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• Welke vormen van online onderwijs, Synchroon of 
Asynchroon, zijn didactisch gezien het meest geschikt
voor bepaalde lesdoelen en lesfasen?

• Waarmee moet je rekening houden?



In de les in de klas, gaan les fasen vaak onopvallend over 

van de een naar de andere. 

In de online situatie, is het juist belangrijk dat:

• je heel bewust kiest welke lesfase je synchroon of 

asynchroon doet,

• het voor leerlingen heel duidelijk is in welke lesfase ze zijn,

en op welke manier in de lesfase gewerkt wordt,

Gebruik je contacttijd effectief en efficient!



UITLEG/INSTRUCTIE



Uitleg/instructies asynchroon

Kennis- of instructieclips



•Pauzeren, terugspoelen. 

• Herhalen/Vaker bekijken.

• Gebruiken bij het leren voor een toets.

• Ouders kunnen meekijken en helpen.

• Duurzaam (vaker gebruiken).



UITLEG/INSTRUCTIE

Asynchroon

(kennisclip of instructievideo).

• Kort en bondig (3 tot 10 minuten).

• Niet te veel nieuwe onderwerpen/Thema’s.

• Geen overbodige stof aanbieden.            

• Liever meerdere korte video’s over 1 onderwerp

i.p.v. een lange video over vershillende dingen.

• Heldere doelen (niet teveel doelen). 

• Waarom moet leerling de instructievideo moet bekijken?    

• Wat wil je dat hij/zij leert?



• Geef duidelijke, gestructureerde instructie.
• Activeer de voorkennis van je leerlingen.

• Gebruik Advance organizers.

• Geef van te voren een paar kijkvragen. 

• Stel vragen tussen door.

• Gebruik voorbeelden en dual coding.

• Modelleer vaardigheden en handelingen.

• Flipping the classroom. Video of uitleg thuis laten.

bestuderen en in een synchrone bijeenkomst online,

vragen beantwoorden en extra uitleg geven.

1. Online didactiek; 
Synchroon/Asynchroon

2. Uitleg/Instructie
3. Actieve verwerking
4. Begeleiding/Ondersteuning
5. Procesevaluatie/Formatieve

assessment
6. Leerling bij de les houden.



UITLEG/INSTRUCTIE

•Niet Klassikale les situatie nabootsen.

•Niet te lang praten geven.

•Niet te veel informatie geven.

•Niet te veel tekst in de powerpoint sheets.

•Geen flitsende videos die  te veel afleiden van de

focus.



• Geef duidelijke kijktips: leer de lerenden video’s bekijken.

• Geef hun vooraf vragen die zij na de video moeten

beantwoorden.

• Neem in de video tussendoor vragen op, en zeg de 

leerlingen om even te pauzeren om de vraag te beantwoorden.

• Leer de lerenden om de video regelmatig op pauze te zetten

om het te verwerken (aantekeningen maken, vragen beantwoorden). 

• Help de lerenden door hun in jouw video aanwijzingen te geven.



Tools voor asynchroon Uitleg/instructie

Video-opnames (cel)

Screencast programma’s, zoals:

•LOOM 

•Screencast-O-matic



Opdracht voor beginners

1. Beoordeel een powerpoint-les die je eerder hebt gemaakt,

volgens de criteria (do’s en Don’t’s) en tips  voor een kennisclip.

Pas het zonodig aan.

2.  Bekijk de instructievideo op onze CDPC website over het 

maken van een  kennisclip met Screencast-O-Matic.

3.  Maak je eigen een kennisclip.

4.  Vraag feedback aan collega’s. 



Opdracht voor gevorderden: 

1.Beoordeel een powerpoint-les die je eerder hebt gemaakt,
volgens de criteria (Do’s en Don’t’s) en tips  voor een
Kennisclip. Pas het zonodig aan.

2. Maak een kennisclip met een screencast programma dat je
nog niet kent, bijvoorbeeld LOOM.
Zoek een instructievideo op YOUTUBE.

3. Maak je eigen videoclip.

4. Vraag feedback aan collega’s.



De volgende kennisclip gaat over de 
online didactiek voor de lesfase van 
informatieverwerking.


