
WHITEPAPER

Wat is synchroon hybride leren en hoe maak je hier
optimaal gebruik van in jouw lessen?

SYNCHROON HYBRIDE LEREN
EEN UITWEG UIT DEZE LOCKDOWN



Ongeveer een jaar geleden begon de eerste lockdown in ons land en daarmee startte een periode van
wisselende maatregelen voor scholen: gesloten, gedeeltelijk open en soms volledig open.
 
Dit vraagt veel van docenten. Zij moesten - en moeten - telkens opnieuw schakelen en nadenken over
nieuwe werkvormen en andere manieren van lesgeven. Docenten moesten zich niet alleen verdiepen in
de nieuwe technologische aspecten, maar vooral ook in een nieuwe didactiek. Online lesgeven vraagt
immers om een compleet andere insteek en vaardigheid dan lesgeven in een klaslokaal op locatie.

Nu scholen in het VO en MBO weer gedeeltelijk open zijn voor kleine groepjes leerlingen op 1,5 meter
afstand, staan veel docenten voor de uitdaging om les te geven aan een groep leerlingen waarvan een
klein deel in de fysieke klas aanwezig is en de rest online de les volgt. Dit wordt ook wel synchroon
hybride leren genoemd. In dit whitepaper leggen we je uit wat synchroon hybride leren is en geven we
je praktische tips om dit toe te passen in jouw eigen klas. 
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Over dit whitepaper



Synchroon hybride leren biedt scholen een uitweg uit deze lockdown. Hybride leren en - het misschien
bekendere begrip - blended leren, worden vaak door elkaar gebruikt als één en hetzelfde. Hoewel er
veel verschillende definities zijn van blended leren (Graham, 2012), wordt hiermee tegenwoordig vaak 
 verwezen naar de definitie van Reay (2001). Hij omschrijft blended leren als een combinatie van
traditionele face-to-face instructie en online instructie.

Als het onderwijs in het online klaslokaal en het fysieke klaslokaal tegelijkertijd plaatsvindt, wordt er
gesproken van synchroon hybride leren. Leerlingen volgen dus gelijktijdig les vanuit verschillende
locaties: een deel van de leerlingen is aanwezig in het fysieke klaslokaal en een deel van de leerlingen
volgt het onderwijs online op afstand vanuit een zelf gekozen locatie (Raes et al., 2020).

Onderzoekers van de KU Leuven (Raes et al., 2020) noemen dit ook wel de hybride virtuele klas en
omschrijven dit als volgt.

In de hybride virtuele klas neemt een deel van de leerlingen plaats in het
fysieke klaslokaal tegenover de docent. De leerlingen die online
deelnemen, worden in het fysieke klaslokaal getoond op één of meerdere
schermen achter in de klas zodat de docent deze leerlingen goed kan
zien. Door middel van interactie en de inzet van digitale, activerende
werkvormen, worden de leerlingen die online deelnemen bij de les
betrokken. Ook wordt hen voldoende ruimte geboden om te reageren en
vragen te stellen.

Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de effectiviteit van en ervaringen met hybride leren, omdat we
deze vorm van lesgeven pas sinds de corona-crisis veelvuldig gebruiken. Dit whitepaper is dan ook
niet geschreven ter promotie van synchroon hybride leren – hierover is immers nog te weinig bekend.
Maar, omdat het voor veel docenten op dit moment de realiteit is, moeten we er het beste van maken!
Daarom geven we je in de rest van dit whitepaper praktische tips om direct mee aan de slag te gaan. 

WHITEPAPER

Wat is synchroon hybride leren?



Zorg ervoor dat de basis in orde is en dat jij en de leerlingen beschikken over de juiste technische
hulpmiddelen. Leerlingen die online de les volgen, hebben minimaal beschikking nodig over een laptop
met camera en microfoon. In het fysieke klaslokaal zijn er verschillende opstellingen mogelijk,
afhankelijk van de hulpmiddelen die de school biedt. 

Opstelling 
In de meest ideale opstelling sta jij als docent voor het digiboard. Dit stelt jou in staat om de
presentatie te tonen en hierbij aantekeningen te maken. Achterin de klas wordt een camera geplaatst
die jou, het digiboard en eventueel de andere leerlingen in beeld brengt. Dit beeld wordt uitgezonden
naar de leerlingen die online de les volgen zodat zij een zo goed mogelijke ervaring hebben van het
fysieke klaslokaal. Zorg er ook voor dat er in het midden van het fysieke klaslokaal een microfoon
staat die opvangt wat jij en de andere leerlingen zeggen. Daarbij is het belangrijk dat het geluid van het
online klaslokaal, wordt afgespeeld via het digiboard. Op deze manier kunnen jij en de andere
leerlingen het goed horen als iemand in het online klaslokaal iets zegt. 

Wat als...
Het kan natuurlijk zo zijn dat jouw school niet beschikt over bovengenoemde hulpmiddelen. Is er geen
microfoon die je in het midden van de klas kan plaatsen? Maak dan gebruik van een headset met één
oor. Op deze manier weet je zeker dat de leerlingen die thuis zitten jou goed horen en dat jij hen goed
hoort. Als je gebruik zou maken van een headset die twee oren bedekt, mis je misschien een deel van
wat er gezegd wordt in het fysieke klaslokaal. Wees je er bewust van dat jouw headset niet het geluid
opvangt van vragen die leerlingen in het fysieke klaslokaal stellen. Herhaal daarom de gestelde vragen,
zodat de leerlingen in het online klaslokaal niks missen.

Als er geen camera is die je achter in de klas kan plaatsen, is er nog de mogelijkheid om jouw
presentatie te delen in het online klaslokaal. Dit heeft als nadeel dat jij achter jouw laptop moet zitten
om de presentatie te bedienen, wat voor de leerlingen in het fysieke klaslokaal geen prettige manier
van lesgeven is. Ook kan je minder gemakkelijk aantekeningen of een tekeningentje maken als je
presenteert vanachter je laptop. 
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1 Techniek op orde

Praktische tips
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Heb je ervoor gekozen om een camera achterin te klas te plaatsen die jou, het digiboard en eventueel
de andere leerlingen filmt? Wees je er dan bewust van dat het digiboard moeilijk leesbaar kan zijn voor
de leerlingen die online deelnemen. Zorg daarom voor een extra groot en duidelijk lettertype, ook al is
dat voor de leerlingen in het fysieke klaslokaal misschien wat overdreven. Indien mogelijk, zou het nog
beter zijn als je van tevoren de presentatie kan toesturen naar de leerlingen.

2 Let op de leesbaarheid

Een goede voorbereiding en instructie is het halve werk en dit geldt al helemaal voor een synchrone
hybride les. Stuur, bijvoorbeeld een dag van tevoren, de tijdsplanning van de les naar de leerlingen met
de benodigde lesmaterialen. Denk hierbij aan de PowerPointpresentatie, maar ook aan andere
documenten, programma’s, boeken of linkjes die de leerlingen nodig hebben. Vermeld hierbij duidelijke
instructies. Wil je bijvoorbeeld uiteen in subgroepen? Stuur de indeling dan alvast rond.

Dit voorkomt dat je veel tijd kwijt bent aan uitleggen waar bepaalde documenten te vinden zijn of hoe
leerlingen op een bepaald platform moeten inloggen. Ook weten leerlingen dan precies waar zij aan
toe zijn. Dit is vooral fijn voor leerlingen die online de les volgen. Zij kunnen van tevoren alle benodigde
materialen klaarzetten en weten wat ze gemist hebben als de internetverbinding tijdelijk wegvalt. 

3 Goede voorbereiding is het
halve werk



Heb je een paar leerlingen voor je zitten in het fysieke klaslokaal? Betrek hen dan bij de les. Dit komt
zowel de leerlingen in het fysieke als in het online klaslokaal ten goede. Doordat je een paar leerlingen
voor je hebt zitten in het fysieke klaslokaal, kan je sneller schakelen. Je ziet hoe de studenten erbij
zitten en hoe zij denken, en voelt beter aan hoe zij zich voelen en of de stof begrepen wordt. Ook kan je
makkelijker vragen naar ervaringen en leerlingen uitdagen, en zijn leerlingen in het fysieke klaslokaal
sneller geneigd vragen te stellen. Deze directe interactie zorgt voor een dynamiek die inhoud en
richting geeft aan de les. 

Dit komt ook ten goede aan de leerlingen die vanuit huis meeluisteren. In het online klaslokaal is het
vaak moeilijker om interactie te creëren. Door de interactie in het fysieke klaslokaal te gebruiken, kan
de online interactie versterkt worden. Ga eerst het gesprek aan met leerlingen in de fysieke klas, en
nodig vervolgens iemand uit de online klas uit om mee te doen aan het gesprek.
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4 Interactie leidt tot....
meer interactie!

De valkuil is hier dat de leerlingen die online de les
volgen, niet worden betrokken. Let er dus goed op
dat je de leerlingen in het online klaslokaal niet uit
het oog verliest en dat je hen continu bij het
gesprek betrekt en voldoende ruimte biedt!



Het is, met name voor de leerlingen in het online
klaslokaal, belangrijk om voldoende interactie in
jouw lessen te creëren. Dit kan via een gesprek of
discussie, maar er zijn ook oneindig veel online 
 (gratis) tools en programma’s die jou helpen om
leerlingen te betrekken en te activeren. Maak hier
dus vooral gebruik van! 

De keuze is zo groot, dat je soms door de bomen
het bos niet meer ziet. Daarom hebben wij in een
eerder blog onze vijf favoriete digitale tools voor
activerende werkvormen op een rijtje gezet. 

Hier doe je inspiratie op over:

Brainstormen met Padlet 

Pimp je presentatie met SendSteps

Quizzen met Kahoot

Variatie in je les/sessie met LessonUp

Vloggen met Flipgrid

WHITEPAPER

5 Gebruik online 
interactietools

Al deze tools zijn gratis te gebruiken, maar bieden
nog meer mogelijkheden aan in een betaalde
variant. Vraag daarom eens na op jouw school of
jullie licenties voor een betaald online programma
kunnen krijgen.

https://learningconnected.com/onze-favorieten-op-een-rij-5-digitale-tools-als-online-werkvorm/
https://learningconnected.com/onze-favorieten-op-een-rij-5-digitale-tools-als-online-werkvorm/
https://learningconnected.com/onze-favorieten-op-een-rij-5-digitale-tools-als-online-werkvorm/
https://learningconnected.com/onze-favorieten-op-een-rij-5-digitale-tools-als-online-werkvorm/


Een goede lesstructuur helpt je om voldoende interactie te creëren en om de lesstof zo duidelijk
mogelijk over te brengen aan de leerlingen. Waarschijnlijk zijn jouw lessen al ingedeeld met een start,
een kern en een afsluiting, maar hoe vul je elk onderdeel zo effectief en interactief mogelijk in? 

Start
Heet aan de start van de les de leerlingen persoonlijk welkom, blik daarna via bijvoorbeeld een korte
quiz terug op de vorige les, maak het belang van een nieuw onderwerp duidelijk via een filmpje en test
de voorkennis van een nieuw onderwerp via een brainstorm. 

Kern
In de kern van jouw les breng je jouw belangrijkste boodschap over. Zorg hierbij voor voldoende
afwisseling en interactie. Laat leerlingen eventueel uiteen gaan in subgroepen om aan een opdracht te
werken en bespreek de opdracht aan het eind van de les gezamenlijk. De leerlingen die online
deelnemen kun je met elkaar in digitale subgroepen plaatsen en de leerlingen in het fysieke klaslokaal
kunnen met elkaar subgroepjes vormen. 

Afsluiting
Sluit tot slot de les gezamenlijk af. Let erop dat zowel de leerlingen in het fysieke klaslokaal als in het
digitale klaslokaal voldoende ruimte krijgen om vragen te stellen. Test eventueel of de leerdoelen zijn
behaald via een kennis quiz. Eindig de les met een korte evaluatie om te bepalen of jouw nieuwe
manier van lesgeven aanslaat bij de leerlingen.
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6 Zorg voor structuur

Blijf op de hoogte en 
volg ons op

https://www.instagram.com/learning.connected/
https://www.linkedin.com/company/learning-connected
https://www.facebook.com/learningconnected


Learning Connected begeleid sinds 2012 organisaties,
zorginstellingen en onderwijsinstellingen die live online
communicatietools effectief en interactief willen gaan
gebruiken. We kunnen er namelijk niet omheen: de
toekomst van onze communicatie is online. 

Steeds vaker worden tools ingezet om
gesprekssituaties in de professionele setting online te
organiseren. Live online lessen, vergaderingen, maar
ook webinars, coaching gesprekken, trainingen en zelfs
online therapie gesprekken zijn hier voorbeelden van.
Het organiseren en begeleiden van live online sessies
vraagt om andere skills dan de begeleiding van fysieke
bijeenkomsten. Behalve technische vaardigheden en
kennis van de knopjes gaat het ook om het optimaal
benutten van de mogelijkheden die een live online
omgeving biedt. Structuur, interactie en variatie spelen
daarbij een cruciale rol.

We werken met veel plezier 
 voor....
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Over Learning Connected
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