
professional 
online 

lesgeven

van pionier naar
“Dat online lesgeven, gaat  niet meer weg.  
Zoveel is nu wel duidelijk geworden.” Deze  
uitspraak zal ongetwijfeld ook bij jullie op  
school worden uitgesproken.  

Aan het begin van Corona zijn we met zijn allen 
aan het pionieren geslagen op gebied van online 
lesgeven. En dat is gelukt! Maar nu duidelijk is dat 
we voorlopig niet af zijn van online lesgeven wordt 
het zaak om door te ontwikkelen van pionier naar 
Professioneel. 

De eerste ervaringen en kennis zitten inmiddels 
in de organisatie, bij de secties en de individuele 
 docenten. De overige kennis, tips en technieken 
leer je van ons!

STUDIEDAG PROGRAMMA VOOR SCHOLEN IN VO EN MBO/HBO

HYBRIDE LESSEN
CAMERA PRESENTEREN
CONTACT EN VERBINDING 
MET LEERLINGEN MAKEN
KWALITEITSBEWAKING
ONLINE DIDACTIEK  
TOEPASSEN IN TEAMS
INSTRUCTIEFILMPJES MAKEN



Hybride 
lesgeven?

Wie geef ik dan 
de aandacht: 

leerlingen 
in de klas 
of thuis? 

HYBRIDE LESSEN

Hybride lesgeven: een deel van 
de leerlingen in je lokaal, de rest 
via een livestream aanwezig op 
afstand. Een crime voor het  
verdelen van je aandacht. Hoe 
bewaak je dan de samenhang in 
de groep? Hoe kom je tot con- 
structief contact, samenwerking 
en kennisoverdracht?

Drs. Emilie van Rappard is expert in 
het faciliteren van online meetings.

CAMERA PRESENTATIE TRAINING 
ONLINE
Wil je ontspannen en met een over-
tuigend verhaal voor de camera 
staan? Video’s maken die je leerlingen 
aanspreken waardoor ze iets gaan 
doen, laten of nooit meer vergeten? 
Het komt neer op 3 dingen: - Jouw 
presentatie vaardigheden - Hoe geef 
je de inhoud vorm - En welke taal 
spreek je? 

Marco de Bruin is professioneel diri-
gent en camera-presentatie-expert.

AANDACHT VASTHOUDEN
Wat doen acteurs en regisseurs 
waardoor wij 2 uur lang aan hun 
lippen hangen? Hoe houden zij 
rekening met de concentratieboog 
van mensen? Welke wetmatigheden 
passen zij toe, met welke technie-
ken en inzichten prikkelen ze onze 
nieuwsgierigheid en hoe werkt dit in 
een online les.

Drs. Maike Pollaert is opleidings-
kundige en theaterregisseur.

ONLINE DIDACTIEK TOEPASSEN 
IN TEAMS
Kelly helpt je met de technische 
 vertaalslag van de online didac-
tiek, de werkvormen en alle andere 
nieuwe  ideeen die je hebt opgedaan 
tijdens deze studiedag. Je kunt je 
vragen over Teams stellen en het 
 programma beter in de vingers 
 krijgen, zodat je aandacht voortaan 
naar je les kan. 

Kelly van der Laan is al 10 jaar de 
brug tussen iCT en onderwijs. 

Tijdens de studiedag Professioneel online lesgeven 
krijgen docenten en schoolleiding concrete tips, 
technieken en inzichten voor het professionaliseren 
van hun online en hybride lessen. De studiedag 
is als een reguliere online lesdag, zoals die voor 
leerlingen is. Volgens het rooster van school volgen 
de docenten online diverse vakken. 
Tijdens de studiedag ervaart de docent zelf 
hoe de diverse technieken en tips werken, om-
dat het programma zelf een voorbeeld is van 
de toepassing ervan. 

Professioneel 
online lesgeven

Studiedag

INSTRUCTIEFILMPJES MAKEN 
Een video maken met je smartphone. 
Dat kan. Alleen er komt meer bij 
kijken dan alleen op record drukken. 
Hoe geef je nu een aantrekkelijke 
presentatie met je smartphone? 
Ik leer je de technieken die je 
 videotechnieken aanzienlijk zullen 
verbeteren en je boodschap helpen 
overdragen.  

Jeltine Jans is vlogger en van 
 origine pedagoog.

Aantal deelnemers: 
Er kunnen tot 75 deelnemers meedoen aan deze 
studiedag. Voor de meeste scholen betekent dit dat 
het gehele onderwijsteam kan deelnemen. 

Onderzoek naar concentratiebogen
PEPP-R doet onderzoek naar het concentratiever-

mogen van deelnemers bij online lessen. Voor de 
 inventarisatie van data vragen we deelnemers 
mee te doen aan dit onderzoek en hun eigen 
concentratiedips te registreren. Deelname is op 
 individueel  niveau vrijwillig, vrijblijvend en anoniem. 
Indien  gewenst  worden de resultaten per school 
teruggekoppeld. 

Hoe kom 
ik nou 

fatsoenlijk over 
via camera?

Hoe maak 
je de verbinding 
met leerlingen 

via Teams?

Hoe houden we 
de kwaliteit 

van ons onderwijs
 in de gaten?

UUR LES DOCENT
1 Opening Maike Pollaert
2 Camera lesgeven Marco de Bruine
3 Concentratiebogen en aandacht vasthouden Maike Pollaert
4 Online didactiek en werkvormen Wilfred Rubens
5 Online - offline - hybride Emilie van Rappard
6 Keuzevak 1: al het geleerde toepassen in Teams Kelly van der Laan
 Keuzevak 2: Instructiefilmpjes maken met je smartphone  Jeltine Jans
 Keuzevak 3: Kwaliteitsbewaking van online lessen Alies Zijlstra
                      (Voor schoolleiding)
7 Borging in de teams en afsluiting Maike Pollaert

PROGRAMMA

Inhoud van de online lessen:



Trainingen 
van PEPP-R worden 
beoordeeld met 

8,6

Eerder zeer tevreden 
klanten: AOB, HAS 
Hogeschool, HAN, 
Warchild, ROC Rivor, 
Wageningen UR, 
ROC Nijmegen, 
ROC de Leijgraaf, 
ROC van Twente, 
Business Building en 
Human Total Care

Interesse?
Neem dan contact 
met ons op. 

Contact
Gorterplaats 1-5
6531 HZ  Nijmegen
06 - 2326 1008
info@pepp-r.nl
www.pepp-r.nl 

KWALITEITSBEWAKING
Alies faciliteert het gesprek van de 
schoolleiding over het bewaken van 
de kwaliteit van online lessen. 
Wat hebben docenten en leerlingen 
nodig om online en hybride lessen 
van voldoende kwaliteit te kunnen 
verzorgen? Hoe houd je een oogje 
in het zeil en stuur je bij daar waar 
nodig? 

Alies Zijlstra MSc is strategisch 
 onderwijs adviseur.

PAKKETTEN
Wij zijn een groot voorstander van een degelijke aanpak. Het 
 programma komt het meest tot zijn recht als de deelnemers in staat 
zijn om het totaalprogramma te volgen. De workshops borduren 
op elkaar voort. Maar niet elke school kan een volledige dag vrij 
roosteren. Daarom is het ook mogelijk om de studiedag in twee halve 
dagdelen uit te voeren. En te kiezen uit verschillende pakketten. 

Het volwaardige programma:    
l Centrale online opening + uitleg van de werkwijze
l 6 online lessen van een lesuur
l Borging van het geleerde in de teams en centrale afsluiting 
l Deelname aan het onderzoek naar concentratiebogen 
l Toegestuurde syllabus met ondersteunend materiaal
€ 4.400,- btw-vrij 
Geen extra kosten

Studiedag van 1 dagdeel  
l Centrale online opening + uitleg van de werkwijze
l 3 online lessen van een lesuur
l Borging van het geleerde in de teams en centrale afsluiting
l Thuisgestuurde syllabus met ondersteunend materiaal
€ 2.250,- btw-vrij
Geen extra kosten

1 losse workshop:  
l Een workshop van 50 minuten naar keuze  
l De school organiseert de online facilitering 
€ 650,- excl. btw (21%)

CONTACT EN VERBINDING MET 
LEERLINGEN MAKEN
Tijdens deze training gaat Wilfred 
in op de wijze waarop je bouwste-
nen voor een effectieve didactiek 
bij  blended en online leren kunt 
 toepassen en hoe je de pedago-
gische relatie met lerenden door 
middel van online activiteiten kunt 
versterken.

Drs. Wilfred Rubens is expert in 
Technology Enhanced learning.

Hoe houd ik mijn les
 interessant online?

En hoe lang mag mijn les nou 
eigenlijk duren?


