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Addendum m.b.t. digitaal onderwijs 
 

Tot medio maart 2020 vond ons onderwijs plaats in lokalen en praktijklokalen. Daar zagen tutor en 

studenten elkaar en was het gevoel samen te leren (meestal) aanwezig.  

Sinds het intrede van  Covid-19 zien we dat de digitale mogelijkheden het onderwijs blijvend hebben 

vernieuwd.  

Dit betekent dat een deel van de lesactiviteiten die in de studiehandleiding beschreven staan op een 

alternatieve, vaak digitale, manier worden aangeboden. 

Met het oog op ‘onderwijs op afstand’ is het nodig spelregels te maken voor het digitale onderwijs.  

Naast de online lessen kan het onderwijs ook hybride worden aangeboden; een deel van de 

studenten volgt het onderwijs ter plekke en een deel real-time online, dan wel achteraf.  

Assessment gesprekken  zullen zoveel mogelijk online worden afgenomen.  

Hieronder een aantal voorschriften: 

Faciliteiten die de student zelf moet organiseren: 

- Laptop en/of computer 
- Webcam en/of computer/laptop met camera en microfoon 
- Goed werkende Wifi 

 

Etiquette voorafgaand aan het volgen van online lessen/ aanwezigheidsplicht: 

 De student volgt het lesprogramma volgens het aangegeven rooster. Afwezigheid van de 
student bij een online les  geldt als verzuim en heeft consequenties (zie OER).  

 Geplande afwezigheid moet van te voren met de praktijkcoördinator  en 
opleidingscoördinator worden gecommuniceerd. 

 Ongeoorloofd verzuim wordt door de opleidingscoördinator aan de praktijkcoördinator   
gemeld. 
 
 

 

Etiquette voor het volgen van online lessen: 

 De student logt op tijd in. 

 Bij de start van de online les zet de student de microfoon uit en de video aan. Een student 
die geen camera heeft op zijn device, meldt dit tevoren aan de opleidingscoördinator en 
gebruikt daarnaast de camera van zijn mobiele telefoon (de student is dus op twee manieren 
ingelogd). 

 De student is voor de tutor altijd zichtbaar aanwezig. 

 De student heeft een goed werkende Wifi. 

 De student kijkt recht in de lens, draagt nette kleding en maakt geen gebaren die deelnemers 
verkeerd kunnen opvatten. Ook een passende achtergrond en de juiste belichting zijn 
belangrijk. 

 Iedere student geeft via de Chat-functie aan de tutor een reactie, wanneer daarom wordt 
gevraagd. Dit vormt namelijk een bijdrage aan het leren.  
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 De student is geconcentreerd aanwezig en maakt gedurende de les geen gebruik van de 
telefoon tenzij dit is toegestaan door de tutor. 

 De student stelt zoveel mogelijk vragen via de chat en/of geeft via een emoticon of hand op 
steken aan dat hij/zij een vraag wilt stellen. 

 Op verzoek van de tutor vervult een student de rol van co-host tijdens een Teams-sessie. 

 Iedere student is verantwoordelijk voor zijn eigen leren en voor een bijdrage aan het leren 
van de studiegroep, zeker als de grote groep uiteen gaat in zogenaamde break-out rooms. 

 Studenten nemen de sessie niet op of verspreiden de inhoud niet anderszins, tenzij dit met 
de tutor en de medestudenten is afgesproken. 

 De studenten verlaten de teams-sessie alleen in overleg met de tutor. Tussentijds toilet 
gebruik wordt gemeld op de chat aan de opleider/tutor. 

 Elke sessie zorgt de tutor voor een korte pauze, zodat ieders ogen even rust krijgen en de 
benen gestrekt kunnen worden.  

 De student neemt deel aan de Teams-sessie in een rustige omgeving, zonder afleidende 
factoren (huisdieren, kinderen, huishoudelijke activiteiten, etc.). 

 Eten is tijdens het digitale onderwijs niet toegestaan.  
 

 

 

Toelichting 

 

De tutor observeert tijdens de lessen de student en haalt uit zijn/haar observatie informatie over de 

mate waarin de lesstof begrepen wordt en herkenning plaatsvindt van belangrijke onderdelen. Als de 

tutor bijzonderheden denkt te observeren, zal de tutor de student hier buiten de groep individueel 

over benaderen. 

 

Microfoons ‘aan’ van alle studenten kan een storing in het teams-systeem veroorzaken. Als de tutor 

een reactie vraagt, dan zet de student de microfoon aan. Interactie tussen de student en de tutor is 

belangrijk om de leerstof actief te verwerven en een begin te maken met het verwerken van de 

leerstof. Door vragen en opdrachten stimuleert de tutor dat beide processen bij de studenten 

plaatsvinden. Natuurlijk is een reactie van elke student dan een indicatie hoe een student dit doet. 

De tutor kan hiermee de spreekwoordelijke vinger aan de pols houden.  

 

Leren en doceren op afstand is intensief. Voor een tutor is het soms (te) veel om het les geven te 

combineren met observeren van studenten, met het begeleiden van het proces van Teams  én met 

het bekijken van individuele vragen in de chat.  

Wie kan de chat beheren: 

 De opleidingscoördinator beheert de chat voor de vakinhoudelijke tutor. 

 De opleidingscoördinator kan een tutor uitnodigen om de rol van chat beheerder op zich te 

nemen. 

 De opleidingscoördinator vraagt een student om deze taak op zich te nemen  die zelf geen 

deelnemer van deze dag is maar wel expertise heeft over dit onderwerp. 

 De opleidingscoördinator  kan een student vragen om deze laatste taak op zich te nemen. De 

co-host bepaalt dan welke vraag wanneer aan de orde komt, door de betreffende student uit 

te nodigen om zijn vraag (met microfoon aan) te stellen. Per sessie kunnen bv. twee 

studenten ieder deze taak vervullen. Zo is de inspanning voor de studenten ten behoeve van 

het eigen leren en het leren van de groep goed te verdelen.  
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Wanneer studenten in kleine groepjes werken aan tussenproducten van het leren, zoals een 

deelopdracht die terug gerapporteerd wordt aan de hele groep, dan is ieders bijdrage gewenst. Om 

een veilige leeromgeving te creëren, moet iedere student zich veilig voelen om antwoorden te geven 

( en deze hoeven niet goed te zijn), te reageren op de tutor of de groep, om het leren te bevorderen. 

 

Bij hybride onderwijs is een deel van de studenten in het klaslokaal met de tutor. De overige 

studenten volgen het onderwijs via Teams  (live) vanaf huis. Om een gelijkwaardige deelname aan de 

onderwijsactiviteit te bevorderen, gebruiken alle studenten de chat-functie als zij een vraag hebben. 

Als de tutor een vraag aan de aanwezige studenten stelt, dan herhaalt de tutor de antwoorden van 

studenten. Dit om te zorgen dat alle studenten het antwoord meekrijgen en de reactie van de tutor 

daarop kunnen volgen. 

 

Aangepaste lestijden 

De mogelijkheid bestaat dat vanwege de corona maatregelen de online lessen en/of hybride lessen 

en/of vaardigheidslessen op alternatieve tijden worden aangeboden. De aangepaste lestijden staan 

aangegeven op het rooster en kunnen plaatsvinden tussen 9.00- 17.00 

Als een lesdag bestaat uit een dagdeel fysiek of online onderwijs,  behoudt de MUMC+ Academie zich 

het recht voor om het dagdeel te wijzigen indien dit noodzakelijk is. Je ontvangt hiervan tijdig een 

bericht via het opleidingsportaal. 

 

Wij hopen iedereen voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op ieders medewerking. 

 

Opleidingscoördinatoren MUMC academie   

Cluster acuut, Langdurige zorg en Moeder kind. 

 

  

 

 

 


