Online workshop Krachtige online werkvormen gebruiken
In deze interactieve en inspirerende workshop leer je in 2 uur welke online werkvormen waardevol zijn. Na deze
workshop kun je deze werkvormen direct inzetten tijdens je online les, training of opleiding.

TIME

TITLE

10:00
0'

Voorbereiding

10:00
10'

Welkom

DESCRIPTION

ADDITIONAL INFO

Inloggen en voorbereiden:
Audio en video testen
Muziek op dia afspelen (welkom op dia)
Welkom typen in chat
Welkom heten, AVG-boodschap. Dan paar slides ter
introductie.

Vragen of iedereen akkoord gaat met het opnemen van
de sessie en dat de opname enkel
in de leeromgeving wordt getoond voor de mensen die
er niet bij kunnen zijn.
10:10
5'

Tech-check

10:15
10'

Opdracht: zoek een
voorwerp

Ik laat deelnemers alle functionaliteiten nalopen:
Deelnemerslijst bekijken en knoppen gebruiken
Audio op mute en unmute
Chatbericht aan hele groep en privé bericht
Duim omhoog en klappen
Vensters aanpassen (schermvullend etc.)

Pak ook je telefoon alvast erbij
Leg papier en een pen klaar

Zoek een voorwerp in je omgeving dat iets zegt over
jezelf.

Laat het zien op de webcam. Ik vraag mensen om zich
voor te stellen aan de groep en aan mij aan de hand van
dit voorwerp.
10:25
10'

Vragen om elkaar te
leren kennen

Mentimeter vragen om elkaar en inhoud te leren
kennen

10:35
10'

Werkvormen toelichten

Werkvormen langs twee assen toelichten;

10:45
5'

Mentimeter

Alleen vs samen
Offline vs online

Werkvormen
inventariseren

Ook blneded learning wave van TU Delft toelichten.
Aangeven dat de vraag is of het echt een WERKvorm is:
zorg dat het zweet op de juiste ruggen staat. Paar
concrete voorbeelden geven.
Zelf werkvormen laten noemen in kwadranten
Alleen/samen en Offline/online.

Chat gebruiken in Zoom

1. Eerst op papier laten schrijven
2. Dan in de chat opschrijven per kwadrant
10:50
5'

Sites laten zien met
werkvormen

10:55
5'

Pauze

Opdracht geven:
Bekijk een paar goede sites met werkvormen (zie
Padlet)
Kies werkvormen uit die je aanspreken
Schrijf die even op papier
Na de pauze gaan we hiermee in groepjes aan de
slag

Padlet met verdiepende bronnen

TIME
11:00
15'

TITLE
Werkgroepjes aan de slag
met werkvormen

DESCRIPTION
Bespreek de werkvormen en deel ze in op een Padlet.
We gaan hier in break-outrooms uit elkaar.

ADDITIONAL INFO
Padlet aanmaken voor werkvormen in
kolommen:
1.
2.
3.
4.

11:15
8'

Nabespreken en
combinatie van
werkvormen

Bespreken welke werkvormen naar voren zijn gekomen

11:23
5'

Voorbeeld overwegingen
herontwerp SBO traject

Overwegingen doorspreken en schetsen hoe het traject
eruit ziet.

11:28
2'

Introductie Laaghangend
fruit

De interactieve infographic laten zien

11:30
20'

Uitproberen en demo van
aantal tools

We gaan met de hele groep verschillende tools kort
bekijken waarbij ik toelicht welke mogelijkheden je als
trainer/organisator hebt.

We gaan werken in:
Padlet
Mural
Mentimeter
11:50
5'
11:55
5'

Vragen beantwoorden

Openstaande vragen nog bespreken.

Afsluiting

Laatste tips delen en benoemen wat we hebben
besproken. De Padlet met verdiepende materialen
wordt nog benoemd.
Daar wordt ook de opname en de presentatie neergezet.

12:00

TOTAL LENGTH: 02:00

kennis verwerven
kennis verwerken
energizers
overig

