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On-line cursus via

Kan dit?



Een nieuw ASCC cursusseizoen begon 

Nieuwe cursus ontwikkeld: 

“Instellingen voor de Mac” 

Januari 2020

6 cursisten hadden zich ingeschreven 

We zouden starten in maart



Corona sloeg toe! 

Lockdown…

Maart 2020



Cursus uitgesteld naar ….

Ja, naar wanneer?



• Corona was even minder 

• Het plan voor het najaarsseizoen was klaar! 

• 20 cursussen staan gepland 

• De boekjes zijn gedrukt en verspreid 

Augustus 2020



Maar de besmettingen liepen snel op 

Klassikaal lesgeven durfden we niet aan.. 

Wat nu? 



Bestuur en ondersteuners hadden al de 
nodige ervaring met on-line vergaderen 

Dus: waarom niet on-line lesgeven? 

Het idee ontstond om dit te proberen 

Zijn er alternatieven?



Een experiment: 

1 - een nieuw ontwikkelde cursus 

2 - lesgeven via Zoom, een on-line vergaderprogramma 

September 2020



De oorspronkelijke cursisten werden benaderd 

Vijf van hen waren enthousiast 

Deze cursus was gratis voor de deelnemers 

De hand-outs werden thuisbezorgd 

Oktober 2020



De cursus bestond uit 5 lessen: 

1 kennismakingsles met Zoom eind oktober 

4 inhoudelijke modules in november 

elke bijeenkomst duurde 1 uur 

De start…



Uitgebreide hand-out als basis 

Stap voor stap werden alle onderwerpen behandeld 

Vragen stellen na ieder onderwerp 

Weinig vragen werden tussendoor gesteld 

Gedurende de lessen



Cursisten konden niet meedoen tijdens de cursus 

De stof meteen oefenen als onderdeel van de les ging niet 

De docent kon niet meekijken met de verrichtingen van de 
cursisten 

Wat waren de beperkingen?



Cursisten werden gevraagd om alle onderdelen thuis te 
oefenen 

Voor vragen waren er mogelijkheden: 

- een mail via applehelp@ascc.nl 

- inbellen tijdens de digitale vrijdagochtendinloop 

- aan het begin van de volgende les. 

We hebben nog een bonusles gepland in januari voor de 
laatste vragen 

Tsja…. huiswerk!

mailto:applehelp@ascc.nl


De reacties waren unaniem positief 

Voorbeelden: 

“Ik heb ervaren dat de eerste les, omgaan met zoom, noodzakelijk 
was. Dat gaf mij meteen vertrouwen dat overdragen van kennis op 
afstand mogelijk is” 

“Ook met meerdere deelnemers kennis ontvangen is een goede 
ervaring” 

“De presentatie was heel goed te volgen” 

“De uitleg was duidelijk, mede door het uittreksel” 

“De lesduur van een uur was voor mij goed en hoefde niet langer” 

“Toch heel inspannend en na de cursus behoefte aan eventjes rust”

Hoe vonden de cursisten het?



Het antwoord is volmondig: Ja! 

Wel aandachtspunten… 

On-line cursus via Zoom, kan dit?



Zeker stellen dat iedereen met Zoom kan werken 

Zo nee, aparte sessie inplannen 

Lesduur maximaal één uur 

Beperk deelnemers tot max. 8 

Uitgebreid uittreksel helpt heel goed 

Houd er rekening mee dat het voornamelijk eenrichtingverkeer is 

Zorg voor verschillende mogelijkheden om vragen te stellen 

En: deelnemers moeten bereid zijn om thuis voldoende te oefenen

Wat is belangrijk?



Hopelijk zo snel mogelijk weer klassikaal 

Maar on-line is voor een aantal 
onderwerpen zeker een alternatief

En wat gaan we in 2021 doen?



Alle goeds voor 2021!


