Docentenhandreiking hybride onderwijs
Deze aangevulde docentenhandreiking is samengesteld als hulpmiddel voor docenten
van de opleidingen van het Onderwijscentrum voor het geven van hybride onderwijs.
De oorspronkelijk versie van deze handreiking is geschreven door het Centre for
Academic Teaching voor alle docenten van de Universiteit Utrecht. Sommige punten in
die handreiking zijn niet van toepassing voor docenten van de opleidingen van het
Onderwijscentrum, bijvoorbeeld omdat de situatie in het Hijmans van den Berghgebouw
anders is dan in de meeste UU-gebouwen. Daarnaast zijn binnen het Onderwijscentrum
andere ondersteuningsbronnen beschikbaar die in de oorspronkelijk handreiking niet
worden benoemd.
In deze aanvulling op de docentenhandreiking kun je deze afwijkingen en aanvullende
adviezen lezen in de blauwe kaders in de linkerkantlijn.
Daarnaast adviseren we om ook de praktische handleiding voor hybride onderwijs van
het Onderwijscentrum te lezen.
N.B. Met de opleidingen van het Onderwijscentrum bedoelen we zowel de universitaire
als de niet-universitaire opleidingen.

In deze
kaders kun
je de
aanvullingen
lezen voor
hybride
onderwijs
in het
Onderwijscentrum.

Hybride
onderwijs
betekent dat
je onderwijs
op hetzelfde
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aanbiedt
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Onderwijscentrum
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De
werkgroepruimtes in het
Hijmans van
den
Berghgebouw
hebben een
vaste
opstelling
gekregen om
de 1,5 meter
afstand te
waarborgen.
De opstelling
mag niet
gewijzigd
worden.
Laat studenten
op tijd weten
of het
onderwijs
online, hybride
of op locatie
plaats vindt.
Het
Onderwijscentrum
maakt geen
gebruik van
Starleaf. Naast
Microsoft
Teams
gebruiken we
Zoom (bij
meer dan 300
studenten) of
Webex (indien
beeldmateriaal
persoonsgegevens
bevat).
De moderator
kan ook een
collega zijn.
Wees je
bewust dat
een student
tijdens het
modereren
zelf het
onderwijs
soms minder
goed kan
volgen.
Probeer het
moderatorschap per
sessie(deel) te
rouleren.

Blijf bij
asynchrone
leeractiviteiten
alert dat de
studenten
thuis zich
voldoende
betrokken
voelen bij het
onderwijs,
bijvoorbeeld
door de
asynchrone
activiteiten
wel te
bespreken
tijdens de
hybride
bijeenkomst.
De
moderator
kan ook een
collega zijn.
Kleine
groepen
kunnen
eventueel
ook zonder
moderator
worden
gegeven.

De afdeling TEL (Technologie en Leren) biedt aan alle docenten van het Onderwijscentrum ondersteuning.
Meer informatie vind je op https://www.umcutrecht.nl/nl/afstandsonderwijs of neem contact op via 088 - 7553418
of OWCServicedeskICT@umcutrecht.nl.

Sommige tools
zijn niet
beschikbaar
voor alle
opleidingen
van het
Onderwijscentrum.
Blackboard
kun je
vervangen
door een
andere digitale
leeromgeving.
MS Teams kun
je vervangen
door een
andere
webinartool.
Lukt het niet
om een
vervangende
tool te vinden?
Neem dan
contact op
met TEL
(afdeling
Technologie
en Leren). We
zoeken dan
een passende
oplossing.

Blooms
Taxonomy

Toolwijzer
Educational
database

Educational
database
Werkvormen

De afdeling TEL (Technologie en Leren) biedt aan alle docenten van het Onderwijscentrum technische en
onderwijskundige ondersteuning.
Meer informatie vind je op https://www.umcutrecht.nl/nl/afstandsonderwijs of neem contact op via 088 - 7553418
of OWCServicedeskICT@umcutrecht.nl.

Een deel van
deze bronnen is
zonder Solis-id,
of zonder Solisid met de juiste
rol, mogelijk niet
beschikbaar.
Neem contact
op met TEL
indien een van
de bronnen voor
jou niet
beschikbaar is.
We zoeken dan
een passende
oplossing.
Het Onderwijscentrum
ondersteunt
Blackboard, MS
Teams, Zoom en
Webex.
Raadpleeg de
pagina Afstands
onderwijs van
TEL (afdeling
Technologie en
Leren) voor
meer informatie
over deze
applicaties.
https://www.um
cutrecht.nl/nl/af
standsonderwijs.
Naast deze
bronnen is ook
de BMW
docentengids
beschikbaar via
https://docent.uu
bmw.nl/, waarop
praktische en
didactische
informatie over
onderwijs en
toetsing staat.
Deze website is
de primaire
informatie-bron
voor docenten
van de opleiding
Biomedische
Wetenschappen,
maar is ook
toegankelijk en
informatief voor
andere docenten.

Iedere docent van de UU kan gebruik maken van de volgende ondersteuning
Wat ?
UU-informatie

Waar?
Alle relevante informatie is te vinden op de UU- site
‘Onderwijs geven op afstand’. Op intranet zijn de
afgelopen weken ook diverse berichten verschenen
over onderwijs op afstand.

Bekijk Onderwijsgevenopafstand
Bekijk de intranetberichten

Module
(Her)ontwerp je
onderwijs in
coronatijd

In vier bijeenkomsten herontwerp je – onder
onderwijskundige begeleiding – jouw cursus naar
afstandsonderwijs.

Bekijk de module hier.

Online zelfstudie
modules

Er zijn diverse online zelfstudiemodules beschikbaar
over het verzorgen van blended en online onderwijs.

Bekijk de online modules

Webinars

Webinars met theoretische en praktische tips over
interactief online onderwijs, zelfgestuurd leren, video,
Blackboard, MS Teams en toetsing. Ook interviews met
UU-docenten (Q&A) zijn hier terug te kijken.

Overzicht in MS Stream

Docentencommunity TAUU

Praktijkverhalen en voorbeelden rond het geven van
onderwijs en toetsing online.

TAUU

Onderwijsapplicaties

Blackboard, MS Teams, Osiris en Lecturenet zijn
toegankelijk voor alle docenten.

Raadpleeg ITS voor meer informatie
over deze applicaties. Directe technische
ondersteuning via de ITS helpdesk bij ITgerelateerde onderwijsvragen.

Tools voor online
onderwijs

Onderwijstools die ingezet kunnen worden om online
onderwijs activerender te maken, digitaal te
beoordelen en feedback te geven of academische
vaardigheden van studenten te versterken.

Raadpleeg de toolwijzer voor een overzicht
van alle beschikbare tools en handleidingen
per tool. Bekijk de tips en trucs voor
onderwijs op afstand, bij de veelgestelde
vragen.

Kennisdossiers

Er is al veel kennis gebundeld over didactiek en
toetsvormen (zonder online proctoring) in het
kennisdossier onderwijs op afstand

Kennisdossier online onderwijs

Studenten met een
functiebeperking

Onderwijs geven aan studenten met een
functiebeperking: ga voor tips naar het ECIO, het
Expertisecentrum inclusief onderwijs (voorheen
handicap & studie).

Zie digitale toegankelijkheid en
afstandsonderwijs

Teaching Support

Direct onderwijskundige, didactische of
technische ondersteuning bij onderwijs op
afstand.

Meer informatie vind je hier

Kennisdossier online toetsen

Direct advies? Neem contact op via 030
- 253 21 97 of teachingsupport@uu.nl.
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