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Addendum Studiegids en studiehandleiding
Tot medio maart 2020 vond ons onderwijs fysiek of anders gezegd on campus plaats.
Echter sinds de Covid 19 pandemie wordt het onderwijs op afstand gegeven en is het
nodig om een aantal aanvullende spelregels met elkaar af te spreken.
Gezien de situatie zal een groot deel van het onderwijs blijvend online plaatsvinden.
Dit betekent dat de lesactiviteiten die in de studiegids/studiehandleiding beschreven
staan op een alternatieve manier worden aangeboden. Naast de online lessen zal het
onderwijs ook hybride worden aangeboden; een deel van de studenten volgt het
onderwijs ter plekke en een deel real-time online, dan wel achteraf.
Voor het trainen van vaardigheden geldt dat deze on campus in kleine groepen
worden aangeboden.
Toetsen zullen zoveel mogelijk online worden afgenomen. Dit betekent dat de
student een aantal faciliteiten voorafgaand aan het studiejaar moet realiseren en dat
gedurende het studiejaar de student zich aan een aantal regels moet houden.
Hieronder volgen een aantal afspraken die aanvullend zijn op eerdere regelingen in
de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) dan wel
studiegidsen/studiehandleidingen.
Faciliteiten die de student zelf moet organiseren
 Laptop en/of computer met microfoon
 Webcam en/of computer/laptop met camera
 Goed werkende Wifi
Regels voorafgaand aan het volgen van online onderwijs c.q. aanwezigheidsplicht
 De student volgt het lesprogramma volgens het aangegeven rooster. Indien
afwezig bij een online les en/of responsiecollege, heeft dit consequenties (zie
OER). Eventuele les vervangende en/of voorbereidende opdrachten zijn
verplicht om te maken.
 Geplande afwezigheid moet van tevoren i.o.m. de praktijk en opleider
worden gecommuniceerd.
 Ongeoorloofd verzuim wordt door de opleider aan de praktijk gemeld.
Regels bij het volgen van online onderwijs
 De student logt op tijd in.
 De student heeft een goed werkende Wifi.
 Bij de start van de online les zet de student de microfoon uit en de video aan.
Een student die op moment van de les geen camera heeft op zijn PC/laptop
meldt dit tevoren aan de opleider of docent. Hij gebruikt daarnaast de
camera van zijn mobiele telefoon (de student is dus op twee manieren
ingelogd).
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 De student is voor de docent altijd zichtbaar aanwezig (een zwart scherm is
niet geoorloofd).
 De student kijkt recht in de lens, draagt nette kleding en maakt geen gebaren
die deelnemers verkeerd kunnen opvatten. Ook een passende achtergrond
en de juiste belichting zijn belangrijk.
 Tijdens de online les worden geen maaltijden genuttigd.
 Iedere student getuigt van een proactieve houding tijdens de les, d.w.z.
 Iedere student geeft via de chat-functie aan de docent een reactie,
wanneer daarom wordt gevraagd. Dit vormt namelijk een bijdrage aan
het leren.
 De student is geconcentreerd aanwezig en maakt gedurende de les
geen gebruik van de telefoon tenzij dit is toegestaan door de docent.
 De student stelt zoveel mogelijk vragen via de chat en/of geeft via een
emoticon of hand op steken aan dat hij/zij een vraag wilt stellen.
 Op verzoek van de docent vervult een student de rol van co-host tijdens een
Online-sessie.
 Iedere student is verantwoordelijk voor zijn eigen leren en voor een bijdrage
aan het leren van de studiegroep, zeker als de grote groep uiteengaat in
zogenaamde break-out rooms.
 Studenten nemen de sessie niet op of verspreiden de inhoud niet anderszins,
tenzij dit met de docent en de medestudenten is afgesproken.
 De studenten verlaten de zoomsessie alleen in overleg met de docent.
Tussentijds toilet gebruik wordt gemeld op de chat aan de opleider/docent.
 Elke 50 minuten zorgt de docent voor een korte pauze, zodat ieders ogen
even rust krijgen en de benen gestrekt kunnen worden

Toelichting
De docent observeert tijdens de lessen de student en haalt uit zijn/haar observatie
informatie over de mate waarin de lesstof begrepen wordt en herkenning plaatsvindt
van belangrijke onderdelen. Als de docent bijzonderheden denkt te observeren, zal
de docent de student hier buiten de groep individueel over benaderen.
Microfoons ‘aan’ van alle studenten kan een storing in het-systeem veroorzaken. Als
de docent een reactie vraagt, dan zet de student de microfoon aan. Interactie tussen
de student en de docent is belangrijk om de leerstof actief te verwerven en een
begin te maken met het verwerken van de leerstof. Door vragen en opdrachten
stimuleert de docent dat beide processen bij de studenten plaatsvinden. Natuurlijk is
een reactie van elke student dan een indicatie hoe een student dit doet. De docent
kan hiermee de spreekwoordelijke vinger aan de pols houden.
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Leren en doceren op afstand is intensief. Voor een docent is het soms (te) veel om
het les geven te combineren met observeren van studenten, met het begeleiden van
het proces van Online conferencing én met het bekijken van individuele vragen in de
chat. De docent kan een student vragen om deze laatste taak op zich te nemen. De
co-host bepaalt dan welke vraag wanneer aan de orde komt, door de betreffende
student uit te nodigen om zijn vraag (met microfoon aan) te stellen. Per sessie van 60
min. kunnen bv. twee studenten ieder 30 minuten deze taak vervullen. Zo is de
inspanning voor de studenten ten behoeve van het eigen leren en het leren van de
groep goed te verdelen. Wanneer studenten in kleine groepjes werken aan
tussenproducten van het leren, zoals een deelopdracht die terug gerapporteerd
wordt aan de hele groep, dan is ieders bijdrage gewenst. Om een veilige
leeromgeving te creëren, moet iedere student zich veilig voelen om antwoorden te
geven (en deze hoeven niet goed te zijn), te reageren op de docent of de groep om
het leren te bevorderen.
Bij hybride onderwijs is een deel van studenten in het klaslokaal met de docent. De
overige studenten volgen het onderwijs via Online conferening vanaf huis. Om een
gelijkwaardige deelname aan de onderwijsactiviteit te bevorderen, gebruiken alle
studenten de chat-functie als zij een vraag hebben. Als de docent een vraag aan de
aanwezige studenten stelt, dan herhaalt de docent de antwoorden van studenten.
Dit om te zorgen dat alle studenten het antwoord meekrijgen en de reactie van de
docent daarop kunnen volgen.
Aangepaste lestijden
De mogelijkheid bestaat dat vanwege de 1,5 m. afstand maatregelen de online lessen
en/of hybride lessen en/of vaardigheidslessen op alternatieve tijden worden
aangeboden. De aangepaste lestijden staan aangegeven op het rooster en kunnen
plaatsvinden tussen
8.30- 20.00 uur.
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