Druten, 18 maart 2020
Beste tutoren,
Zoals we eerder deze week aangekondigd hebben, raden wij wegens de nieuwe corona-maatregelen
aan bijlessen zoveel mogelijk digitaal plaats te laten vinden. Dit ben je waarschijnlijk niet gewend van
het bijles geven via TopTutors. Daarom hebben we een aantal tips op een rijtje gezet over waar je
rekening mee kan houden bij zo’n online bijles. Een online bijles werkt het prettigste via een
programma waarbij je naast iemands gezicht, ook zijn of haar scherm kan zien, wanneer dat nodig is.
Een programma zoals Skype is daarvoor erg geschikt, te downloaden op
https://www.skype.com/nl/get-skype/.
1. Bereid je goed voor: Jullie kunnen nu niet samen in één boek kijken, omdat je niet naast
elkaar zit. Probeer hierop te anticiperen. Veel boeken hebben tegenwoordig naast een
papieren versie ook een online versie. Wanneer dat het geval is kan de leerling het scherm
van de laptop of tablet delen, waardoor de tutor meteen mee kan kijken. Is er geen online
versie van het boek beschikbaar? Vraag je leerling dan geruime tijd voor aanvang van de
bijles foto’s te maken van pagina’s van het boek die jullie gaan behandelen. Zo heb jij de
tijd om deze stof alvast voor te bereiden en kan je de informatie erbij houden terwijl je
uitlegt.
2. Check of de techniek goed werkt: Zorg dat je ongeveer tien minuten tot een kwartier voor
de bijles even controleert of de audio, video en microfoon van je laptop of tablet goed
werken. Wanneer je gebruik wilt maken van een headset leg deze dan alvast klaar. Zo zorg je
ervoor dat de tijd die je ingepland had voor de bijles ook effectief gebruikt kan worden.
3. Omgeving: Houd er rekening mee dat je in een rustige ruimte bent en je aan huisgenoten of
familie aangeeft dat je even een uurtje bijles hebt. Zo wordt je niet gestoord tijdens de bijles,
waardoor de concentratie niet verstoord wordt. Probeer bij voorkeur in een aparte kamer te
gaan zitten en niet in een ruimte waar veel mensen doorheen lopen. Soms kan het natuurlijk
niet anders en zit je in een gemeenschappelijke ruimte, zoals een woonkamer of keuken.
Probeer hiermee dan rekening te houden door in een rustige hoek te gaan zitten en
eventueel een headset te gebruiken. Let er bij gebruik van een headset wel op dat zowel de
audio als de microfoon het goed moeten doen.
4. Start van de bijles: Het is altijd een goed idee om de doelen van de bijles vast te leggen
voordat je echt begint met de bijles. Ook wanneer je digitaal bijles geeft is het raadzaam dit
aan te houden. Zo creëer je een soort rode draad door de bijles heen en kan je aan het einde
van de bijles evalueren of je de doelen voor deze bijles gehaald hebt en wat het doel voor de
volgende bijles gaat zijn.
5. Tijdens de bijles: Probeer zoveel mogelijk met de leerling mee te kijken. Maak daarvoor
gebruik van de mogelijkheid het scherm van de leerling te delen. Je kan samenwerken op een
whiteboard, zoals die van Bitpaper, maar ook gebruik maken van andere programma’s die
het toelaten dat je er samen in werkt, zoals google docs. Let er als tutor op dat je niet teveel
voor de leerling gaat doen, maar dat de leerling jou meeneemt in zijn/haar denkproces,
zodat jij dat aan kan vullen waar nodig.
6. Aan het einde van de bijles: evalueer, net als bij een normale bijles, aan het einde van de les
hoe het gegaan is. Zijn jullie tevreden met het gebruik van de digitale hulpmiddelen of willen
jullie de volgende keer toch liever iets anders proberen? Zijn de doelen die er in het begin
van de les gesteld zijn behaald? Plan daarnaast meteen een volgende bijles in. Nu iedereen

vanwege het coronavirus veelal thuis zit is het extra belangrijk te zorgen voor een routine.
Dat maakt dat het straks als het allemaal voorbij is een stuk makkelijker wordt je normale
werkzaamheden weer op te pakken!
Daarmee hopen we jullie in elk geval een heel eind op weg te helpen de komende periode. We raden
aan de bijlessen zoveel mogelijk digitaal alsnog plaats te laten vinden. Veel scholen gaan in principe
online gewoon door, waardoor wij verwachten dat de bijlessen gewoon nodig zullen blijven.
Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het natuurlijk graag! Laat het ook
gerust weten als je nog alternatieve tips hebt!

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur en de landelijk coördinatoren van Stichting TopTutors

