HYBRIDE LESGEVEN

Zoom is een eenvoudige en kwalitatief goede videocommunicatie-oplossing en helpt u als docent
om toch de klassikale, sociale sfeer te behouden in een stabiele online omgeving. Op deze manier
kan iedere volksuniversiteit leuke, interactieve cursussen blijven aanbieden, ook als het even niet
op de eigen locatie kan.
Onderstaand leest u hoe u als docent hybride les kan geven. Onder hybride lesgeven wordt het
tegelijkertijd lesgeven aan een onlinegroep én een groep op locatie verstaan.

Hybride lesgeven
Het kan voorkomen dat u nu of in de toekomst lesgeeft aan een groep die gedeeltelijk
online en gedeeltelijk fysiek op locatie aanwezig is. Indien dit het geval is, dient u met de
volgende zaken rekening te houden.
Het presentatiescherm
Zorg ervoor dat u altijd de online les afbeeldt op het presentatiescherm op locatie. Zo
kunnen de cursisten op locatie, de cursisten thuis zien.
Content delen
Zorg er daarnaast voor dat u altijd een presentatie, whiteboard of andere content deelt
vanuit de online les. Zo kijken beide groepen naar hetzelfde scherm. De cursisten thuis zien
namelijk de content verschijnen in de online les en de cursisten op locatie zien de content
op het presentatiescherm.
Zit achter de laptop
Neem, als docent, uw positie in achter de laptop en maak zo tegelijkertijd (oog)contact met
de cursisten thuis via de webcam en de cursisten op locatie.
Microfoon
Controleer of er een portable speaker en microfoon aanwezig zijn op locatie. Dit kunt u
navragen bij de admin van uw volksuniversiteit. Het is belangrijk dat u hier gebruik van
maakt tijdens hybride lessen. Door de portable speaker en microfoon aan te sluiten op uw
laptop, kan de onlinegroep de groep op locatie horen en andersom.
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Interactie opties
Wees creatief en denk goed na over de interactie opties. Wilt u de cursisten laten
samenwerken in groepen? Zorg ervoor dat de groep thuis met elkaar samenwerkt en de
groep op locatie. Wilt u een quiz doen? Denk dan goed na of u polling wilt gebruiken of een
andere app (zoals Kahoot) zodat beide groepen mee kunnen doen.

Support

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de admin van uw volksuniversiteit.
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