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Een les op afstand
Een stapsgewijze instructie voor elke situatie

1. Onze school heeft nog geen Office 365.

Ga naar pagina 2!

2. We hebben Office 365, maar werken nog 
niet met MS Teams.

Ga naar pagina 3!

3. We hebben Office 365 en werken met 
collega’s in MS Teams.

Ga naar pagina 4!

4. Onze school werkt met collega’s en 
leerlingen/studenten in MS Teams.

Ga naar pagina 5!

5. Werken naar veilig en professioneel 
online lesgeven met Office 365

Ga naar pagina 6!

6. Tips voor een les op afstand

Ga naar pagina 7!

Binnen het onderwijs wordt digitaal samenwerken 
en lesgeven steeds belangrijker. Wij weten dat veel 
scholen hier al mee bezig zijn.

In allerlei gevallen kan het voorkomen dat er op 
school geen lessen gegeven kunnen worden. Een 
docent die een been breekt en niet naar school 
kan komen, een goede invaldocent die ver weg 
woont, een langdurig zieke leerling of een school 
die onverwacht moet sluiten. Scholen zien dat 
digitaal samenwerken en lesgeven daarbij een 
toekomstbestendige oplossing is.

Digitaal lesgeven op afstand wordt mogelijk met 
technologische hulpmiddelen zoals MS Teams van 
Office 365.. In deze instructie wordt voor elke 
situatie waarin de school zich rond Office 365 
bevindt stap voor stap uitgelegd hoe les op 
afstand vormgegeven kan worden.

Heb je vragen of behoefte aan online hulp?
Wij helpen jou graag!

Neem contact met ons op via vragen@it-workz.nl
of bel naar 088 - 489 6777

mailto:vragen@it-workz.nl
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1. Onze school heeft nog geen Office 365: 
Aan de slag zonder MS Teams

Kijk vooruit en zorg dat je snel 
klaar bent voor online lesgeven 
via MS Teams. Maar zet niet 
zonder beleid MS Teams open! 
Voorkom een wildgroei van 
Teams met bestanden. 

De afdeling ICT kan contact 
opnemen met IT-Workz voor de 
juiste inrichting van Office 365 
passend bij jouw school : 
088 - 489 6700.

IT-Workz heeft een school-
specifieke Teamsoplossing 
waarbij flexibiliteit én 
beheersbaarheid met grip en 
veiligheid samengaan.

Naast de gebruikelijke 
werkboeken en online 
leermethodes kun je ook 
formatieve online toetsen 
maken. Je kunt bijhouden wat 
de leerlingen invullen en daar 
feedback op geven.
Je kunt hiervoor Microsoft of 
Google Forms inzetten. In 
Microsoft Forms kun je vragen 
opstellen, punten toekennen 
aan de juiste antwoorden en 
feedback per antwoord invullen.

Interactieve spelletjes als Kahoot 
en Quizizz werken ook goed met 
online lesgeven.

Stap 3
Online verwerkingsopdrachten

Met PowerPoint 2016 of hoger kun je 
eenvoudig instructievideo’s maken.

• Maak de les in PowerPoint.
• Klik in het menu Diavoorstelling 

op de optie ‘Diavoorstelling 
opnemen’

• Klik door de verschillende dia’s 
terwijl je jouw instructie geeft.

• Als je klaar bent, kun je de dia’s 
nog aanpassen.

• Sla het bestand op als video (MP4 
of MOV).

• Deel deze instructievideo met 
leerlingen.

• Je kunt vragen aan de instructie 
toevoegen met tools als EDPuzzle 
of PlayPosit waarmee je de 
instructievideo interactief maakt 
en kunt bijhouden wie de vragen 
heeft beantwoord.

Andere software om instructievideo 
op te nemen met PowerPoint of 
Google Slides:
Screencast-O-Matic of Screencastify.

Nu de lokalen leeg zijn, kun je ook 
zelf een instructievideo opnemen 
terwijl je zelf uitleg geeft op het 
whiteboard of Prowisebord.

Stap 2
Instructievideo maken

Stap 1

De grootste uitdaging van online 
lesgeven is het vormgeven van de 
communicatie. In Google Classroom 
en Microsoft Teams zitten voldoende 
mogelijkheden om in contact te 
blijven met de leerlingen.
Als  het gebruik van Teams nog niet 
mogelijk is, blijft mail en de ELO een 
goede optie of bij uitzondering (i.v.m. 
AVG) sociaal media zoals Whatsapp.
Zorg wel voor uniformiteit binnen de 
school zodat de leerlingen weten 
waar ze aan toe zijn.

Stap 4
Online communiceren

Gebruik bestaand online materiaal over het 
onderwerp op Youtube, Vimeo, Khan 
Academy, Schoolt, online lesmateriaal 
enzovoorts.

Tip
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2. We hebben Office 365, maar werken nog niet met MS Teams: 
Aan de slag met een online les in MS Teams

Keuze

Keuze

Vraag aan de afdeling ICT van 
school of Office 365 beschikbaar is 
voor jouw school.

TIP: IT-Workz heeft een tool 
ontwikkeld die automatisch een 
MS Teams-link voor een online 
videogesprek maakt. Zo kunnen 
docenten en leerlingen online 
afspreken met een klik op de link.

De afdeling ICT kan voor de versie 
van Office 365 Education contact 
opnemen met SLBdiensten:

servicedesk@slbdiensten.nl of
020 - 201 396 

De docent kan verder met het 
stappenplan op pagina 2.

Stap 2b:
Office 365 is  (nog) niet beschikbaar

Ga naar de online versie van Teams 
via portal.office.com of open de 
desktopversie als Teams 
geïnstalleerd op de computer 
staat.

Stap 3 

Meld je aan bij Office 365 volgens 
de aanwijzingen van de 
afdeling ICT met jouw e-mailadres 
van school.

Stap 2a:
Office 365 is  beschikbaarStap 1

Ga naar het onderdeel ‘Agenda’ in 
MS Teams en klik op de knop 
‘Nieuwe vergadering’.

Bekijk deze instructievideo.

• Vul de titel van de online les 
in. Voorbeeld: 
Biologie 20 maart 2020

• Vul bij deelnemers één 
deelnemer toe. Voorbeeld:
Een collega of jouw privé
e-mailadres. 
De leerlingen hoef je niet toe 
te voegen.

• Vul de datum en tijd van de 
les in.

• Je kunt in het onderste vak 
aanwijzingen typen voor de 
leerlingen.

• Klik op de knop Opslaan.

Stap 5:
Online les plannen

Stap 4 

• Open in MS Teams de 
ingeplande les.

• Kopieer uit het tekstvak de link 
van de online les.

• Deel deze link met de 
leerlingen via bijvoorbeeld de 
ELO zodat zij via de link deel 
kunnen nemen aan de les.

Bekijk deze instructievideo’s om 
snel te leren hoe je een online les 
via MS Teams geeft.

Stap 6
Online les delen met leerlingen 

De school werkt (nog) niet met Office 365 
en MS Teams. Voorkom of beperk het 
aanmaken van Teams om te voorkomen 
dat er een wildgroei aan Teams ontstaat.

De afdeling ICT kan contact opnemen 
met IT-Workz voor de juiste inrichting van 
Office 365 passend bij jullie school: 
088 - 489 6777

IT-Workz heeft een schoolspecifieke 
Teamsoplossing waarbij flexibiliteit én 
beheersbaarheid met grip en veiligheid 
samengaan.

Waarschuwing

mailto:servicedesk@slbdiensten.nl
https://www.office.com/apps?auth=2#office-365-apps
https://youtu.be/z0piCUtaE2Q
https://www.youtube.com/user/ITWorkz9a/videos
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3. We hebben Office 365 en werken met collega’s in MS Teams:
Toch een online les met Teams via Outlook

Stap 1

Vraag de afdeling ICT van school over het beleid rondom online lesgeven in 
MS Teams.

Let op: Het is niet verstandig om ondoordacht Teams voor klassen aan te maken. De 
kans op wildgroei en daarmee een onbeheersbare en (AVG-)onveilige omgeving is 
groot.

De afdeling ICT kan contact opnemen met IT-Workz voor de juiste inrichting van 
Office 365 passend bij jouw school : 088 - 489 6777.

TIP: IT-Workz heeft een tool ontwikkeld die automatisch een MS Teams-link voor 
een online videogesprek maakt. Zo kunnen docenten en leerlingen online 
afspreken met een klik op de link, zonder dat je adhoc Teams voor leerlingen hoeft 
in te richten.

• Open de agenda van Outlook.
• Maak een nieuwe afspraak.
• Is de knop ‘Nieuwe Teamsvergadering’ 

zichtbaar? Ga naar stap 3.
• Als deze knop niet zichtbaar is, kan de 

afdeling ICT deze zichtbaar maken. 
• Zonder deze knop kun je verder op 

pagina 3.

Stap 2 

• Open in de agenda van 
Outlook de Teams-
vergadering voor de online 
les.

• Kopieer de koppeling/link van 
de Teams-vergadering voor 
de online les.

• Deel deze link met de 
leerlingen via bijvoorbeeld de 
ELO zodat zij via de link deel 
kunnen nemen aan de les.

In deze instructievideo leer je 
hoe je de opties van de link kunt 
instellen.
Bekijk deze instructievideo’s om 
snel te leren hoe je een online les 
via MS Teams geeft. 

Stap 4
Online les delen met leerlingen 

De school werkt (nog) niet met Office 365 
en MS Teams. Voorkom of beperk het 
aanmaken van Teams om te voorkomen 
dat er een wildgroei aan Teams ontstaat.

De afdeling ICT kan contact opnemen 
met IT-Workz voor de juiste inrichting van 
Office 365 passend bij jullie school: 
088 - 489 6777

IT-Workz heeft een schoolspecifieke 
Teamsoplossing waarbij flexibiliteit én 
beheersbaarheid met grip en veiligheid 
samengaan.

Waarschuwing

Bekijk deze instructievideo.

• Klik op de knop ‘Nieuwe 
Teamsvergadering.

• Selecteer de dag en tijd van de 
online les.

• Geef de online les een onderwerp. 
Voorbeeld: 
Biologie 20 maart 2020

• Maak van de Outlookafspraak een 
online les met de knop ‘Teams-
vergadering’.

• De link naar de Teams-vergadering 
voor de online les verschijnt.

• Vul achter het vak ‘Aan’ één 
deelnemer. Voorbeeld:
Een collega of jouw privé
e-mailadres. 

• Klik op de knop ‘Verzenden’.

Stap 3
Online les inplannen

https://www.youtube.com/watch?v=O_AuhOSrL04
https://www.youtube.com/user/ITWorkz9a/videos
https://www.youtube.com/watch?v=2GESlpSoON0
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4. Onze school werkt met collega’s en leerlingen/studenten in 
MS Teams: Een online les in MS Teams

Bekijk deze instructievideo.

• Ga naar het tabblad Posts.
• Klik onderaan op het icoontje 

‘Nu vergaderen’.
• Vul het onderwerp van de 

online les in. 
Voorbeeld: 
Biologie 20 maart 2020

• Klik op de knop ‘Een 
vergadering plannen’.

• Vul de datum en tijd van de 
les in.

• Je kunt in het onderste vak 
aanwijzingen typen voor de 
leerlingen.

• Klik op de knop ‘Verzenden’.
• De afspraak staat in het 

kanaal van het Team.

Stap 2
Online les plannen via een kanaal

Ga naar het Team van de klas 
waarvoor je de online les wilt 
plannen. Kies het kanaal van 
waaruit je de online les wilt geven.

Stap 1

• Leerlingen/studenten gaan 
volgens het gebruikelijke 
rooster naar het Team van de 
klas.

• Klik op de vergadering in het 
kanaal.

• Klik op de knop ‘Deelnemen’.
• Via de Chat van de online les 

kunnen leerlingen/studenten 
vragen stellen.

Bekijk deze instructievideo’s om 
snel te leren hoe je een online les 
via MS Teams geeft.

Stap 3
Online les starten met leerlingen 

In de volgende instructievideo’s leer je 
hoe je tijdens een online les je jouw 
beeldscherm kunt delen met leerlingen.

• PowerPoint delen tijdens de online les
OneNote delen tijdens de online les.

Stap 4
Extra: Beeldscherm delen In deze instructievideo leer je hoe 

je tijdens een online les:

• het geluid kunt uitzetten van 
de leerlingen;

• de leerlingen een vraag kunt 
laten stellen;

• gebruik kunt maken van de 
opties van de taakbalk.

Stap 5
Extra: Controle tijdens de online les

In deze instructievideo leer je 
hoe je tijdens een online les 
gebruik maakt van een digitale 
flipover voor een brainstorm of 
een schets.

• Whiteboard openen
• Schrijven en tekenen
• Plaatjes invoegen
• Afbeelding exporteren

Stap 6
Extra: Whiteboard in de online les

Heeft de school al nagedacht over het creëren 
van ambassadeurs voor Office 365? Zij zorgen 
voor inspiratie en kunnen collega’s trainen om 
optimaal gebruik te maken van de vele 
mogelijkheden van Office 365.

Tip

https://www.youtube.com/watch?v=2fnff5nEy2Y
https://www.youtube.com/user/ITWorkz9a/videos
https://youtu.be/Cq6NsYasQRI
https://www.youtube.com/watch?v=LkK0NZhonj0
https://www.youtube.com/watch?v=LBelY7f-FkY
https://www.youtube.com/watch?v=xEzsLbM6-Uw
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5. Werken naar veilig en professioneel online lesgeven met 
Office 365

Denk goed na over het ontwerp en de 
bouw van de nieuwe structuur

Office 365 is een 
samenwerkingsplatform van 
Microsoft, waarbinnen verschillende 
componenten gefaciliteerd worden 
om efficiënt samenwerken te 
bevorderen.

Bij de standaardomgeving die 
Microsoft uitrolt, heeft persoonlijke 
keuzevrijheid en transparantie over 
hoe te werken met collega’s hoge 
prioriteit.

Binnen het onderwijs hebben we 
echter te maken met twee 
verschillende doelgroepen, die soms 
strijdige belangen hebben: 
medewerkers en leerlingen. 
Medewerkers die onderling 
samenwerken hebben een ander 
belang dan leerlingen die met elkaar 
en medewerkers samenwerken. De 
omgeving moet dan ook zorgvuldig
worden ingericht, zodat er ondanks 
de strijdige belangen op een 
efficiënte en veilige manier kan 
worden samengewerkt. Bijvoorbeeld 
als het gaat om privacy en 
summatieve data.

IT-Workz heeft een speciale 
Teamsinrichting voor scholen 
ontworpen, waarmee dit geborgd is.

Inventarisatie beleid 
en samenwerking

Stap 1

Functionele 
vertaling

Stap 2

Technische vertaling

Stap 3

Bouw van de 
omgeving

Stap 4

Test en oplevering

Stap 5

A
d

o
p

tie en
 im

p
lem

en
tatie

Livegang

Stap 6

Heb je vragen of behoefte aan online hulp?
Wij helpen jou graag!

Neem contact met ons op via vragen@it-workz.nl
of bel naar 088 - 489 6777

mailto:vragen@it-workz.nl
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6. Tips voor een les op afstand

Online lesgeven betekent niet het 
hele lesuur online aanwezigheid. 
Geef korte instructiemomenten, 
geef opdrachten om zelfstandig 
aan te werken (in de ELO-
omgeving) en spreek af hoe en 
wanneer leerlingen vragen 
kunnen stellen.

Maak vooraf afspraken met de 
leerlingen voor de spelregels die 
gelden tijdens jouw online les. 
Voorbeelden zijn:
• Geluid van de leerlingen staat 

op ‘stil’ en beeld uit.
• Vragen stellen live met beeld 

aan of via de chat.
• Respect voor elkaar: dit is 

nieuw en iedereen maakt 
fouten.

• Geef aan als je de online les 
wilt opnemen.

• Zeg tegen leerlingen dat ze 
hun achtergrond kunnen 
vervagen i.v.m. privacy.

Vind je het live lesgeven te 
spannend? Maak dan 
instructievideo’s door een  
Teamvergadering op te nemen 
(met de knop ‘Meer acties’ en de 
optie ‘Opname starten’) of met de 
optie ‘Diavoorstelling opnemen’ 
in het menu Diavoorstelling van 
PowerPoint.  De instructievideo’s 
kun je dan via MS Teams of ELO 
delen met de leerlingen.

Bereid elke online les goed 
voor:
• Zorg voor een plek met 

goede internetverbinding 
waar je niet gestoord kunt 
worden.

• Bedenk welke lesstof je 
wilt behandelen.

• Zorg dat de lesstof die je 
wilt delen, open staat op 
de computer voordat je 
de online les start.

• Bedenk wat het huiswerk 
is en hoe ze dit moeten 
inleveren.

• Gebruik bestaand online 
materiaal over het 
onderwerp op YouTube, 
Vimeo, Khan Academy, 
Schoolt, online 
lesmateriaal enzovoorts.

Spreek met 
collega’s af hoe de 
communicatie 
met leerlingen 
blijft lopen. Zo 
werk je eenduidig 
en weten de 
leerlingen waar ze 
aan toe zijn.

Interessante links met informatie over MS Teams:
• Today Teaching Tools
• Social Media in het MBO
• Support Microsoft

De online les geven:
• Controleer of de leerlingen jou zien en horen.
• Demp het geluid van de leerlingen via de knop 

‘Deelnemers weergeven’ tijdens het presenteren 
en de optie ‘Allen dempen’ in het onderdeel 
‘Personen’.

• Open het chatvenster met de knop ‘Gesprek 
weergeven’ zodat de leerlingen vragen kunnen 
stellen.

• Door een openstaand venster op je computer te 
delen tijdens de online les en op jouw werkplek op 
een tweede monitor te plaatsen, kun je op het 
scherm van de computer het chatvenster van MS 
Teams openhouden.

• De online les is pas gestopt als alle deelnemers 
zijn gestopt.

Bij een les op 
afstand is het 
geven van 
feedback 
belangrijk. Geef 
taakgerichte 
aanwijzingen 
zodat de 
leerlingen weten 
wat ze moeten 
doen.

Vraag je je af hoe je dit moet  leren?

Gewoon beginnen! ☺

https://www.todaysteachingtools.com/office-online-lesgeven.html
https://socialmediainhetmbo.nl/category/office365/
https://support.office.com/nl-nl/article/op-afstand-lesgeven-met-behulp-van-uitgebreide-interactie-7acf0abf-1c25-4fae-8794-a2e21003f082

