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Voorwoord 

Lesgeven is een kunst. Deze cursus geeft je handvatten om jouw gastles effectief te maken. De 

(gast)docentprofessionalisering is ontwikkeld in de vorm van drie e-learning modules, dit komt de 

flexibiliteit van het volgen van de modules ten goede. De cursus kan individueel gevolgd worden, 

maar dat betekent niet dat er niet ván en mét elkaar geleerd kan worden. In de onderwijsvisie van 

Zuyd Hogeschool wordt het belang van samenwerking benadrukt. De toepassing van het geleerde 

staat in de derde module centraal. Door concreet aan de slag te gaan met de kennis die je hebt 

opgedaan, krijgt het een plek in jouw gastles en zo in het onderwijsprogramma. Dit inspiratieboek is 

het onderdeel van de derde module dat hiervoor praktische handvatten geeft. Denk hierbij aan 

handige Tips & Tricks en voorbeelden van werkvormen.  

Daarnaast heeft dit inspiratieboek als doel om je aan het denken te zetten en, vanzelfsprekend, jou 

te inspireren. Het moet niet gezien worden als handleiding maar meer als catalogus waar je tips, 

ideeën, voorbeelden en informatie kunt lezen die je vervolgens kunt kopiëren, deels meenemen of 

omvormen naar jouw eigen gastles. De praktische insteek zal je hierbij helpen. We willen je dan ook 

uitdagen om hier niet alleen zelf mee aan de slag te gaan, maar zeker ook je kennis uit te wisselen 

met anderen. Hier kunnen immers interessante inzichten uit voortkomen.  

Opeenvolgend wordt in dit boekje de theorie van de e-learning modules besproken. Allereerst wordt 

de onderwijsvisie uit module 1 nogmaals toegelicht. Hierna worden de 10 didactische handvatten uit 

module 2 uitgelegd, alsook de randvoorwaarden waaraan goed onderwijs moet voldoen. Daarna 

wordt gekeken naar de toepassing van het geleerde op jouw gastles, kenmerkend voor module 3. Zo 

worden er ‘Tips & Tricks’ besproken voor digitaal en fysiek onderwijs, maar ook diverse werkvormen 

en onderwijsactiviteiten die gebruikt kunnen worden.  

We wensen je veel inspiratie, en vooral veel plezier in het lesgeven! 

Januari 2022, Heerlen 

Zuyd Hogeschool, in samenwerking met het Consortium Palliatieve Zorg Limburg + Zuidoost Brabant 

Sabine Pieters, MSc.  

Docent Verpleegkunde, Coördinator Palliatieve Zorg Opleidingen, Zuyd Hogeschool 

Dr. Nynke de Jong 

Universitair Hoofddocent, Department of Health Services Research, Maastricht University 

Drs. Els Knapen 

Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek en Centrum voor Levensvragen 

Westelijke Mijnstreek 



4 

Onderwijsvisie Zuyd Hogeschool 

De onderwijsvisie van Zuyd Hogeschool die uitgelicht wordt in de 

(gast)docentprofessionalisering is gebaseerd op de bredere op hoger 

beroepsonderwijs. Deze visie luidt:  

" Alle studenten kunnen onbelemmerd studeren in een flexibele, praktijkgerichte onderwijssetting waarin de koppeling met praktijkgericht 

onderzoek is geborgd. Studenten verwerven eigentijdse beroepsgerichte kennis en vaardigheden in een motiverende, activerende en met 

technologie ondersteunde leeromgeving. Ze leren hoe zij, door zelf regie te nemen en met een onderzoekende houding, een bijdrage kunnen 

leveren aan vernieuwingen in de beroepspraktijk en zich daarin op een eigen manier kunnen profileren. Studenten worden – gegeven hun 

diversiteit – in hun professionele ontwikkeling gezien, gehoord en optimaal begeleid door betrokken docententeams, waarbij begeleiding 

tijdens transitiemomenten extra aandacht krijgt. Door een goede samenwerking met het werkveld stimuleert het onderwijs dat studenten 

deel uitmaken van een community waarin de professionele cultuur van de beroepspraktijk wordt voorgeleefd. Daardoor kunnen ze zich in 

verbondenheid en interactie met medestudenten, docenten, lectoren en het werkveld succesvol (blijven) ontwikkelen en uitgroeien tot 

(blijvend) gewaardeerde beroepsbeoefenaars in onze complexe, steeds meer waarden- en betekenis gedreven maatschappij waarin 

technologie een belangrijke rol speelt.” 

In bovenstaande visie ligt de focus sterk op de ontwikkeling van de student, in brede zin. Niet alleen 

het klassieke cognitieve leren, maar zeker ook het vormen van de student in een veilig en 

constructief leerklimaat. Dat maakt dat we het leerproces zien als een actief proces van het 

verwerven van kennis, inzichten en vaardigheden die in interactie met medestudenten, docenten, 

lectoren, professionals in het werkveld en met het leermateriaal ontstaat. Samenwerken staat 

centraal, niet alleen in het leerklimaat maar ook in de vormgeving van onderwijs. Het werkveld speelt 

in het leren een belangrijke rol, zodat het geleerde relevant is voor, en concreet toegepast kan 

worden in het werkveld van de student. Tevens zorgt het voor betrokkenheid bij het professionele 

werkveld en inzicht in de professionele cultuur waarin de student zich bevindt.  

De professionele ontwikkeling stopt niet na het volgen van een opleiding. Sterker nog, het is eerder 

het startpunt voor de verdere ontwikkeling van de student, die heeft geleerd om zelf te leren. De 

uitkomst van leren zien we als een verandering in houding, kennis en vaardigheden. Maar ook het 

vermogen om te leren is een belangrijke uitkomst van leren. Dit zelfregulerend leren is het vermogen 

om eigen gedrag vorm te geven, waardoor de student in staat is om zichzelf verder te ontwikkelen. 

Zelfregulerend leren is essentieel als het gaat om een leven lang ontwikkelen als professional 

en als burger. Uitgaan van de principes van zelfregulerend leren maakt dat de student uiteindelijk 

zelf verantwoordelijk wordt voor en regie voert over zijn eigen leerproces.  

Regie hebben over het eigen leren en daarover autonomie ervaren, zelfvertrouwen hebben en het 

gevoel hebben competent te zijn, zijn de basisbehoeftes als het gaat om het hebben van een 

intrinsieke motivatie. De motivatie om te leren en te ontwikkelen beschouwen we als 

basisvoorwaarde. Leren vanuit een intrinsieke motivatie zorgt voor een diepere verwerking van het 

geleerde en draagt bij aan het zelfvertrouwen en de vorming van de student als mens en 

professional. 

Om bovenstaande visie te operationaliseren, wordt gewerkt met vijf kernelementen die 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. Deze elementen vormen het hart van 

de onderwijsvisie van Zuyd Hogeschool, die het doel dienen om de ontwikkeling van de student te 

stimuleren. In module 1 staan we hierbij stil. Hieronder wordt elk element kort uitgelegd.  

1. Activerend en eigentijds te zijn wat betreft technologie

Onderwijsactiviteiten die aanzetten tot actief leren, zijn effectiever. Dat komt omdat het motiveert

en leidt tot het gedegen verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes, wat weer positief

bijdraagt aan de leerprestaties. De onderwijsactiviteiten dienen gericht te zijn op het toepassen,
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analyseren, evalueren en creëren van kennis, vaardigheden en attitudes in een veelal complexe, 

authentieke opdracht of situatie vanuit de beroepspraktijk. Voor een goede mengvorm van 

voorbereidende leeractiviteiten, interactieve werkvormen, leermaterialen en ondersteunende 

middelen, is de technologie niet meer weg te denken. Wij staan voor het gebruik van eigentijdse en 

activerende technologie ter ondersteuning van de onderwijsactiviteiten.  

2. Inhoudelijk actueel te zijn door onderzoek te integreren

De meerwaarde van (praktijkgericht) onderzoek wordt door Zuyd Hogeschool via meerdere wegen

benadrukt. Een goede integratie van het onderzoek in het onderwijs zorgt niet alleen voor een

actuele inhoud van het onderwijs, maar maakt ook dat studenten leren een onderzoekende houding

aan te nemen en dat hun onderzoekattitude wordt gevormd. Daarnaast wordt ook de binding van de

student met het professionele werkveld bevorderd, doordat de meerwaarde van de student zelf

binnen de onderzoekspraktijk benadrukt wordt.

3. Praktijkgericht te zijn met en voor het werkveld

Studenten zitten in jouw gastles omdat ze hun kennis en vaardigheden verder willen ontwikkelen om

goed te kunnen (blijven) functioneren in de complexe beroepspraktijk en daarin zelfs willen

verbeteren. Dit betekent dat het onderwijs een directe koppeling heeft met de beroepspraktijk. Als

dit goed toegepast wordt, kunnen studenten gemakkelijker de theorie in die praktijk toepassen, wat

weer maakt dat de transfer van theorie naar praktijk wordt vergroot. Onderwijs vóór en dóór de

beroepspraktijk is daarvoor een goed vertrekpunt, wat dan ook wordt nagestreefd.

4. Inclusief te zijn in verbondenheid

Omdat de beroepspraktijk centraal staat in het onderwijs, wordt er ook naar gestreefd dat studenten

zich oprecht verbonden voelen met die beroepspraktijk. Betrokkenheid hangt sterk samen met zowel

de opleiding als ook de sociale integratie van een student. Daarbij draait het om de identificatie met

de opleiding én met het werkveld waarin de student professioneel participeert. Daarnaast gaat het

om actieve participatie in de onderwijsactiviteiten.

5. In hoge mate flexibel te zijn om aan te sluiten bij de behoeftes

Het onderwijsprogramma waaraan studenten deelnemen staat vast op het moment dat zij zich

ervoor inschrijven. Dat is enerzijds om de accreditatiepunten te kunnen toekennen, anderzijds zodat

studenten dat onderwijs krijgen waarvoor ze hebben gekozen. Toch streven we naar een bepaalde

mate van flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor de student. Het hebben van keuzemogelijkheden

die aansluiten bij het leerproces, de ontwikkelingsfase en de interesse van de student heeft namelijk

een positieve invloed op de leerresultaten. Die flexibiliteit begint bij de invulling van de lessen;

waarbij aandacht is voor het kiezen van thema’s om te bespreken of samen beslissen over de

indeling van de les, maar reikt zelfs zo ver als de gehele onderwijsketen, waarbij verschillende

opleidingen met elkaar verbonden zijn en elkaar kunnen aanvullen.

Bovenstaande is een aangepaste samenvatting van de “De Zuyd-visie op eigentijds hoger 

beroepsonderwijs”, toegepast op (gast)docenten in de gezondheidszorg. Voor verdiepende 

informatie over deze visie wordt verwezen naar het volledige document; klik hier. 

(https://www.zuydnet.nl/binaries/content/assets/zuyd-intranet/nl/over-zuyd/strategie-en-

beleid/zuyd-visie-op-eigentijds-hoger-beroepsonderwijs.pdf ) 

https://www.zuydnet.nl/binaries/content/assets/zuyd-intranet/nl/over-zuyd/strategie-en-beleid/zuyd-visie-op-eigentijds-hoger-beroepsonderwijs.pdf
https://www.zuydnet.nl/binaries/content/assets/zuyd-intranet/nl/over-zuyd/strategie-en-beleid/zuyd-visie-op-eigentijds-hoger-beroepsonderwijs.pdf
https://www.zuydnet.nl/binaries/content/assets/zuyd-intranet/nl/over-zuyd/strategie-en-beleid/zuyd-visie-op-eigentijds-hoger-beroepsonderwijs.pdf
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Tien didactische handvatten voor gastdocenten 

De didactische handvatten die gebruikt worden in de e-learning modules zijn gebaseerd op het boek 

“Wijze lessen” (Surma et al., 2019). In dit boek worden twaalf principes benoemd voor effectieve 

didactiek. Hiermee wordt het kruispunt opgezocht tussen wetenschappelijk onderzoek (om te 

verklaren waarom die principes werken) en de praktijk (door concrete voorbeelden te geven van hoe 

deze principes toe te passen zijn in de les). In deze e-learning modules is er een vertaling gemaakt 

naar de praktijk voor de gastdocent. Daarbij zijn twee principes rondom toetsing achterwege gelaten, 

omdat dit minder voorkomt bij gastlessen. In e-learning module 2 worden tien didactische 

handvatten voor gastdocenten in tien korte clips uitgelegd. Hieronder wordt elk handvat nogmaals 

kort uitgelegd. Belangrijk hierbij te benoemen is dat de handvatten in willekeurige volgorde staan.   

Handvat 1: Voorkennisactivatie 

Voorkennisactivatie helpt studenten om nieuwe kennis te verbinden met de kennis die ze 

al hadden. Het werkt als een soort kapstok. Door de kennis op te hangen aan wat je al 

weet, kan men de nieuwe informatie makkelijker verwerken en beter onthouden. Dat 

zorgt voor een hoger leerrendement. Daarnaast raken studenten direct betrokken bij de les, staan ze 

in de actieve leermodus, en is de aandacht gericht op het specifieke onderwerp van jouw les. De 

uitkomst van de voorkennisactivatie geeft een goed overzicht van het startniveau van de groep als 

geheel, waar je rekening mee kunt houden in de invulling van de les.  

Voorbeelden zijn een brainstorm, gebruik van stellingen of een associatieoefening. 

Handvat 2: Instructie 

Het belang van een goede instructie is niet te onderschatten. Het geeft structuur en 

houvast en werkt motiverend om ergens mee aan de slag te gaan. Het geven van een 

goede instructie kost tijd, maar levert zijn tijd later weer op, ook in gastlessen. Wanneer 

studenten weten wat er van hen verwacht wordt, kunnen ze effectiever aan de opdracht werken. Dat 

zorgt voor meer motivatie en betrokkenheid. De instructie geeft daarnaast overzicht in het proces en 

wat er van hen verwacht wordt. Hierbij moet de balans tussen een te simpele en te moeilijke 

instructie gevonden worden om zo studenten te prikkelen en te motiveren. Daarnaast moet de 

gegeven opdracht realistisch zijn (in niveau, beschikbare tijd en relevantie). Dit draagt positief bij aan 

het leerklimaat. 

Voorbeelden zijn een stappenplan of een handleiding. 

Handvat 3: Voorbeelden 

Door te werken met voorbeelden op maat maar ook te variëren in de soorten 

voorbeelden die je aanreikt, is er meer kans dat elke student kan werken met de gegeven 

voorbeelden. De lesstof wordt dikwijls concreter voor de student. Door voorbeelden aan 

te reiken op verschillende niveaus worden verschillende onderdelen van het lerend vermogen 

aangesproken. Kijk daarom welke voorbeelden er mogelijk zijn bij de opdrachten of werkvormen uit 

jouw gastles. Je kunt de studenten hierin laten samenwerken. Zo ondersteunen ze elkaar door elkaar 

én krijgen ze nog een andere vorm van voorbeeld; namelijk hun medestudent het zien doen. Leren 

van, en met elkaar.  

Voorbeelden zijn het oefenen van gesprekken met een simulatiepatiënt, een rollenspel, het bekijken 

van een instructievideo of het raadplegen van handreikingen. 
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Handvat 4: Woord en beeld 

Woorden en beelden hebben separaat of samen een bepaalde kracht en mogelijkheden. 

Bij het combineren van woord en beeld slaan studenten gemakkelijker op omdat dit het 

werkgeheugen van de student ondersteunt. Het leren wordt minder belastend en 

effectiever omdat deze twee informatiestromen, auditief en visueel, elkaar kunnen aanvullen. Het 

gebruik van beelden en grafische elementen zorgt ervoor dat 65% meer informatie onthouden 

wordt. De informatie die dan nog in het werkgeheugen opgeslagen wordt, vloeit dan ook 

gemakkelijker door naar het langetermijngeheugen. Wees wel kritisch; gebruik beelden die 

aanspreken en vermijd clichés, die werken op de zenuwen. Combineer dus de juiste woorden en 

beelden om tot effectievere gastlessen te komen. 

Voorbeelden zijn animaties die de werking laten zien, grafieken die verhoudingen duidelijker kunnen 

weergeven, gebruik van iconen en/of herkenbare beelden.  

Handvat 5: Actief verwerken 

Door studenten te prikkelen en ondersteunen in het actief verwerken van de lesstof, 

wordt de leerstof meer ‘eigen’ gemaakt en zorg je ervoor dat zij meer onthouden dan 

wanneer ze bijvoorbeeld op een meer passieve wijze kennis ‘consumeren’. Actief 

verwerken kan individueel, maar ook in samenwerking met medestudenten of op de werkvloer met 

collega’s. Meestal weet men samen meer dan alleen en werkt het leren mét en ván elkaar 

motiverend. Ook is het van belang om de actieve verwerking van de lesstof te koppelen aan het 

niveau van de student en de tijd in de opleiding. Als de student onvoldoende tijd heeft om de lesstof 

te verwerken of een stuk voorkennis mist, dan raakt de student gefrustreerd of gedemotiveerd. Maar 

als je de juiste werkvorm op het juiste niveau inzet om de lesstof te verwerken, dan ‘herkneedt’ de 

student als het ware de lesstof en wordt zijn leerervaring verrijkt met een eigen ervaring.  

Voorbeelden zijn de placemat methode, een mindmap, of probleemgestuurd onderwijs met casus. 

Handvat 6: Begrepen? 

Het is van belang om regelmatig te controleren of de studenten de lesstof begrepen 

hebben, om ze betrokken te houden bij jouw gastles. Het kan immers zijn dat studenten 

de stof te moeilijk of juist te makkelijk vinden en daardoor afhaken. Er zijn meerdere 

manieren om dit te achterhalen. Door het kiezen van de juiste soort vraag houd je studenten aan 

boord en krijg je inzicht in of de leerdoelen zijn behaald.  

Je kunt de studenten hiervoor verschillende vragen stellen: open vragen, gesloten vragen, 

productvragen en/of procesvragen. Dit is afhankelijk van het doel dat je beoogt met jouw vraag.  

- Open vragen zijn vragen waar de meerdere antwoorden mogelijk zijn, en het antwoord nog

niet vaststaat. Ze kunnen gesteld worden om studenten aan het denken te zetten, hen te

laten herinneren of meerdere antwoorden laten afwegen tegenover elkaar.

- Gesloten vragen zijn vragen waar de antwoordenmogelijkheden wél vaststaan en vaak

beperkt zijn, bijvoorbeeld meerkeuzevragen. Deze ‘snelle’ vragen lenen zich goed om tempo

in de interactie te krijgen of op een vlotte manier voorkennis te activeren. Vooral als deze

vragen worden geformuleerd als stelling, prikkelt het studenten om erover na te denken.

- Productvragen zijn gericht op het krijgen van een antwoord op een specifieke vraag.

Wederom zijn de antwoordmogelijkheden beperkt en toegespitst op de specifieke lesstof.

- Procesvragen zijn gericht op de aanpak die een student kiest om een bepaald vraagstuk te

beantwoorden.

- Product- en procesvragen zijn ook goed te combineren door eerst een productvraag te

stellen waar een specifiek antwoord voor is, en dat opvolgen met een procesvraag over hoe

de student tot het antwoord is gekomen.

Voorbeelden zijn quizzen of de student zijn/haar aanpak laten uitleggen. 
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Handvat 7: Ondersteuning 

Studenten begeleiden is een belangrijk kenmerk van lesgeven. Studenten kunnen 

zelfstandig aan een opdracht werken, maar soms is dat niet mogelijk omdat de opdracht 

nieuw, of nog moeilijk is. Dan hebben zij ondersteuning nodig van een docent. In die 

ondersteuning heb je verschillende gradaties. Dat kan per groep studenten of individuele student 

afhangen. Niet iedereen heeft evenveel ondersteuning nodig en naarmate de student bekwamer 

wordt, bouwt de docent de ondersteuning af. Pas je ondersteuning aan op het niveau van de 

student, vooral bij moeilijke opdrachten. Dat niveau kan gedurende de les ingeschat worden. Vind zo 

de juiste balans in de hoeveelheid ondersteuning die studenten nodig hebben en bouw de 

ondersteuning geleidelijk af.  

Voorbeelden kunnen bestaan uit extra uitleg van de docent bestaande uit hints terwijl deze 

rondloopt, consultatiemogelijkheden, een stappenplan of een checklist aanreiken, etc.  

Handvat 8: Afwisseling 

De kracht van oefening, zit hem in de afwisseling van werkvormen en manier van oefenen. 

Deze afwisseling doorbreekt routine, prikkelt studenten om te leren en kan zorgen voor 

een hoger leerrendement. Denk bij afwisseling aan verschillende werkvormen waarbij je 

telkens een nieuwe verwerkingsstrategie gebruikt, zoals die genoemd zijn in het handvat ‘actief 

verwerken’. Wissel ook af in het doel van de werkvorm; volledig uitgewerkte voorbeelden, die 

houvast geven, die kunnen afgewisseld worden met oefeningen die deels nog uitgewerkt moeten 

worden en nog geen vaste structuur hebben. Daarnaast is het mogelijk om afwisseling te bieden in 

de samenwerkingsvormen; pas die aan op de lesstof en op de groep (niveau en dynamiek). Door 

variatie in werkvormen spreek je de meerdere vaardigheden alsook de verschillende interesses aan. 

Voorbeelden bij dit handvat kunnen uit het hoofdstuk met werkvormen gehaald worden; dezelfde 

lesstof kan met meerdere soorten werkvormen uitgelegd worden.  

Handvat 9: Feedback 

Feedback wordt gezien als één van de meest krachtige interventies die je kan toepassen 

als docent, om het leren te bevorderen. Ze krijgen te horen waar ze staan en houvast bij 

het behalen van de leerdoelen. Feedback is effectief wanneer het studenten aan het 

denken zet. Effectieve feedback bestaat idealiter uit drie vormen van feedback. Daarin staan vragen 

centraal die inzicht scheppen in wat er nodig is om de kloof te overbruggen tussen wat de student al 

beheerst en wat nog niet.  

- Feed-up benoemt waar de student naartoe werkt, welke weg leidt naar welke leerdoelen en

succescriteria?

- Feedback kijkt naar waar de student nu staat; hoe is de opdracht uitgevoerd en welke

vooruitgang is er geboekt ten aanzien van de leerdoelen en succescriteria?

- Feedforward kijkt naar de groei die de student nog kan, en wil maken. Welke aanpak is nodig

om dat stapje verder te komen?

Feedback wordt ineffectief bij overmatige feedback; het kan demotiverend werken als je op te veel 

aspecten feedback geeft. Zorg dus voor focus in de feedback. Geef feedback over de juiste thema’s 

en op het juiste moment. Feedback gericht op de persoon (ook het vergelijken van studenten met 

elkaar) kan ook nadelig werken voor de effectiviteit. Richt de feedback op de taak en het proces.  

Feedback is het meest effectief als deze de student in beweging brengt en ook houdt. Daarvoor moet 

de student de feedback begrijpen en de inzichten gebruiken en ook meenemen naar volgende 

opdrachten. Goede feedback verhoogt de betrokkenheid van studenten en activeert ze in zowel hun 

denken als hun handelen. 

Voorbeelden zijn het vragen van tips & tops over je eigen gastles of formatieve terugkoppeling op 

gemaakte opdrachten.  
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Handvat 10: Effectief leren 

Zoveel studenten, zoveel leerstijlen. Om die effectief tot uiting te brengen, moet het 

leerproces begeleid worden op passende wijze. Dat begint met inzicht krijgen in de 

studenten en ze vervolgens de juiste handvatten aan te reiken om effectief te leren. 

Behulpzaam hierbij zijn de leerstijlen van Jan Vermunt die na onderzoek naar het gedrag en de 

opvattingen van studenten vier leerstijlen wist te onderscheiden.  

- Betekenisgerichte leerstijl: Er is een intrinsieke motivatie met persoonlijke interesse bij de

student. Zij nemen zelf het initiatief tot leren en verwerken van lesstof, zijn leergierig en

richten zich op het begrijpen en verbanden leggen. Zo structureren ze hun eigen leerproces.

- Reproductiegerichte leerstijl: Deze kenmerkt zich door het blokken, uit je hoofd leren en

veelvuldig herhalen van de lesstof. Het leren richt zich echt op het behalen van de toets en

testen van zichzelf op het kunnen navertellen van de opgedane kennis. Voor hen de inhoud

van de cursus vaak minder interessant, maar het behalen van een certificaat des te meer.

- Toepassingsgerichte leerstijl: Leerstof wordt steeds vertaald naar de eigen praktijk en er

worden actief linken gelegd naar hoe ze er zelf mee aan de slag kunnen. Deze studenten zijn

vooral gemotiveerd in leerstof waar praktisch mee aan de slag kunnen.

- Ongerichte leerstijl: Studenten kunnen hun eigen leerproces heel moeilijk sturen en moeilijk

houvast vinden in de lesstof. Zij leren daardoor zonder specifiek doel, maar vooral omdat

anderen het van je verwachten (bijv. een manager). Deze student verwerkt de stof vaak niet

echt, en heeft geen specifieke methode om te leren. Zij werken graag samen met anderen,

omdat er vaak ook onzekerheid zit over het eigen functioneren.

De leerstijlen zijn gekoppeld aan leeractiviteiten die iemand daardoor beter liggen of juist minder 

goed liggen. De leerstijlen zijn in meerdere of mindere mate bij elke student aanwezig; elke student 

heeft wel iets van een bepaalde leerstijl in zich. Door te variëren in de leeractiviteiten spreek je de 

meeste studenten dus al aan.  

Voorbeelden bij dit handvat kunnen uit het hoofdstuk met werkvormen gehaald worden; dezelfde 

lesstof kan met meerdere soorten werkvormen uitgelegd worden.  

Bovenstaande informatie is specifiek samengesteld voor gastdocenten. Het is een aangepaste 

samenvatting van 10 didactische principes, geselecteerd op relevantie voor en toegepast op 

gastdocenten in de gezondheidszorg. Voor verdieping en voor het raadplegen van de overige 

principes wordt verwezen naar het boek “Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek”. 

Boek: Surma, T., Vanhoyweghen, K., Sluijsmans, D., Camp, G., Muijs, D. & Kirschner, P. (2109). Wijze 

lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Meppel: Ten Brink Uitgevers. 

Een online versie is te raadplegen via: 

https://www.ou.nl/documents/846784/0/Wijze_Lessen_digitaal_160919.pdf/53ce9ca8-c213-ebc6-

d674-ac24f78596ef  

Daarnaast kan de website van de auteurs inspiratie en verdieping brengen: 

https://www.ou.nl/web/wijze-lessen  

https://www.ou.nl/documents/846784/0/Wijze_Lessen_digitaal_160919.pdf/53ce9ca8-c213-ebc6-d674-ac24f78596ef
https://www.ou.nl/documents/846784/0/Wijze_Lessen_digitaal_160919.pdf/53ce9ca8-c213-ebc6-d674-ac24f78596ef
https://www.ou.nl/web/wijze-lessen
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Tips & Tricks: fysiek en online lesgeven

In dit hoofdstuk worden inzichten gegeven die je kunnen helpen bij het plannen en bouwen van jouw 

gastles. Onderstaande elementen kunnen dan ook in acht genomen worden bij het invullen van de 

templates ‘Plan je eigen gastles’ en ‘Bouw je eigen gastles’.  

Thema’s Fysieke les Online les 

Voorbereiding 

Voorbereiding Voorbereiding wordt verwacht van 

zowel de docent als de student. Als 

docent bouw je in de les voort op de 

verwachte voorbereiding van de 

student. Het is het daarom belangrijk 

om te controleren of zij op het 

verwachte startpunt zitten. Dit kan 

gecontroleerd worden door 

voorbereidingsopdrachten klassikaal te 

bespreken of door de les te starten 

met een brainstorm. Is de gewenste 

voorbereiding niet gedaan? Dan is het 

zaak om hierop in te gaan om alsnog 

het gewenste startniveau te bereiken. 

Zorg er wel voor dat de voorbereide 

studenten hier geen nadeel van 

ondervinden. Daarnaast moet er 

aandacht zijn voor de praktische 

voorbereiding van het meenemen en 

klaarzetten van lesmaterialen.  

Het aansluiten op de verwachte 

voorbereiding van de student is bij een 

online des te belangrijker omdat het 

vasthouden van de aandacht al extra 

inspanning vraagt. Wanneer de 

voorbereiding van studenten zodanig 

tekortschiet dat het startniveau niet 

aansluit op jouw les, vraagt dit dus 

inspanning van de docent om dit op maat 

van de gastles te krijgen. Ook hier moet de 

student die wél voorbereid is, daar geen 

nadelige gevolgen van krijgen. Bij 

onnodige herhaling van de lesstof van die 

enkele studenten die niet voorbereid zijn, 

raak je de aandacht van de grotere groep 

studenten immers kwijt. Ook hier is de 

aandacht voor het klaarzetten en testen 

van digitale lesmaterialen belangrijk om te 

zien of alles werkt en onaangename 

verrassingen tijdens de les te voorkomen.  

Persoonlijk 

Verstaanbaarheid Wanneer nodig: gebruik microfoon. 

Probeer niet te overstemmen. Soms 

helpt het om even zacht te praten, om 

de aandacht te krijgen; mensen 

moeten beter hun best doen om je te 

verstaan; meer concentratie.  

Werk altijd met hoofdtelefoon en 

microfoon. Het geluid via je laptop laten 

lopen zorgt doorgaans voor echo en/of 

onverstaanbaarheid. Laat iedereen die niet 

spreekt hun microfoon uit zetten. Ga in 

een stille kamer zitten 

Houding Neem een houding aan waarin je jezelf 

prettig voelt en welke past bij jouw 

gastles of werkvorm. Als je echt wil 

doceren en iets wil voordragen, dan 

past het goed om te staan en af en toe 

aan te wijzen op het bord/de 

presentatie. Als je een groepsdiscussie 

wil leiden, dan helpt het om door de 

klas te wandelen. Wil je de input vooral 

vanuit de groep krijgen, bijv. bij een 

brainstorm, dan kan het goed zijn om 

tussen hen te gaan zitten, op gelijke 

hoogte. Als je je comfortabel voelt in 

een bepaalde houding, komt je 

boodschap ook natuurlijker over. 

Zorg voor een goede positionering van je 

camera, als je deze te laag zet waardoor je 

naar beneden moet kijken, geeft dit geen 

florissant beeld. Als de camera te hoog 

staat moet jij continu omhoogkijken, wat 

ook vreemd overkomt. De beste positie 

voor de webcam is de camera op 

ooghoogte houden, en recht in de camera 

te kijken. Zorg voor een goede bureaustoel 

zodat je comfortabel en rechtop zit. Je zit 

vaak langere tijd tijdens een online les en 

dan is het belangrijk om aandacht te 

hebben voor een ergonomische 

werkhouding.  
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Uiterlijk Zorg ervoor dat je kleding draagt waar 

je je prettig in voelt, zonder drukke 

prints. Tijdens je les zullen er veel 

mensen naar je kijken, dan wil je je 

comfortabel voelen. Bovendien 

moeten mensen je bekijken vanwege 

de boodschap die je brengt en niet om 

je kleding. Daarnaast zal een verzorgd 

uiterlijk minder afleiden en fijner 

voelen voor jezelf.  

Niet alleen een goede webcam, maar ook 

belichting kan veel doen voor je uiterlijk op 

een scherm. Zorg ervoor dat het licht van 

de voorkant komt. Als het licht vanachter 

jou komt, zal je gezicht erg donker worden 

en misschien zelfs niet te zien zijn. Licht 

van de zijkant kan ook een vertekend (en 

afleidend!) beeld geven. Vermijd drukke 

prints of streepjes in je kleding, die kunnen 

vertekenen op beeld, storend verspringen 

of door elkaar lopen op beeld.  

Aandachtige 

aanwezigheid 

De merkbare aanwezigheid van een 

docent heeft een positieve uitwerking 

in de les. Begroet de studenten 

wanneer ze binnenkomen. Tijdens de 

les maak je regelmatig oogcontact met 

de gehele groep. Zie je dat mensen 

afgeleid zijn of met andere zaken bezig 

zijn (bijv. telefoon of laptop), merk dit 

dan gerust op en maak het 

bespreekbaar. Je les vraagt immers 

wederzijdse aandachtige 

aanwezigheid. Maak je aanwezigheid 

ook kenbaar wanneer studenten zelf 

aan de slag gaan of werken in groepen; 

loop rond, wees beschikbaar voor 

vragen, geef advies. Het werkt 

demotiverend wanneer je jezelf 

afzondert of geen contact meer maakt, 

door in een hoekje (of zelfs in een 

andere ruimte) voor jezelf gaat 

werken.  

Bij online lessen zijn er meerdere 

manieren dan enkel het scherm om je 

aanwezigheid te tonen als docent. Dat 

begint al bij het verwelkomen van nieuwe 

deelnemers in je les. Daarbij hoort ook het 

actief reageren op boodschappen in de 

chat of opgestoken digitale handjes tijdens 

de les. Dit is wederom het principe van 

wederzijdse aandachtige aandacht. 

Bespreek vooraf met elkaar hoe jullie 

omgaan met vragen stellen of interactie. 

Bij PowerPointpresentaties kan het helpen 

om je cursor actief te gebruiken als 

aanwijzer om de aandacht te houden. Ook 

kan je werken met animaties in je 

PowerPoint die jouw boodschap 

benadrukken. Wanneer studenten in 

break-out-rooms werken kan je als 

organisator van de vergadering beurtelings 

‘inbreken’ in de verschillende rooms. Zo 

stel je studenten in gelegenheid om vragen 

te stellen.  

Praktisch 

Rand-

voorwaarden 

Voordat je de les geeft, moeten je een 

aantal zaken op een rijtje hebben, de 

zogenaamde randvoorwaarden. Zijn 

die niet vervuld, dan kan je je les niet 

geven. Het gaat hierbij om roostering, 

lokaal/ruimte, afspraken over 

vergoeding/beloning, bereikbaarheid 

van ondersteuning, 

voorbereidingsopdrachten en andere 

communicatie aan studenten, achteraf 

delen van lesmateriaal, etc.  

Er moet duidelijk zijn welk medium 

gebruikt gaat worden voor de online les 

(Teams, Zoom, Bluejeans) en wie hiervoor 

de uitnodigingen uitstuurt. Ook hier 

moeten afspraken vooraf helder zijn over 

bijv. roostering, afspraken over 

vergoeding/beloning, bereikbaarheid van 

ondersteuning, voorbereidingsopdrachten 

en andere communicatie aan studenten, 

achteraf delen van lesmateriaal, etc. 

Ruimte Zorg ervoor dat het lokaal is ingedeeld 

naar functie van jouw les. Wordt die 

interactief? Zorg er dan voor dat de 

stoelen/tafels in een ronde vorm staan 

zodat iedereen elkaar kan aankijken. 

Gebruik je het (smart)bord of 

Zorg ervoor dat je in een stille ruimte zit, 

zonder achtergrondgeluid waar je niet 

gestoord kunt worden. Is dit niet mogelijk? 

Zorg er dan tenminste voor dat anderen 

weten dat je bezig bent met een les, hier 

rekening mee houden door niet te luid met 
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projecteer je een presentatie? Zorg 

ervoor dat deelnemers hier niet voor 

gaan zitten en het zicht belemmeren. 

elkaar te praten, en spreek af dat je niet 

gestoord mag worden. Wanneer je in een 

ruimte zit waarbij de achtergrond erg druk 

is (bijv. aan de keukentafel met open 

kastjes achter je), dan kan dit afleiden. Het 

helpt dan om de achtergrond te vervagen. 

Zo blijven privacygevoelige zaken uit 

beeld.  

Vormgeving 

lesmateriaal 

Maak gebruik van professionele 

lesmaterialen en wees zorgvuldig in de 

voorbereiding. Slechte kopieën of 

handgeschreven papieren komen 

minder professioneel over dan 

geprinte exemplaren. Ook bij het 

gebruik van het bord of flip-overs is het 

belangrijk om duidelijk en netjes te 

schrijven. Daarnaast bestaat er veel 

lesmateriaal wat reeds professioneel 

vormgegeven is, denk aan 

associatiekaarten, dobbelstenen of 

andere spelvormen. Maak hiervan 

gebruik en probeer het niet handmatig 

na te maken als je hiervoor niet de 

juiste middelen hebt. 

Er zijn volop digitale mogelijkheden om je 

lesmateriaal professioneel vorm te geven. 

Kijk daarbij wel naar je eigen 

mogelijkheden en kies een middel dat 

aansluit bij jouw behoeften. Een ‘simpele’ 

PowerPoint werkt gemakkelijk en kan er al 

snel professioneel uitzien door een aantal 

opties te gebruiken. Denk hierbij aan de 

juiste achtergrond van je slides, het 

gebruik van animaties en het invoegen van 

afbeeldingen of video’s. Ook hierbij de 

aanbeveling om vooral gebruik te maken 

van lesmaterialen die reeds professioneel 

vormgegeven zijn (zoals video’s, 

interactieve websites of quizzen) in plaats 

van deze middelen zelf handmatig na te 

maken als je de juiste middelen niet hebt.  

Proces en product 

Assistentie/hulp Het kan zijn dat je bepaalde 

onderdelen van je gastles niet alleen 

kunt doen. Wees dan niet bang om 

hulp of assistentie te vragen. Zo 

kunnen collega’s je helpen bij het 

formuleren van casussen, heb je 

misschien een bekende die handig is in 

het maken van digitaal lesmateriaal, of 

kan een andere docent of 

ondersteuner van de leergang helpen 

wanneer er extra begeleiding nodig is 

bij een opdracht in de les. Maar ook bij 

het opstarten van de les, het 

klaarzetten van een presentatie of het 

werken met de digitale hulpmiddelen 

bij een externe locatie kan je hulp 

vragen aan de organisatoren.  

Het kan zijn dat je tijdens je digitale les 

hulp of ondersteuning nodig hebt van de 

organisator van de teams-vergadering 

omdat jij als gast bepaalde opties niet hebt 

(bijv. het maken van break-out rooms, of 

het bijhouden van de chat die jij niet kunt 

zien als je presenteert). Hierover moet je 

vooraf nadenken en rekening mee houden 

in je lesontwerp. Door hier heldere 

afspraken over te maken met de 

organisatoren, zorg je ervoor dat jouw 

focus kan liggen op de inhoud van je les en 

dat je je niet onzeker hoeft te voelen over 

deze zaken. Daarbij horen ook afspraken 

over bijvoorbeeld een ‘hulplijn’, waar je 

terecht kunt bij eventuele onvoorziene 

problemen tijdens je les.  

Delen van 

presentatie en/of 

lesmateriaal 

Geef voorafgaand aan je gastles 

duidelijk door hoe het lesmateriaal 

gedeeld gaat worden. Voorafgaand aan 

de gastles via de digitale leeromgeving 

of e-mail, of juist na afloop van de 

presentatie. Als je vooraf de slides van 

je presentatie uitreikt (op papier of 

online), kan het de studenten rust 

Bij het delen van je presentatie is het goed 

om de voor- en nadelen van verschillende 

opties vooraf te wegen bij een online les. 

Wanneer de presentatie vooraf aan de 

deelnemers gestuurd wordt, kunnen ze de 

slides al eerder bekijken en moet je ervoor 

zorgen dat studenten alsnog geprikkeld 

blijven om jouw toelichting ‘live’ te volgen. 
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geven omdat ze de slides voor zich 

hebben, weten wat er komt en kunnen 

notuleren voor zichzelf. Het helpt 

daarbij om de hand-outs te printen als 

notitiepagina’s. Tegelijkertijd kan het 

vooraf uitreiken van slides ervoor 

zorgen dat studenten vooruit gaan 

bladeren en minder opletten. Dit kun 

je oplossen door je slides beknopt te 

houden zodat je uitleg van 

meerwaarde is. Zorg er dus voor dat je 

nog niet teveel weggeeft in je slides en 

de studenten blijft boeien om jouw 

toelichting op de slides te volgen.  

Geef dus niet teveel weg. Als je de 

presentatie online deelt via teams als 

presentator, bestaan er verschillende 

opties voor de weergave van je 

presentatie. Kijk daarin wat voor jouw 

presentatie het beste werkt; volledige 

vulling van het scherm, een weergave 

waar je zelf ook nog zichtbaar bent voor de 

deelnemers, etc. Daarnaast kan het helpen 

om de optie uit te zetten dat deelnemers 

zelf door de slides heen kunnen scrollen 

tijdens de presentatie. Zo blijven ze bij 

jouw volgorde hoe je de les doorloopt en 

houd je hun aandacht makkelijker vast.  

Groepsdynamiek In een enkele les kan het lastig zijn om 

de groepsdynamiek in te schatten en te 

beïnvloeden. Toch is het een 

belangrijke factor om rekening mee te 

houden tijdens je les. Een goede 

introductie is daarom van belang. Wat 

verwacht je van de studenten en wat 

kunnen zij van jou verwachten. Goede 

groepsdynamiek bevordert het effect 

van je les. Geef complimenten en kies 

werkvormen waarbij studenten 

moeten samenwerken. Probeer ook in 

individuele oefeningen juist het 

gezamenlijke niveau van de groep te 

bespreken, vermijd het benadrukken 

van onderlinge verschillen tussen 

studenten. Juist het groepsgevoel 

bevorderen kan een positieve 

uitwerking op de groepsdynamiek 

hebben. Daarnaast sluit een goede 

groepsdynamiek aan bij het leren van 

én met elkaar. Het kan ervoor zorgen 

dat studenten elkaar inspireren en 

motiveren om verdieping te vinden in 

de lesstof.  

Binnen een online les is de 

groepsdynamiek ook een belangrijk 

aandachtspunt. Niet alleen het startpunt 

van de groepsdynamiek maakt uit hoe 

jouw online les zal lopen, maar ook 

gedurende de les kan groepsdynamiek een 

belangrijke beïnvloeding zijn. De 

groepsdynamiek kan worden beïnvloedt 

door de camera. Staan ze aan of staan ze 

allemaal uit, dat heeft invloed op de 

studenten onderling en op de docent. 

Opname van de les kan de 

groepsdynamiek beïnvloeden, omdat 

mensen zich ervan bewust zijn dat 

anderen het achteraf kunnen terugkijken. 

Voor opname moet iedereen toestemming 

geven. Als ‘gast’ in een teams vergadering 

kan je niet opnemen. Maak duidelijke 

afspraken over hoe er gecommuniceerd 

gaat worden: met een handje of via de 

chat. Bespreek de regels vooraf aan de 

gastles. Door elkaar spreken moet altijd 

vermeden worden.  

Opvolging Gebruik je tijdens jouw gastles een 

PowerPointpresentatie, dan kun je in 

het begin vertellen dat de studenten 

de presentatie via hun docent krijgen. 

Zo kunnen de studenten hun aandacht 

bij de les houden. Aan het eind van de 

les is het goed om nog even de 

belangrijkste punten samen te vatten. 

Wat hebben jullie allemaal besproken? 

Op het eind kun je ook nog even kort 

evalueren. Wat vonden ze van jouw 

gastles? Wat zou je de volgende keer 

Ook bij online lessen is het belangrijk om 

vooraf te vertellen welke naslagwerken 

studenten achteraf ontvangen. Dit houdt 

hun aandacht bij de online les en 

voorkomt het heen en weer klikken tussen 

verschillende vensters. Wanneer je de les 

nogmaals samenvat en de lesstof kadert 

voor de studenten, kan het helpen om 

herkenbare beelden uit de presentatie 

terug te laten komen. Voor de 

vragenronde en evaluatie kan er gekozen 

worden om dit mondeling te doen en 
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beter anders kunnen doen? Neem ook 

voldoende tijd om vragen te 

beantwoorden. Plan dit bewust in, je 

hebt liever tijd over dan tijd tekort 

voor dit onderdeel.  

enkele (of alle) deelnemers het woord te 

geven, maar afhankelijk van de 

groepsgrootte is dit een tijdrovend proces. 

Tips en tops kunnen ook via de chat 

verzameld worden. Vragen kunnen beter 

mondeling gesteld worden. Maak 

daarnaast afspraken over eventuele 

opnames en de toegankelijkheid ervan.  
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Werkvormen 
Bij het kiezen van een juiste werkvorm moeten je leerdoelen altijd leidend zijn. De ene werkvorm 

leent zich beter voor het actief verwerken van informatie, de andere richt zich juist op het 

reproduceren van informatie. Ook kan het ene leerdoel juist samenwerking nodig hebben, terwijl je 

bij andere leerdoelen de studenten juist individueel wil stimuleren om aan de slag te gaan.  

Dit hoofdstuk geeft slechts een aantal voorbeelden van werkvormen, er bestaan er nog veel meer. 

Onderstaande lijst is enkel ter inspiratie en zeker niet volledig. We moedigen jullie aan om je verder 

te verdiepen in andere of meer leuke werkvormen binnen het onderwijs. Gebruik hiervoor ook de 

aangereikte bronnen in dit inspiratieboek.  

De benoemde werkvormen zijn steeds onderverdeeld in drie categorieën, gekoppeld aan de blokken 

uit het template ‘bouw je eigen gastles’.  

1) Kennismaking/icebreaker

• Deze gebruik je tijdens een introductie of om de les te doorbreken met afwisseling.

Ze worden meestal tussen informatieblokken ingezet, tijdens de blokken down-time.

2) Langere interactieve werkvorm

• Deze werkvormen zijn geschikt om te introduceren bij het eerste deel van je lesblok,

tijdens prime-time 1, of door meerdere blokken aan elkaar te koppelen.

3) Kortere interactieve werkvorm

• Deze werkvormen lenen zich goed om in een korte tijd informatie over te brengen en

studenten te activeren. Ze passen goed in de zogenaamde prime-time 2.

1.1 De student, toerist of gevangene (Sabine Pieters, HBO-V docent Zuyd Hogeschool)  

Categorie: 1. Kennismaking/icebreaker 

Vraag de student om in de chat te typen in welke hoedanigheid hij/zij vandaag in de les zit. Als 1: 

Student; iemand die razend enthousiast is om te leren, alles wil weten en alles wil vragen, 2: als 

Toerist: laat het over zich heenkomen en kijkt een beetje rond, of 3: als gevangene: die persoon is 

vanuit zijn leidinggevende of manager naar deze bijeenkomst gestuurd en is eigenlijk meer zijn tijd 

aan het uitzitten.  

In de chat bekijk je welke categorie het meest genoemd wordt, dat deel je met de deelnemers, en je 

geeft van elke categorie 1 persoon het woord om zijn/haar antwoord toe te lichten.  

Welke tip? Het vraagt wel wat focus van de docent om te chat bij te houden, lastiger bij een grote 

groep (>20 studenten). 

Waarom top? Omdat dit jou op een snelle manier een indruk geeft over de weerstand of juist het 

enthousiasme dat er binnen een groep zit, én je laat ze al een keertje oefenen met de chat.  

1.2 Netwerken met een bolletje touw (door Mireille Schoonbroodt, begeleidingskundige Zuyd 

Hogeschool)  

Categorie: 1. Kennismaking/icebreaker 

Laat de deelnemers in een kring staan en laat ze een bolletje touw of garen doorgeven aan elkaar. Dit 

mag kriskras door de groep gaan. Als je het bolletje garen ontvangt, stel je jezelf voor (naam, functie, 

werkplek, etc.). Iedereen houdt het draad vast om zo een netwerk te vormen. Als iedereen is 

geweest wordt het touw weer opgerold en teruggegeven aan degene van wie je het bolletje garen 

hebt ontvangen. Daarbij noem je de naam van die persoon.  

Welke tip? Geef duidelijke instructies over wat de deelnemers moeten vertellen bij het voorstellen, 

anders loop je het risico dat de oefening erg lang gaat worden.  
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Waarom top? Het is een speelse manier om elkaar te leren kennen en de deelnemers staan letterlijk 

en figuurlijk meteen met elkaar in verbinding. 

1.3 Geboortejaar of Wie maakt de verste reis? (door Els Knapen, coördinator Netwerk Palliatieve 

Zorg Westelijke Mijnstreek) 

Categorie: 1. Kennismaking/icebreaker 

Vraag iedereen in de ruimte te komen staan, doe zelf ook mee. De opdracht is om in een lijn op 

volgorde van geboortejaar te gaan staan waarbij de ene kant van de ruimte de jongste komt te staan 

de andere kant de oudste. Iedereen gaat met elkaar in gesprek!  

Een alternatief is om in een lijn te gaan staan op volgorde van reizen: wie is het verste op reis 

geweest en wie het dichtste bij huis. Ook hierbij komen mensen geanimeerd met elkaar in gesprek 

op een ongedwongen, actieve manier.  

Welke tip? geef duidelijke instructies over vooraan en achteraan en laat het dan los en doe mee. 

Welke top? Een interactieve en persoonlijke kennismaking met elkaar wat ook later stof tot een 

gesprek leidt. 

1.4 Vraag het op de man af (Herbert Habets, HBO-V senior docent Zuyd Hogeschool) 

Categorie: 1. Kennismaking/icebreaker 

Stel een persoonlijke vraag aan de studenten zelf, over het thema van jouw gastles. Probeer hun 

aandacht te triggeren door ze hier persoonlijk over te laten nadenken en hun eigen positie hierin te 

bepalen. Een voorbeeld is het stellen van de vraag ‘Voel jij je weleens eenzaam en wat doet dit met 

je?’ bij een les over eenzaamheid bij ouderen.  

Welke tip? Juist omdat de studenten hier een stuk persoonlijke informatie moeten gaan delen met 

de groep, is het belangrijk om eerst zeker te zijn van een veilig leerklimaat, waarin studenten ook de 

ruimte moeten voelen om niets te willen delen.  

Waarom top? Door persoonlijk na te denken over de onderwerpen, worden deze ook vanuit een 

ander perspectief belicht (het is niet alleen de ander, de patiënt, die met deze vraagstukken kan 

worstelen). 

2.1 Pecha Kucha (door Mamette van Wanroij, HBO-V senior docent Zuyd Hogeschool) 

Categorie: 2. Langere interactieve werkvorm 

Een Pecha Kucha is een presentatie van 20 afbeeldingen die allemaal 20 sec in beeld komen, die 

samen een boodschap of verhaal vertellen. De presentatie duurt dan ook altijd 6.40 minuten. De 

studenten kunnen een Pecha Kucha maken om hun antwoord op een bepaalde vraag te presenteren, 

om hun inzicht over een bepaald thema te delen, of om hun positie ten opzichte van een bepaalde 

stelling te introduceren.  

Welke tip? Dit vraagt voorbereiding van de student, waarbij benadrukt moet worden dat de Pecha 

Kucha een middel is en niet het doel op zich om de boodschap over te brengen. Het moet immers 

behapbaar blijven voor de student. Ook de tijdsdruk kan belemmerend worden, daarin kan een iets 

flexibelere houding al lucht geven.  

Waarom top? Het doet een beroep op de creativiteit van de studenten en het format stuurt aan op 

to the point zijn en focus aan te brengen in de boodschap.  

2.2 Associatiekaarten (door Monique Dumoulin, HBO-V senior docent Zuyd Hogeschool)  

Categorie: 2. Langere interactieve werkvorm 

Laat de studenten een antwoord op een vraag formuleren aan de hand van associatiekaarten. Je kunt 

dan denken aan vragen als ‘hoe sta jij in jouw beroep’ of ‘hoe sta jij in deze cursus’? Maar ook vragen 
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om te associëren met thema’s uit jouw gastles of posities in bepaalde dilemma’s kunnen uitgebeeld 

worden met kaarten. Denk dan aan vragen als ‘welk beeld vind jij passen bij een bepaald thema, en 

waarom?” of “welk beeld illustreert het best jouw mening over dit vraagstuk, en waarom?”. Er 

bestaan verschillende sets associatiekaarten geschikt voor verschillende doeleinden 

(coachingskaarten, praatkaarten, reflectiekaarten, etc.) maar je kunt ook zelf afbeelden printen of 

tonen waar deelnemers uit moeten kiezen. Zorg voor voldoende keuze.  

Welke tip? De oefening kost wel wat tijd, want je wil iedereen aan het woord laten. Zorg hier voor 

een goede tijdsbewaking, zodat de inbreng van deelnemers in balans is.  

Waarom top? Deze werkvorm spreekt de creativiteit van cursisten aan en kan ervoor zorgen dat je 

als groep echt met andere ogen naar een onderwerp kunt kijken.  

2.3 Verweven van casus(sen) in je gastles (door Eveliene Dera-de Bie, docent-onderzoeker Zuyd 

Hogeschool) 

Categorie 2: langere interactieve werkvorm 

Het gebruik van een casus kan de inhoud van je les sprekender maken en ervoor zorgen dat 

studenten betrokken blijven bij het verhaal van een aansprekende casus. De informatie die je wil 

overbrengen kan geïllustreerd worden door meerdere casussen, of door het verloop van één casus te 

verweven in je gastles. Dit verhaal kan dan een terugkomend onderdeel worden door de gehele 

gastles en zo meerdere keren aangehaald worden om de studenten te blijven boeien.  

Welke tip? Zorg voor een casus met een verhaal dat aanspreekt en bondig kan worden omschreven. 

Bij een té complexe casus of een onvoorspelbaar verloop, is het voor buitenstaanders lastig om de 

kern van het verhaal te blijven volgen. Bovendien gaat dit ten koste van de aansluiting op de praktijk.  

Waarom top? Gastlessen zijn uitermate geschikt om de studenten een kijkje in de praktijk mee te 

geven en via het gebruik van interessante casussen weet je zeker dat je aansluit op deze praktijk.  

2.4 Studenten in de rol van docent (door Jenny Erckens, begeleidingskundige Zuyd Hogeschool) 

Categorie: 2 langere interactieve werkvorm.  

Laat studenten (een deel van) het onderwijs verzorgen aan elkaar. Dit kan bestaan uit het 

voorbereiden van een specifieke vraag, waarbij studenten het antwoord en de onderbouwing ervan 

delen met hun medestudenten, maar het kan ook een korte presentatie zijn over een specifiek 

(deel)thema uit jouw gastles. Hun inbreng wordt klassikaal geëvalueerd en gewaardeerd door de 

medestudenten.  

Welke tip? Deze werkvorm is het best uit te voeren in groepjes, zodat studenten elkaar kunnen 

ondersteunen en elkaars kwaliteiten optimaal kunnen verdelen. Afhankelijk van het te behandelen 

lesonderwerp kan dit onderdeel zo lang en kort duren als passend bij het onderwerp, maar het is 

belangrijk om de tijd vooraf te kaderen en te bewaken tijdens de uitvoering.  

Waarom top? Om het waarderen een specifieke plek te geven tijdens de evaluatie, kan er gekozen 

worden om een ‘symbolisch cadeautje’ (dat aansluit bij het lesonderwerp) uit te reiken aan de 

lesgevers.  

2.5  Het Disney model (door Els Knapen, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke 

Mijnstreek) 

Categorie: 2 langere interactieve werkvorm 

Deze techniek wordt gebruikt om samen te brainstormen. Je vertrekt vanuit een centrale 

vraag/probleem waar je als groep een oplossing voor zoekt. In de Disney-techniek bestaan er zijn drie 

rollen: de dromer, de realist en de criticus. Bepaal de centrale vraag en doorloop de volgende fasen. 
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1. Begin door te associëren in de Dromer-groep/ een dreamroom: alles is mogelijk, schrijf alle

dromen op zonder commentaar. Maak een beeld van een gewenste situatie/ gebruik post-its

voor alle ideeën. In deze fase is WAT belangrijk.

2. Dan komt de volgende groep, de realisten/ een realityroom: zij kijken praktisch naar de

droom, wat is de ervaring, wat is haalbaar? Vertaal de droom in kleine, praktische stapjes:

wordt precies en concreet. In deze fase is HOE belangrijk.

3. Dan komt de laatste groep, de criticus/ de sweatroom. Zij leveren kritiek op het idee: is het

haalbaar en uitvoerbaar? In deze fase is het WAAROM belangrijk.

4. Als het nodig is, kun je nog een ronde maken – of zo veel er nodig zijn.

De fases kun je in groepjes uitvoeren of gezamenlijk, afhankelijk van het aantal studenten. 

Welke tip? Het kan in online break-out rooms of fysiek in lokalen. Je kunt het op vellen papier doen 

of je maakt er een huis van met drie etages, elke rol heeft zijn eigen etage. 

Waarop top? Een activerende werkvorm waarbij iedereen inbreng kan hebben en mee kan doen. 

2.6 De terugkerende waarom?-vraag (Sabine Pieters, HBO-V docent Zuyd Hogeschool)  

Categorie: 2. Langere interactieve werkvorm 

Deze oefening helpt studenten om elkaar uit te dagen tot het reflecteren en doordenken over het 

eigen handelen. Deel de groep op in duo’s. Elk duo gaat met elkaar in gesprek over een moeilijke 

situatie die ze hebben meegemaakt in de praktijk, of een situatie waar ze moeite mee hebben. De 

ene student is de inbrenger, de andere student is de luisteraar en waarom-vragen. De inbrenger start 

met het uitleggen van de situatie en/of het bespreekpunt en concludeert met het ‘probleem’ (=wat 

de student graag verder zou willen verkennen en nieuwe inzichten over wil krijgen). De luisteraar 

hoort het verhaal aan, en stelt de eerste ‘waarom’ vraag over iets dat er voor hem/haar uitspringt 

(bijv. ‘waarom voel je je daar zo onder?’). De inbrenger geeft hierop antwoord, en weer reageert de 

luisteraar met een ‘waarom’-vraag. Dit gaat door tot er 5 ‘waarom-vragen’ gesteld zijn.  

Welke tip? dit lijkt een wat flauwe oefening waar studenten soms wat makkelijk mee omgaan. 

Probeer de oefening goed te kaderen en het belang van reflectie en doordenken te benadrukken, dit 

kan ze helpen om open te staan voor deze oefening.  

Waarop top? Door te praten met een medestudent kunnen studenten op andere en nieuwe 

inzichten komen die een bepaalde bewustwording geven over zichzelf. Een mooie reflectieoefening!  

3.1 Stem op de stelling (door Kim Dirkx, onderwijskundig ondersteuner Zuyd Hogeschool) 

Categorie: 3. Korte interactieve werkvorm 

Neem in je PowerPoint een aantal slides op waar stellingen op staan. Laat studenten stemmen voor 

eens of oneens door iets zwarts of wits voor hun webcam te houden. Iedereen heeft immers wel een 

telefoon (=zwart) of notitieboekje of pen (=wit) bij de hand. Geef enkele mensen het woord om hun 

stem toe te lichten, sluit af met jouw eigen kadering en extra informatie over de stelling.  

Welke tip? De complexiteit van de stelling bepaalt hoe lang de interactie wordt, denk hier dus vooraf 

goed over na.  

Waarom top? Omdat het een relatief simpele manier is om de gehele groep erbij te betrekken en de 

aandacht terug te krijgen. Ook is het een goed excuus om de deelnemers de camera aan te laten 

zetten en houden. 

3.2 Mentimeter (door Philo Logister, opleidingsmanager HBO-V Zuyd Hogeschool) 

Categorie: 3. Korte interactieve werkvorm 

Via de website www.mentimeter.com kan je een interactieve vraag formuleren, waar studenten via 

hun telefoon op kunnen antwoorden, stemmen of reageren. Dit kunnen ze doen door naar 

www.menti.com te gaan en de corresponderende code van jouw vraag in te voeren. Jij kunt de 

binnenkomende resultaten direct projecteren, zodat studenten elkaars antwoorden kunnen zien.  

https://hetnlpcollege.nl/associatie-dissociatie/
http://www.mentimeter.com/
http://www.menti.com/
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Welke tip? Zorg ervoor dat je de webpagina alvast openzet en getest hebt voordat je de vraag 

projecteert. Het is de kunst om de deelnemers hun telefoon weer weg te laten leggen, nadat ze 

gestemd hebben.  

Waarom top? Het is een snelle manier om input te verzamelen, alles komt real-time binnen en is 

mooi gevisualiseerd door de website. Bovendien krijg je in één oogopslag inzicht in de 

overkoepelende mening van de groep. 

3.3 Reflectie volgens het 4C-model (door Jeanny Huveneers, HBO-V senior docent Zuyd 

Hogeschool) 

Categorie: 3. Korte interactieve werkvorm 

De gerichte vragen van het 4C-model bewegen studenten tot reflectie. Projecteer de vragen op een 

groot scherm, en gun de deelnemers 5 minuten in stilte om voor zichzelf een antwoord op te 

schrijven voor elke C.  

• Wat constateer ik?

• Welke conclusie trek je hieruit?

• Wat heeft dit voor een consequentie(s)?

• Welke concrete acties zet ik uit (en wie heb ik daarbij nodig)?

In deze werkvorm kan je ervoor kiezen om een klassikale terugkoppeling te doen of de deelnemers in 

duo’s hun antwoorden te laten bespreken. De reactie op elkaar kan leiden tot nieuwe inzichten.  

Welke tip? Misschien is niet elke deelnemer het gewend om te reflecteren, dan kan het helpen om 

voorbeelden te geven bij deze vragen en ze wat op weg te helpen in hun reflectie.  

Waarom top? Via dit model worden deelnemers geprikkeld om terug te kijken naar hun eigen proces 

en vooruit te kijken naar de manieren waarop zij actief aan de slag willen gaan met het geleerde. 

3.4 de Barometer (door Els Knapen, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek) 

Categorie: 3. Korte interactieve werkvorm 

Maak stroken papier met aan de voorkant een indeling van bijvoorbeeld 0-10 en de achterkant een 

verdeling van 0-100%. Als docent stel je twee vragen: Voor de eerste kies je tussen ‘welke 

waardering geef je aan het eerste gedeelte van deze les’ of ‘welke score geef je je eigen inbreng?’ 

Daarvoor antwoorden de studenten met de voorkant van hun blad (tussen 1-10). De tweede vraag 

luidt: ‘hoe groot is de kans is dat je met de inhoud van de les iets kan doen in je praktijk?’ Daarvoor is 

de achterkant om een percentage aan te geven.  

Iedereen gaat dit invullen en binnen twee minuten is iedereen klaar. Dan vraag je iemand naar de 

score met een toelichting, dit kun je eventueel nog aan 2 of 3 mensen vragen. Tot slot kun je vragen 

of iemand nog iets wil toevoegen. Van gedachten wisselen over de gegeven scores kan ook in 

tweetallen. 

Welke tip? Daag studenten uit om via deze weg niet alleen een antwoord te geven maar ook hun 

antwoord te onderbouwen en te reflecteren op zichzelf.  

Waarom top? Het is een toegankelijke en snelle manier om te reflecteren, na bijvoorbeeld 

primetime 2. Via deze manier worden studenten getriggerd om na te denken over de gegeven 

antwoorden en zo geactiveerd te worden om het geleerde toe te passen in hun praktijk.  

3.5 de gezamenlijke samenvatting (door Sabine Pieters, HBO-V docent Zuyd Hogeschool)  

Categorie: 3. Korte interactieve werkvorm 

In deze oefening gaat de gehele groep gezamenlijk een lopend verhaal te maken van de 

samenvatting van de lesstof, door elkaars verhaal af te maken. Snel denken en inhaken op de ander 

is hierbij een vereiste. Spreek eerst de volgorde af die er gevolgd gaat worden, in een kring is dit het 

gemakkelijkst, online kun je afspreken dat jij de namen op volgorde noemt en de deelnemerslijst 
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aanhoudt. Elke deelnemer gaat nu één zin uitspreken die te maken heeft met de inhoud van de les. 

Ze moeten hierbij aansluiten op hetgeen dat de voorganger al heeft gezegd, het moet immers een 

lopend verhaal worden. Begin zelf met de zin “In de les van vandaag stond het thema … centraal en 

het belangrijkste punt hieruit was…” Geef daarna het woord aan de volgende student. Die maakt 

jouw zin af, en start ook weer een nieuwe zin voor de volgende student (bijv. …dat je als zorgverlener 

aandacht moet hebben voor de beleefwereld van de cliënt omdat je dan…). Studenten moeten dus 

snel schakelen en inhaken op hun voorganger. Als het rondje gedaan is, hebben alle studenten actief 

terug moeten denken naar de inhoud van de les en zijn ze geactiveerd om de lesstof te verwerken.  

Welke tip? Het kan soms lastig zijn om het tempo erin te houden. Zorg er dan voor dat je niet teveel 

tijd verliest bij één student, want dat kan de trend zetten voor de volgende studenten die dan ook 

extra tijd nemen. Beter helpt je de student die vastloopt wat op weg zodat het tempo niet stagneert.  

Waarom top? Het is een leuke en snelle manier om te achterhalen wat studenten hebben 

onthouden van jouw gastles, die inzichten kunnen je helpen om bij de afsluiting van de les de 

gemiste zaken nog eens aan te stippen.  
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Overige onderwijsactiviteiten 

Onderwijsactiviteit: bevorderen van interactie 

Toelichting: De meeste gastlessen bevatten elementen van interactie, waar je ook op rekent als 

gastdocent. Wanneer de interactie niet vanzelf of niet voldoende op gang komt, kan dit invloed 

hebben op het verloop van je les. Er zijn een aantal mogelijkheden om interactie te bevorderen. 

Welke mogelijkheid het beste past, is erg afhankelijk van de studentengroep, de reden van het 

uitblijven van interactie en de soort interactie die werd beoogd. Om die reden is het raadzaam om te 

variëren in onderstaande technieken en zo te zien wat aanslaat. 

Online: Ook online helpt het in de interactie wanneer deelnemers elkaar kunnen zien, vraag dus of 

de camera’s aan mogen staan. Probeer dan ook, net als je in een fysieke les zou doen, alert te zijn op 

non-verbale signalen. Zie je iemand fronsen of vragend kijken bij een bepaald onderdeel? Stel actief 

de vraag of die studenten zijn/haar ideeën over het onderdeel wil delen. Dit observeren van non-

verbale signalen kan je ook helpen om bepaalde discussies op gang te helpen. Je kunt studenten zelf 

activeren om elkaar interactieve vragen te stellen, door ze te vragen om de persoon aan te spreken 

die rechtsonder in hun scherm staat. Bij elke student is dit scherm anders, dus zo worden de 

personen die inbreng hebben gevarieerd. Niet elke student neemt graag het woord online en 

sommige studenten vinden het lastig om tussen een lopend gesprek te komen of in te breken. Het 

kan dan helpen om studenten te laten reageren via de chat. Op die manier kan iedereen inbreng 

hebben zonder het gevoel te hebben andere studenten te storen in hun verhaal. Als gastdocent kan 

je dan een aantal opmerkingen uitlichten en de student uitnodigen om mondeling toelichting te 

geven.  

Fysiek: Voor studenten kan het overweldigend zijn om (soms voor het eerst sinds tijden) in een 

fysieke les te zitten waarbij actieve participatie wordt verwacht in een groep met medestudenten. 

Dat kan komen omdat zij elkaar nog niet goed kennen, omdat zij onzeker zijn over hun inbreng of 

omdat ze nog niet gewend zijn om hun inzichten te delen. Het is dan belangrijk om een veilig 

lesklimaat te scheppen waar elke inbreng wordt gewaardeerd en een open houding bestaat ten 

opzichte van elkaar. Het kan helpen om de interactie in het begin van je les wat simpeler en 

beknopter te houden, van waaruit je langzaam de moeilijkheidsgraad en diepgang van de interactie 

op kunt schroeven. Het kan ook helpen om te starten met uitwisseling tussen duo’s en kleine 

groepjes, om uiteindelijk te werken naar klassikale interactie (uiteraard afhankelijk van de gekozen 

werkvorm).  

Onderwijsactiviteit: studenten willekeurig het woord geven 

Toelichting: Waar de interactie niet vanzelf komt, bijvoorbeeld in de startfase van een groep of 

wanneer er nog niet veel kennis bij de groep zit, kan het lastig zijn om studenten het woord te laten 

nemen. Het kan dan helpen als de gastdocent studenten actief uitnodigt om te reageren. Het liefst 

op willekeurige volgorde zodat studenten weten dat ze steeds alert moeten zijn om genoemd te 

worden en zich niet simpelweg voorbereiden wanneer hun beurt eraan komt. Maar hoe doe je dit op 

een willekeurige volgorde?  

Online: Via de website https://wheelofnames.com/nl/ kan je aan het rad draaien en zo de computer 

willekeurig een naam laten selecteren van de groep studenten. Het kan ook helpen om de lijst van 

deelnemers af te gaan, die zijn immers geordend op volgorde van binnenkomen, waardoor het 

willekeurig lijkt voor de studenten maar voor jou overzichtelijk op volgorde staat.  

Fysiek: het kan helpen om voor jezelf een vaste volgorde aan te houden. Zo sla je niemand over. Let 

echter op dat jouw volgorde niet te voorspelbaar wordt, zoals bijvoorbeeld het afgaan van het rondje 

zoals de deelnemers in het lokaal zitten. Denk aan creatievere manieren. Staat de namenlijst op 

https://wheelofnames.com/nl/
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alfabetische volgorde van de achternaam? Dan kan jij ze juist de beurt geven op alfabetische 

volgorde van hun voornaam. Of gebruik de volgorde van hun geboortedag aan.  

Onderwijsactiviteit: Indelen van groepjes 

Toelichting: Studenten zijn het gewend om het bekende op te zoeken, zo ook in de samenwerking 

met medestudenten. Vaak zitten studenten die elkaar al kennen, naast elkaar. Als je hen vraagt om 

kleine groepjes te maken, zullen ze gemakkelijk de stoelen wat dichterbij elkaar zetten en niet uit 

zichzelf gaan wisselen van zitplaats. Terwijl je die mengeling juist wel wilt bewerkstelligen als 

gastdocenten voor de rijkere inzichten die een gevarieerde groep kan brengen.  

Online: je kan ervoor kiezen om te werken met break-out-rooms. Let op, hiervoor moet je wel de 

organisator van de vergadering zijn, of de organisator vragen om deze break-out-rooms voor je klaar 

te zetten. Daar kan een willekeurige mengeling van de groep gemaakt worden, maar de groepen 

kunnen ook handmatig samengesteld worden.  

Fysiek: Geef elk groepslid een nummer en ga de zit-volgorde af. Elke buurvrouw of buurman heeft 

dan een verschillend groepsnummer. Je kan ook werken in orde van binnenkomst. Dus bij 

binnenkomst krijgt elke deelnemer een groepsnummer. Bekenden komen vaak tegelijkertijd binnen 

en krijgen zo ook een ander groepsnummer zodat ze niet bij elkaar zitten.  

Onderwijsactiviteit: hanteren van pauzes 

Toelichting: Voor de ene student komt de pauze altijd te laat en duurt deze altijd te kort, voor de 

andere student komt de pauze altijd te vroeg en duurt deze altijd te lang. Deze studenten reageren 

allebei anders bij de aankondiging van de start en het einde van de pauze. Het is de kunst om beide 

typen studenten wel mee te krijgen in de gewenste pauzetijdstippen.  

Online: Op het moment dat je merkt dat studenten lastig hun aandacht erbij kunnen houden, dat er 

weinig inbreng komt bij de interactiemomenten en dat studenten zelfs niet meer reageren, dan is het 

tijd om pauze te nemen. Over het algemeen moeten dit meer en kortere pauzes zijn bij een online 

les. Probeer de studenten ook te stimuleren om echt even weg te gaan van hun scherm (ook hun 

telefoon!), door ze te motiveren om even iets te drinken te pakken of zelfs even een frisse neus te 

halen. Zorg voor een specifieke tijdsafspraak wanneer iedereen weer terug is, en wijk niet af van 

deze tijd. Als je wacht op de laatkomers, worden de mensen die op tijd zijn immers nadelig 

behandeld.  

Fysiek: Zorg bij fysieke lessen dat studenten ook daadwerkelijk opstaan en even bewegen, dit komt 

hun concentratie later ten goede. Laat ze ook zeker even afschakelen van de lesstof en maak tijd 

voor informele gesprekken. Bovendien smaakt een kopje koffie beter wanneer je leuke gesprekken 

hebt met medestudenten. Ook hier is concrete afstemming over het de pauzetijdstippen belangrijk 

alsook het nastreven van deze afspraken. Iedereen dient op tijd terug te zijn, de les wordt weer 

gestart op het afgesproken tijdstip.  
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	Deze techniek wordt gebruikt om samen te brainstormen. Je vertrekt vanuit een centrale vraag/probleem waar je als groep een oplossing voor zoekt. In de Disney-techniek bestaan er zijn drie rollen: de dromer, de realist en de criticus. Bepaal de centra...

