
MUST HAVE

Met mentimeter kun je voorkennis activeren
door het stellen van vragen en devices om te

toveren tot stemkastjes.
www.mentimeter.com

 

Answergarden kun je gebruiken om feedback
te verzamelen over een bepaald onderwerp.

Leerlingen reageren op een vraag door middel
van het invoeren van tekst. De reacties worden

weergegeven in een woordwolk, waarbij veel
voorkomende reacties groter worden

weergegeven dan reacties die slechts één keer
gegeven zijn.

Microsoft Forms is goed te gebruiken bij het
activeren van voorkennis, toetsen afnemen &

evaluatie. Je kunt een toets maken met
verplicht te beantwoorden vragen, hints bij

vragen weergeven en zelfs de behaalde punten
en feedback laten zien nadat ze de toets
hebben gemaakt. Toetsresultaten kun je

exporteren naar excel.        

De bekende quiz is ook goed te gebruiken bij
les op afstand. Je kunt afbeeldingen en

video’s toevoegen bij een vraag. Daarnaast
kun je de quiz als huiswerk opgeven.

www.kahoot.com

e.saaltink@twentscarmelcollege.nl

 
digitale tools geschikt voor

afstandsonderwijs en gratis!
 

www.answergarden.com

https://forms.office.com

Met Microsoft Stream kun je bestaande en
nieuwe video's uploaden en bewerken. Ook kun je
een Forms toevoegen aan je video's in Microsoft

Stream. Laat leerlingen thuis de instructie
bekijken en vragen beantwoorden. De verwerking

kan dan in de online les plaatsvinden. (flip the
class) https://www.microsoft.com/nl-

nl/microsoft-365/microsoft-stream

http://www.mentimeter.com/
http://www.kahoot.com/
http://www.answergarden.com/
https://forms.office.com/
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-stream


MUST HAVE

Teams gebruik je om les te geven, leerdoelen en
verwachtingen zichtbaar te maken/bespreken maar

ook kun je subgroepen maken en samenwerken
stimuleren. In deze bijlage vind je een heleboel

werkvormen, allen te gebruiken bij teams.
https://onderwijs-op-afstand.nl/wp-

content/uploads/2020/04/Activeer-je-les-in-
Teams.pdf

 
 

Live instructie en uitleg geven kun je via de
bekende tool PowerPoint. Neem je PowerPoint

op en verwerk er vragen in. (Flip the class)
Laat een uitleg nooit te lang duren. Max. 10
minuten. Voor een uitleg (filmpje) hierover
check het team school, kanaal lesgeven op

afstand, digitale didactiek 

Lessonup is een tool om instructie te mengen
met allerlei interactieve mogelijkheden zoals
een video, quizvraag, open vraag, sleepvraag,

fotovraag of bestaande PowerPoint. Je vindt er
al duizenden lessen die makkelijk aan te passen

zijn. Zo houd je direct zicht op het inzicht van
de leerlingen en houd je leerlingen actief

betrokken bij de les. Daarnaast kun je lessonup
gebruiken om te toetsen.           

Met socrative kun je toetsen afnemen en de
vragen en antwoorden husselen. Je kunt

multiple choice en open vragen stellen. De
antwoorden krijg je in een duidelijk overzicht

te zien.  

e.saaltink@twentscarmelcollege.nl

 
digitale tools geschikt voor afstandsonderwijs   

 en gratis!
 

www.microsoft.com

https://www.lessonup.com/nl

Microsoft Whiteboard is een app die je op de
laptop kan installeren en kan gebruiken om

samen te presenteren, iets uit te leggen maar ook
om samen te werken. Het handige is dat wanneer
je klaar bent jij je aantekeningen direct kan delen
in Teams. Natuurlijk kan je het ook opslaan als

afbeelding. De Whiteboards worden automatisch
opgeslagen waardoor je deze later ook weer

makkelijk terug kan vinden.    
www.microsoft.com

https://socrative.com

https://onderwijs-op-afstand.nl/wp-content/uploads/2020/04/Activeer-je-les-in-Teams.pdf
http://www.microsoft.com/
https://www.lessonup.com/nl/
http://www.microsoft.com/
https://socrative.com/


MUST HAVE

Leerlingen online actief laten samenwerken
kun je ook in een mindmap doen. Ze kunnen

op hetzelfde moment aan de mindmap
werken. 

Met One Note Class Notebook heb je een plek waar je
al je lesmateriaal overzichtelijk kunt neerzetten en
delen met leerlingen. Ook is er ruimte om samen te

werken en hebben leerlingen een persoonlijke
werkruimte. Voor meer uitleg hierover op

https://stichtingcarmelcollege.sharepoint.com/sites/
SCC_Instructies/SitePages/Instructies-voor-

docenten.aspx            

Op deze site vind je meer dan 100 online tools
met voorbeeldvideo’s en screenshots over hoe

je de middelen kunt inzetten.  

e.saaltink@twentscarmelcollege.nl

 
digitale tools geschikt voor afstandsonderwijs   

 en gratis!
 

https://www.mindmeister.com/nl

https://www.onenote.com/
classnotebook

Een Padlet is een online bord. Je kunt er tekst,
documenten, foto's en links op kwijt. Je kunt

ervoor kiezen dat iedereen de padlet kan zien of
alleen een selecte groep. Je kunt ervoor kiezen

dat iedereen iets op het padlet kwijt kan of alleen
de mensen die het wachtwoord kennen.    

www.padlet.com

https://www.doedactiek.
nl/

https://quizlet.com

Deze app helpt bij het verwerken van leerstof.
Leerlingen helpen bij het oefenen en beheersen van

wat ze leren. Quizlet biedt boeiende, aanpasbare
activiteiten maar je kunt ook makkelijk je eigen

leerstof toevoegen.  

https://stichtingcarmelcollege.sharepoint.com/sites/SCC_Instructies/SitePages/Instructies-voor-docenten.aspx
https://www.onenote.com/classnotebook
http://www.padlet.com/
https://www.doedactiek.nl/
https://quizlet.com/

