om opvoeders te voorzien van 

kennis, begrip en concepten met 
betrekking tot het onderwerp;

✔ om opvoeders te helpen hun rol en 
gedrag in online en gemengde 
leeromgevingen te begrijpen;

✔ om opvoeders nuttige 
hulpmiddelen en advies te geven 
die hen helpen het onderwerp beter 
te begrijpen en de gegeven 
hulpmiddelen in hun eigen 
cursussen, trainingen, enz. aan te 
passen;



Verwachte leerresultaten 
(vaardigheden en competenties)

Aan het einde van de module 
zullen docenten de belangrijkste 
concepten met betrekking tot het 
onderwerp van de module kennen 
en begrijpen

Aan het einde van de module 
kennen docenten hun rol en 
gedrag in online en blended 
leeromgevingen;

Aan het einde van de module 
zullen docenten worden uitgerust 
met online tools en activiteiten die 
helpen om een succesvolle online 
ervaring voor leerlingen te bieden;

Aan het einde van de module 
maken docenten kennis met 
handige tips die hen helpen bij het 
lesgeven in de online 
leeromgeving;



De rol en het gedrag van de docenten 
in een online leeromgeving

JUISTE GIDSEN

GOEDE LEIDERS 

In een online leeromgeving moeten docenten ….. zijn:

INDIVIDUELE EN GROEP SPIEGELS

MEDE-LEERLING



De rol en het gedrag van de docenten 
in een gemengde leeromgeving

TNTP hun herinterpretatie van lesgeven illustreert de rol van opvoeders als 
volgt:



De rol en het gedrag van de docenten 
in een gemengde leeromgeving

In een gemengde leeromgeving moeten docenten …. zijn:

COMMUNICATORS

MOTIVATOREN 

BEGELEIDERS

DELEGATOREN 



Wat kunnen docenten doen om leerlingen een succesvolle 
online ervaring te bieden?

Het is belangrijk om feedback van leerlingen te 
krijgen. Daarom kunnen docenten de geanimeerde 
reactie gebruiken om een meer interactieve 
online-ervaring te garanderen. Daarvoor kunnen 
Voki en Powtoon worden gebruikt.

Daarnaast is het van cruciaal belang om coöperatief 
leren aan te bieden. “Er zijn verschillende 
strategieën die kunnen worden gebruikt om ervoor 
te zorgen dat het werk collaboratief is, waaronder 
strategieën zoals denken/koppelen/delen, jigsaw en 
flexibel groeperen” (Peterson-Ahmad en Keeley, 
2021). Edublogs, Weebly voor het onderwijs, 
Zoom-breakout rooms of een gedeeld 
Google-document zijn voorbeelden van tools die 
deze strategieën kunnen ondersteunen.



Wat kunnen docenten doen om leerlingen een succesvolle 
online ervaring te bieden?

Een andere handige tip voor docenten om een 
succesvolle ervaring te garanderen, is om eenvoudig 
te zijn. Het is belangrijk om verschillende instructies 
zo eenvoudig mogelijk te geven, zodat elke leerling 
ze kan begrijpen. Docenten kunnen ook een 
bestand maken waarin de leerling de vereiste 
instructies kan vinden tijdens de hele training, 
cursus, les, enz.

Ten slotte is het belangrijk om de presentatie zelf 
interactief te maken. Om de aandacht van de lezer 
vast te houden en zijn/haar presentatie interactief te 
maken, kunnen docenten tools gebruiken zoals 
PearDeck add-on voor Google Slides en NearPod.



Praktische activiteiten
Dat ben ik!

Tijdens deze activiteit moeten de leerlingen hun 
camera en microfoon uitschakelen. Dan zet een 
persoon de camera en microfoon uit en zegt een 
uitspraak over zichzelf: "Ik heb een broer!". 
Iemand, die ook een broer heeft, zet zijn camera 
aan en zegt: “Dat ben ik!”. Dan zetten alle 
leerlingen hun camera's en microfoons uit en de 
volgende persoon zegt de verklaring over zichzelf. 
Deze activiteit is ideaal om op te warmen en om 
elkaar beter te leren kennen.

Toevoeging: 

•Om chaos te voorkomen, wanneer een persoon iets 
over zichzelf wil zeggen, steekt hij/zij zijn/haar 
hand op of roept de docent elk persoon op volgens 
de deelnemerslijst. 

•Deze activiteit werkt het beste met de 
"galerijweergave" of iets dergelijks, zodat u alle 
deelnemers kunt zien. 

Schrijf en laat zien

Tijdens deze activiteit moeten de leerlingen een vel 
papier en een pen hebben. Docenten vragen hen 
om in één woord op te schrijven hoe ze zich voelen. 
Docenten kunnen deze taak ook moeilijker en 
creatiever maken door leerlingen te vragen hun 
gevoelens te beschrijven met behulp van de New 
Yorkse head of liberty en kunnen tot slot hun eigen 
head die hun gevoelens en stemming weergeeft 
creëren. Deze activiteiten kunnen aan het begin of 
aan het einde van de training, cursus, sessie, etc. 
worden gebruikt. Als training, cursus, etc. meer dan 
één dag duurt, kunnen docenten deze activiteit 
over meerdere dagen verdelen. Deze activiteit is 
perfect om feedback van leerlingen te krijgen.

Toevoeging:

Alle leerlingen moeten elkaars schermen voor deze 
activiteit kunnen zien. Het werkt het beste in de 
"galerijmodus" of iets dergelijks.



Woordenlijst

• Online leeromgeving - is een set onderwijs- en leerhulpmiddelen die zijn 
ontworpen om de leerervaring van een student te verbeteren door computers 
en internet in het leerproces op te nemen. 

• Gemengde leeromgeving - is een lesmethode die technologie en digitale 
media integreert met traditionele klasactiviteiten onder leiding van een 
instructeur, waardoor studenten meer flexibiliteit hebben om hun 
leerervaringen aan te passen.

• Facilitator - iemand die een persoon of organisatie helpt iets gemakkelijker te 
doen of het antwoord op een probleem te vinden, door dingen te bespreken 
en manieren voor te stellen om dingen te doen.

• Vermenselijken - om iets dat niet menselijk is als een persoon te laten lijken, 
of om iets dat niet menselijk is te behandelen alsof het een persoon is.



Revisie en samenvatting
Na het afronden van deze module leren opvoeders, docenten, tutoren en trainers wat hun rol en gedrag is 
in de online onderwijsomgeving. Daarnaast krijgen ze enkele tips die hen helpen om boeiende online 
lessen en cursussen voor te bereiden. Ten slotte krijgen ze een aantal praktische activiteiten die ze kunnen 
aanpassen aan hun online lessen en cursussen en deze zullen helpen om een interessante online ervaring 
voor studenten te garanderen.



Tips voor verder lezen (bibliografie 
en links)

Gebruikte bronnen:

https://www.nytimes.com/2020/08/27/learning/7-activities-to-build-community-and-positive-classroom-culture-during-online-learning.html
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blended-and-online-learning/
https://www.differencebetween.com/what-is-the-difference-between-e-learning-and-blended-learning/
https://tntp.org/assets/documents/TNTP_Blended_Learning_WorkingPaper_2014.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351883810_Visioning_the_role_of_teacher_to_facilitate_blended_learning_environment_after_cov
id-19
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-course-delivery-and-instruction/eight-roles-of-an-effective-online-teacher/
https://qs-gen.com/role-of-the-teachers-in-online-classroom-2/
https://www.youtube.com/watch?v=o6yjl67_71M
https://www.voki.com/site/aboutVoki
https://www.powtoon.com/
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-course-delivery-and-instruction/five-ways-to-engage-students-in-an-online-learning-en
vironment/
https://www.edutopia.org/article/4-tips-supporting-learning-home
https://www.panopto.com/blog/what-is-blended-learning/
https://www.techtarget.com/whatis/definition/virtual-learning-environment-VLE-or-managed-learning-environment-MLE
https://hotmart.com/en/blog/role-of-an-online-teacher
https://kpu.pressbooks.pub/learningtolearnonline/chapter/describe-the-role-of-an-online-instructor/
https://elearningindustry.com/7-tips-prepare-for-teaching-online
https://www.pearson.com/ped-blogs/blogs/2020/03/9-strategies-for-effective-online-teaching.html

https://www.nytimes.com/2020/08/27/learning/7-activities-to-build-community-and-positive-classroom-culture-during-online-learning.html
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blended-and-online-learning/
https://www.differencebetween.com/what-is-the-difference-between-e-learning-and-blended-learning/
https://tntp.org/assets/documents/TNTP_Blended_Learning_WorkingPaper_2014.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351883810_Visioning_the_role_of_teacher_to_facilitate_blended_learning_environment_after_covid-19
https://www.researchgate.net/publication/351883810_Visioning_the_role_of_teacher_to_facilitate_blended_learning_environment_after_covid-19
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-course-delivery-and-instruction/eight-roles-of-an-effective-online-teacher/
https://qs-gen.com/role-of-the-teachers-in-online-classroom-2/
https://www.youtube.com/watch?v=o6yjl67_71M
https://www.voki.com/site/aboutVoki
https://www.powtoon.com/
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://www.edutopia.org/article/4-tips-supporting-learning-home
https://www.panopto.com/blog/what-is-blended-learning/
https://www.techtarget.com/whatis/definition/virtual-learning-environment-VLE-or-managed-learning-environment-MLE
https://hotmart.com/en/blog/role-of-an-online-teacher
https://kpu.pressbooks.pub/learningtolearnonline/chapter/describe-the-role-of-an-online-instructor/
https://elearningindustry.com/7-tips-prepare-for-teaching-online
https://www.pearson.com/ped-blogs/blogs/2020/03/9-strategies-for-effective-online-teaching.html


Dankuwel!

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


