
Zet je microfoon op mute.

Zet je camera uit.

Heb je vragen? Gebruik dan de chat. 

Zie je een vraag voorbij komen waar jij ook 
het antwoord op wilt weten, like deze dan.

Dit webinar wordt opgenomen. Alleen jouw 
initialen kunnen in beeld te zien zijn.

Webinar: Digitale Didactiek
Donderdag 14 april 2020
15:00 uur – 17:00 uur

Leuk dat je aanwezig bent bij dit webinar. We hopen dat je een inspirerende 
sessie zal hebben. Voordat we beginnen zijn er een aantal spelregels:



Na deze online workshop kun je voor online leren en lesgeven:

● vanuit een praktijkcasus eigen keuzes voor jullie organisatie maken;
● op verschillende manieren een online uitleg vormgeven;
● verwerking van de leerstof voor leerlingen ontwerpen en verzorgen;
● risico’s bij de toename van ict-middelen benoemen

LEERDOELEN



15.00 - 15.05 Introductie

15.05 - 15.25 Delen van ervaringen
Opdracht in break-out rooms

15.25 - 15.50 Praktijkvoorbeeld - Johannes Fontanus College 
‘Hoe organiseer je online onderwijs?’

15.50 - 16.00 Pauze

16.00 - 16.25 Online uitleg vormgeven

16.25 - 16.45 Verwerken van leerstof - het leren zichtbaar maken

16.45 - 16.55 Risico’s?
Opdracht in break-out rooms

16.55 - 17.00 Afsluiting



Wat is jouw belangrijkste les rondom afstandsonderwijs 
van de afgelopen 4 weken?



1. Denk één minuut zelf over deze stelling na
2. Noteer je antwoord op bit.ly/padlet_webinar
3. In de break-out-rooms praten we verder

- Zonder chat & achternaam met A t/m F blijven hier
- Achternaam van G t/m L naar BOR 1
- Achternaam van M t/m S naar BOR 2
- Achternaam van T t/m Z naar BOR 3

Gebruik de link in de chat om hier terug te keren

Wat is jouw belangrijkste les rondom afstandsonderwijs 
van de afgelopen 4 weken?



Webinar ‘Digitale didactiek’
-

Praktijkvoorbeeld



Casus Johannes Fontanus College



Emergency Remote Teaching
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Emergency Remote Teaching

1e lesuur 10:00-10:30 uur

2e lesuur 10:30-11:00 uur

3e lesuur 11:00-11:30 uur

4e lesuur 11:30-12:00 uur

5e lesuur 12:00-12:30 uur

6e lesuur 12:30-13:00 uur

7e lesuur 13:00-13:30 uur

8e lesuur 13:30-14:00 uur



+





Emergency Remote Teaching



Onderwijs op afstand

Bureau ICE: Leerdoelgericht leren



Casus Johannes Fontanus College



PAUZE TOT 16.00 UUR



DENK NIET IN LESSEN,

DENK IN LEERACTIVITEITEN



Online uitleg - synchroon

Online whiteboard in Teams of Paint



Online uitleg - synchroon

Online whiteboard in Teams of Paint Online canvas in Miro



Online uitleg - synchroon

Online whiteboard in Teams of Paint Online canvas in Miro Interactieve les



Online uitleg - asynchroon



Online uitleg - asynchroon

Passieve video 
(screencast)



Online uitleg - asynchroon

Interactieve video
bit.ly/h5p-stelling

Passieve video 
(screencast)

http://bit.ly/h5p-stelling


Online uitleg - asynchroon

Interactieve video
bit.ly/h5p-stelling

Passieve video 
(screencast)

Interactieve les

http://bit.ly/h5p-stelling


Verwerken - het leren zichtbaar maken
synchroon & asynchroon



Verwerken - het leren zichtbaar maken
synchroon & asynchroon

Individueel 



Verwerken - het leren zichtbaar maken
synchroon & asynchroon

bit.ly/classkick-webinar Individueel 

http://bit.ly/classkick-stelling


Verwerken - het leren zichtbaar maken
synchroon & asynchroon

Individueel 

bit.ly/flipgrid-stelling

bit.ly/classkick-webinar

http://bit.ly/flipgrid-stelling
http://bit.ly/classkick-stelling


Verwerken - het leren zichtbaar maken
synchroon & asynchroon

Individueel 

bit.ly/flipgrid-stelling

Samenbit.ly/classkick-webinar

http://bit.ly/flipgrid-stelling
http://bit.ly/classkick-stelling


Verwerken - het leren zichtbaar maken
synchroon & asynchroon

Individueel 

bit.ly/flipgrid-stelling

Samenbit.ly/classkick-webinar

http://bit.ly/flipgrid-stelling
http://bit.ly/classkick-stelling


Verwerken - het leren zichtbaar maken
synchroon & asynchroon

Individueel 

bit.ly/flipgrid-stelling

Samenbit.ly/classkick-webinar

http://bit.ly/flipgrid-stelling
http://bit.ly/classkick-stelling


Door de huidige ervaringen met ‘leren op afstand’ zal ons 
onderwijs het komende schooljaar fundamenteel 

veranderen.



1. In de break-out-rooms praten we over deze stelling verder
2. Gebruik de link in de chat om hier terug te keren

Door de huidige ervaringen met ‘leren op afstand’ zal ons 
onderwijs het komende schooljaar fundamenteel 

veranderen.

- Zonder chat & achternaam met A t/m F blijven hier
- Achternaam van G t/m L naar BOR 1
- Achternaam van M t/m S naar BOR 2
- Achternaam van T t/m Z naar BOR 3



Webinar: Leerlingen coachen op afstand 
Leuk dat je aanwezig was bij dit webinar, we hopen dat je een inspirerende 
sessie hebt gehad.

Heb je nog vragen over dit thema? Stel deze op het online 
platform www.edualdo.nl. De komende twee weken zullen Ko Smidt 
en Sander van Acht hier vragen beantwoorden.
Hun profielen vind je hier en hier.

Dit webinar blijft nog twee weken beschikbaar om terug te kijken. Je 
ontvangt de link per e-mail.

Vul graag de evaluatie in, deze vind je in je mailbox. Zo weten wij hoe 
we in de toekomst de webinars nog beter kunnen te maken.

http://www.edualdo.nl
https://www.edualdo.nl/profiel/ko-smidt
https://www.edualdo.nl/profiel/sander-van-acht

