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STRUCTUUR
STRUCTUUR STRUCTUUR STRUCTUUR

https://www.linkedin.com/in/lambaart-femke-1a79b3115/
https://www.linkedin.com/in/judithvanhooijdonk/


Welkom bij de sessie 

Duidelijke structuren creëren in Moodle 

Deze 
bijeenkomst 

duurt van 
12.00 tot 12.45

Je hebt nodig: 
een beetje 
energie 

De microfoon 
staat 

standaard uit. 
Bij interactie 

aan!

De camera 
staat aan/uit
Wat jij prettig 

vindt. Bij 
interactie aan.

Vragen via
de chat of hand 

opsteken

Je mag zelf 
geen 

opnames 
maken

Naar het voorbeeld van  Amarens Nauta van ROC van Amsterdam

Deze sessie wordt opgenomen
moderator: Ria Jacobi



Wie zijn wij?

Femke van Lambaart
Senior docent Social Work
DLO-coach Social Work

Judith van Hooijdonk
Learning designer, 
Dienst Onderwijs & Onderzoek

samengewerkt aan structuur en vormgeving Moodle cursussen 
nav nieuw curriculum flexibele deeltijd Social Work

https://www.linkedin.com/in/judithvanhooijdonk/
https://www.linkedin.com/in/lambaart-femke-1a79b3115/


 Belang van expliciteren voor 
studenten bij online onderwijs

 Belang van structuur in je online 
onderwijsontwerp

 Eenduidige structuur per 
academie/hogeschoolbreed

 Voorbeeld Moodle cursus Social
Work – flexibele deeltijd

Doel van deze 
informatiesessie



Belang van structuur
 Implementatie Moodle 

 studenten hechten belang aan uniformiteit [User interfase]
 1 Zuyd look and feel in de Zuydkleuren 
 studenten willen weinig tijd verspillen aan hun weg vinden in de online 

cursus [Gebruiksgemak]
 Zuyd template – niet dwingend wel sterk adviserend
 cursussen in een categoriestructuur
 hoofdstructuur staat vast, per academie eigen structuur

Handreiking gebruikservaring van de digitale leeromgeving, kaders en concepten [SURF]

 Online onderwijs
 zelfregulatie
 leren waarbij men zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid de 

sturing voor de eigen leerprocessen in handen neemt
 verwachtingsmanagement 
 hoe communiceren wij?
 1 toegang naar het (online) onderwijs:

Moodlecursus

https://www.surf.nl/files/2019-07/handreiking-gebruikerservaring-digitale-leeromgeving-.pdf


 Wees expliciet. Geef duidelijk aan wat je verwacht bij een bepaalde opdracht en waarom. 
Wat verwacht je van output?

 Wees consistent in termen en opdrachten. Schrijf actief en persoonlijk.
 Zet video in voor online binding tussen student en docent, om voorkennis te activeren, 

instructies
 Kracht van herhaling. Neem niet aan dat studenten het wel onthouden of gelezen hebben.
 Zorg voor verbinding tussen synchrone en asynchrone activiteiten
 Heldere communicatie. Wees duidelijk hoe interactie tussen docent en student plaats 

vindt (Q&A, online spreekuurtjes)
 Gebruik alleen die Moodle activiteiten waarvan je weet hoe ze werken. Met goede 

verzorgde structuur, duidelijk geformuleerde opdrachten en taken, fora kan je al heel veel.

Bouwsteen 2  van Wijze Lessen:
Geef duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie

3 R’s: Routine - Response - Relatie
Hiermee ondersteun je zelfregulatie van student

https://digitaledidactiek.zuyd.nl/actief-leren/wijze-lessen/bouwstenen/2-geef-duidelijke-instructies/


Categoriestructuur



Cursusstructuur



Module 1 Flexibele Deeltijd Social Work

https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=6010&sectionid=219241#section-0


Weekstructuur met vast format



Weekstructuur

Voornamelijk vormgegeven 
mbv de Moodle-activiteiten:
• Label
• Pagina
• Boek
• Forum
• Map (met pdf’s)
• Wiki



Advies voor Moodle structuur
 Stel per opleiding een Moodle-structuur vast (biedt 

centraal een indeling aan ter inspiratie).
 Kies voor een weekindeling of een thematische 

structuur.
 Zorg voor binding tussen synchrone en asynchrone 

online (en f2f) activiteiten.
 Leg afspraken vast en communiceer ze.
 Zorg voor hands-on ondersteuning, iemand die docent 

kan helpen met didactische uitdagingen, handjes biedt 
en afspraken waarborgt.

 Geef docenten tijd voor ontwerpen.
 Investeer in Moodle – Docentprofessionalisering.

Ontwerp een uitnodigende leeromgeving die leerprocessen uitlokt
& het zelfregulerend vermogen van de student ondersteunt



Centrale ondersteuningsmateriaal
digitaledidactiek.zuyd.nl onderwijsontwikkeling.zuyd.nl

ontwerpcyclus actief leren met Moodle

en Moodle ondersteuningscursussen voor docenten

https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/ontwerpcyclus/
https://digitaledidactiek.zuyd.nl/actief-leren/wijze-lessen/


Dank voor de uitnodiging 
en jullie vragen!

Femke & Judith


