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Instructie geven met een screencast 
 Introductie 

Op afstand instructie geven aan je leerlingen vraagt om een andere insteek dan wanneer je in 
dezelfde ruimte bent als je leerlingen. Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen aan de hand van jouw 
instructie op de bedoelde manier aan de slag gaan mét goed resultaat? 
Een handige manier om digitaal instructie aan te bieden is een screencast: een filmpje van je eigen 
beeldscherm waarbij je mondelinge uitleg geeft en je muis gebruikt als aanwijzer. Zo kun je 
leerlingen stap voor stap door het lesmateriaal heen gidsen. 

 Aandachtspunten 

Hoe maak je zo’n instructie duidelijk genoeg voor leerlingen, zodat ze weten wat ze moeten doen en 
ook daadwerkelijk aan de slag gaan? Vijf aandachtspunten: 

1. Vast moment. Bied je instructiefilmpje elke dag op min of meer dezelfde tijd aan aan de 
leerlingen. Zo zorg je voor een duidelijke start van het lesprogramma. 

2. Herhalen. Geef leerlingen voldoende tijd in het dagprogramma om het filmpje een tweede 
keer af te spelen of tussentijds te pauzeren. Zorg er ook voor dat het filmpje niet te lang is 
(maximaal 10 minuten) en praat in een rustig tempo. 

3. Voorbereiden. Stuur vooraf een bericht in de online omgeving of plaats een berichtje in de 
appgroep met informatie over het lesmateriaal. Op die manier kunnen leerlingen vanaf de 
start van het filmpje alles volgen en hoeven ze niet eerst nog het lesmateriaal op te zoeken. 

4. Ruimte voor vragen. Bied voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Geef bijvoorbeeld 
aan dat leerlingen je kunnen bellen of appen nadat ze het filmpje hebben bekeken. Of bel de 
leerlingen zelf op een afgesproken tijdstip. 

5. Controleer en geef feedback. Controleer of leerlingen de instructie begrepen hebben en op 
de goede manier aan de slag zijn gegaan. Geef elke leerling feedback op de opdracht die hij 
heeft moeten maken. Ook voor feedback geven kun je de screencast inzetten. Je kunt 
bijvoorbeeld een screencast maken van de opdracht die de leerling heeft ingeleverd waarbij 
je vertelt wat goed is gegaan en waar hij de volgende keer mee aan de slag kan. 

Leren op afstand in de ISK 
Hoe houd je leerlingen met plezier bij de les? 

1. Wissel synchroon en asynchroon leren af. 

2. Maak een onderwijsprogramma per week met vaste verschillende onderdelen en pauzes. 

3. Zorg voor onderling contact tussen de leerlingen. 

4. Stimuleer samenwerkend leren met familie, vrienden en huisgenoten. 

5. Wees realistisch en verwacht niet te veel. 


