
COVID-19 Menukaart Docentprofessionalisering

Lesgeven in Coronatijd is anders dan we gewend zijn. Aan de ene kant vallen er mogelijkheden weg, aan de andere kant komen er ook allerlei mogelijkheden 
bij. De Radboud Health Academy heeft al een tijd een menukaart met workshops over onderwijs voor docenten. Speciaal voor deze periode hebben we een 
aangepaste versie gemaakt over online onderwijs. Ook na deze crisis kan (een groot deel van) het online onderwijsmateriaal worden ingezet.

Zelfs voor de doorgewinterde docent kan het even wennen zijn om het onderwijs volledig online vorm te geven en te verzorgen. Schroom niet en vraag ons 
om hulp! Kun je niet op de aangegeven momenten? Zoek 3-6 collega’s met dezelfde vraag en meld je bij ons, via birgit.rissenbeek@radboudumc.nl! 

Heb je een andere leervraag dan het aanbod op deze kaart, vraag het ons of plan een afspraak in voor een online spreekuur via de postbus 
digitaallereneninnoveren.rha@radboudumc.nl. De menukaart wordt regelmatig bijgewerkt.

1. Hoe ontwerp ik mijn online onderwijs: van leerdoelen tot ontwerp

Bij het ontwerpen van onderwijs is het van groot belang dat leerdoelen, 
toetsing, begeleiding en invulling van lesactiviteiten goed op elkaar zijn 
afgestemd. Nu het onderwijs alleen online plaatsvindt, wijkt dit ontwerp 
af van het oorspronkelijke ontwerp. In deze sessie krijg je concrete 
handvatten aangereikt om dit online onderwijs vorm te geven.
Na deze sessie ben je in staat om leerdoelen, toetsing, begeleiding en 
invulling van lesactiviteiten op elkaar af te stemmen voor online 
onderwijs.

2. Ervaar een interactieve Virtual Classroom

In deze sessie ontdek je hoe je op methodische wijze tot een effectief en 
interactief lesplan komt. We maken hierbij gebruik van inspirerende en 
activerende werkvormen. Ook gaan we in op wat nou wel of niet werkt 
bij het stimuleren van leren.

3. Motiverend online onderwijs

Het is nogal een verandering van (bijna) dagelijks face-to-face onderwijs 
naar alles online! Studenten kunnen zich snel onzeker en eenzaam 
voelen. Wat kun je doen om studenten te motiveren om hun studie 
online voort te zetten?
In deze sessie geven we tips en tricks om jouw onderwijs zo vorm te 
geven dat studenten zoveel mogelijk intrinsieke motivatie vinden voor 
hun studie.

4. E-module, video of  e-quiz maken

Zeker in de huidige tijd wordt er snel en veel digitaal onderwijsmateriaal 
gemaakt om het leren op afstand mogelijk te maken. Welke 
mogelijkheden zijn er eigenlijk allemaal, en hoe maak je nu een  goede
e-module, video of e-quiz? In deze sessie geven je een overzicht van de 
huidige mogelijkheden en laten we je kennismaken met de 
ontwerpprincipes voor digitaal leermateriaal.

6. Observatie en feedback

Een zorgprofessional houdt regelmatig de kennis en vaardigheden 
scherp met bijv. trainingen en 360-graden feedback. Dat is voor een 
docent niet anders. Wij komen graag een keer bij je kijken tijdens je 
online les. Om samen te reflecteren en te leren. 
Stuur je aanvraag voor een afspraak naar de postbus Digitaal leren en 
innoveren

7. Plan een online spreekuur met ons in
Zowel de beginnende als de doorgewinterde docent is welkom in ons 
spreekuur. Dit spreekuur werkt twee kanten op: we helpen je graag als 
je ergens mee vast loopt of gewoon op zoek bent naar tips. Maar juist 
in deze periode moeten we sámen het wiel uitvinden en dus horen we 
graag je ervaringen. Wij kunnen die weer delen met anderen in het 
spreekuur of elders. Dus plan een online spreekuur met ons om zowel 
te halen als te brengen. 
Stuur je aanvraag voor een afspraak naar de postbus Digitaal leren en 
innoveren

Na deze sessie ben je in staat om je eigen 
Virtual Classroom op interactieve wijze 
vorm te geven. 

5. Digitaal leermateriaal produceren met H5P

In deze tijd is er een grote vraag naar interactief digitaal leermateriaal 
voor studenten. Je kan nu ook met H5P e-modules produceren. H5P is 
een eenvoudige tool waarmee je redelijk snel en gemakkelijk een quiz, 
een interactieve video, een vertakkend scenario of een spelletje binnen 
Brightspace bouwt. In deze sessie gaan we nader in op de mogelijkheden 

van H5P en helpen we je met al je productievragen.

Schrijf je hier in voor 
één van de sessies

Geef je les voor de Radboudumc Health 
Academy maar werk je niet in het 
Radboudumc, meld je dan aan via 
birgit.rissenbeek@radboudumc.nl
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