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In digitaal onderwijs is het een uitdaging om de leerlingen 

bij de les te houden. 

Een goede didactiek, leerlingen actief betrekken en orde houden zijn 

basisvoorwaarden voor een succesvolle les

Hoe doe je dat online? 

Alles valt of staat met een inspirerende, motiverende, steunende, maar 

sturende docent.  

•In deze laatste kennisclip krijg je tips voor de volgende vragen: 

• Hoe maak ik op een positieve manier contact? 

• Hoe hou ik leerlingen actief bij de les?

• Hoe voorkom je dat leerlingen iets anders gaan doen tijdens mijn les? 





Relatie bepaalt prestatie.

In een veilige voelen leerlingen minder de behoefte

om de sfeer te verstoren.

Tips om de relatie te versterken tijdens een digitale les: 

• Kom voordat de les begint al online, zodat je iedereen persoonlijk 

welkom heet. 

• Vraag leerlingen hoe het met hun gaat.

• Laat je leerlingen weten dat je ook op andere momenten 

bereikbaar bent als er iets speelt, of als een leerling iets niet snapt.

• Bied aan om één-op-één (digitaal) af te spreken als je merkt dat 

een leerling problemen heeft.

• Geef complimentjes als een leerling goed heeft gewerkt, of actief 

heeft deelgenomen aan de les.



Bouwen aan de relatie

• Controleer  aan het begin de aanwezigheid van de leerlingen. 

• Laat bij de start van de les alle leerlingen zich melden via de 

chat. 

• Registreer eventuele afwezigheid en laat vriendelijk

zien dat je dit opgemerkt hebt. 

• Stel tijdens de les gerichte vragen aan leerlingen. Noem namen.

• Bepaal als iedereen online moet zijn? Differentiatie.

Soms is het eenvoudiger om aan relaties te bouwen 

als je met kleine  groepjes werkt en leerlingen zich 

iets vrijer voelen om te communiceren.





2. Vriendelijk orde houden

Leraren die vriendelijkheid met duidelijkheid  en grenzen 

combineren slagen er beter in om orde te houden in de 

klas

Tips:

• Wees vriendelijk, meelevend en zorgzaam. Niet toegevelijk)

• Zorg voor een veilige en ontspannen sfeer.

• Wees duidelijk en structurerend i.p.v. Streng.

• Geef  grenzen aan, i.p.v. Boos.

• Wees consequent met de regels.





Regels

• Noem de belangrijkste regels.

• Maak duidelijk wat je verwacht en dat ze het juiste gedrag 

kennen

• Noem en eventuele consequenties voor het niet meedoen

tijdens de les, het plaatsen van flauwe chatberichten en het

niet maken van huiswerk.  

• Gebruik de escalatieladder, wanneer leerlingen jouw 

digitale les verstoren:

1. Geef een korte waarschuwing tijdens de les.

2. Ga na de les een individueel gesprek aan. 

3. Bespreek het voorval met de mentor , 

4. Neem contact op met de ouders.



Gebruik actieve werkvormen

Maak gebruik van activerende werkvormen. Leerlingen blijven dan meer 

gemotiveerd en houden hun aandacht bij de les. 

• Hoe meer zij bezig zijn met onderling overleg en het opzoeken van 

antwoorden, hoe minder ze afgeleid raken.

• Maak gebruik van energizers, zodat leerlingen bewegen en energie 

krijgen. 

• Bouw zelf wat afleiding in met Brain breaks of  educatieve gaming.

• Geef een  een quiz, Kahoot of poll.

• Gebruik Mentimeter om te weten wat er in de groep leeft of 

een procesevaluatie.





Zorg voor een goede voorbereiding

• Een goede voorbereiding geeft je zekerheid en versterkt jouw 

leiderschap.

• Gebruik de juiste software om les te geven 

en zorg ervoor dat je goed begrijpt hoe het werkt.

• Zorg dat jij alleen als leraar het eigenaarschap hebt 

of de organisator bent. Dit voorkomt gerommel met 

het aan- of uitzetten van elkaars microfoon of camera.

En als het toch fout gaat…

• Net als voor iedereen die iets nieuws doet, moet je fouten durven 

maken en bereid moet zijn te leren van die fouten.



5.Didactiek is bij afstandsonderwijs nog belangrijker dan in contactonderwijs.

Reflectie op de stellingen

1.Didactiek is de ruggegraat van online onderwijs. 

4.Kijk eerst naar de didactiek en dan naar de techniek.

3.De content online zetten is de kern van online onderwijs

2.De technologie maakt de online les effectief.


