
 

 

 

Tips voor digitale studieondersteuning 
 

In deze coronatijd is het niet altijd mogelijk om de begeleiding aan huis te laten doorgaan. 
Alternatieven kunnen zijn om de begeleiding op school te laten doorgaan indien mogelijk, maar 
ook online kunnen de begeleidingen worden verder gezet. Hieronder alvast wat handvaten en 
tips om met aan de slag te gaan. 

En niet vergeten : loop je vast, zie je door het bos de bomen niet meer en weet je zelf even niet 
meer goed hoe je jouw begeleiding kan verder zetten, mail of bel ons, wij zijn er om jullie te 
helpen! 

Stap 1 : Neem telefonisch contact met het gezin, of ga (aan de deur) langs om afspraken te 
maken voor de online begeleiding 

 
 Zoek samen naar het beste videochatprogramma.  

 
Is het gezin al vertrouwd met een videochatprogramma? 
Gebruik dan dit programma zodat je snel aan de slag kan 
gaan.  Een videochatprogramma is handig omdat hier geen 
telefoonkosten voor betaald moeten worden. En omdat het 
heel gebruiksvriendelijk is. Dit kan dus Whatsapp zijn, 
Messenger, Facetime, Skype of nog andere gratis kanalen.  

 
 Eventueel samen installeren en leren kennen van het 

videochatprogramma.  
 

Is het gezin nog niet vertrouwd met videochatprogramma’s? Probeer dan de ouders 
te betrekken bij het installeren, om zo ook de kennis met hen te delen. 
 

 
Online zijn veel handleidingen en instructiefilmpjes terug te vinden over allerhande online 
tools. Je kan meer info terugvinden over veel voorkomende platforms met toelichting  op 
volgende link: https://e-inclusie.be/handleidingen 
 
Je vindt er oa een overzicht van beknopte handleidingen voor allerhande online tools (bv 
hoe kan ik videobellen via Whatsapp, maar ook handleidingen voor veelgebruikte 
schoolplatforms zoals smartschool, Bingel, …) 

                                                                          
 

 
 Heeft het gezin een laptop? Dan kan je ook videochatten via de laptop. En voor gevorderden: 

dan kan je je scherm met je Uilenspelkindje delen als je dat wil. 
 



[Typ hier] 
 

 
Via teamviewer kan een scherm gedeeld worden : www.teamviewer.com. Op Youtube vind 
je filmpjes die in eenvoudige stappen uitleggen hoe je met teamviewer kan werken.  

 
 

 
 Bijkomende tip : heeft het gezin geen laptop maar jij wel, dan kan je videochatten via de 

telefoon maar kan je op je laptop bv een foto van een tekst lezen die je Uilenspelgezin jou 
doorgestuurd heeft.  
 

 Maak samen afspraken rond wat je gaat doen tijdens de online begeleiding. 
 
Bepaal vooraf wat je wil doen, gewoon een babbeltje, iets voorlezen, samen lezen of effectief 
helpen bij het huiswerk. Zo kan je je goed voorbereiden.  
 
Maak afspraken rond de frequentie en tijdstip waarop je contact opneemt met het gezin. Spreek 
eventueel af dat je nog een sms stuurt ter herinnering. Spreek ook af dat jullie allebei op een 
rustig plekje zitten en elkaar goed kunnen verstaan. Spreek ook een uur af, zo kunnen jullie 
elkaar niet missen en kan de ouder inplannen wanneer het kind de gsm/laptop nodig heeft. 
 

Stap 2 : De effectieve online begeleiding 
 

 Jij contacteert het gezin op het afgesproken moment via het videochatprogramma.  
 

Indien er niet opgenomen wordt, bel dan even via de telefoon om te kijken of er 
een probleem is. Lukt dat ook niet, probeer dan na een kwartiertje nog eens. Het 
is voor de gezinnen een totaal nieuwe manier van werken, geef ze de tijd om zich 
aan te passen. Wanneer je na drie keer proberen nog niets gehoord hebt, probeer 
het eventueel de dag erna nog eens.  

 
 Vraag aan het kind hoe hij/zij zich voelt. 

 
Pols regelmatig hoe alles gaat, hoe het kind zich voelt. Dat kan je eventueel ook 
aan de ouders even vragen. 

 
 Overloop wat je gaat doen vandaag 

 
Een babbeltje doen 
Start sowieso altijd met een babbeltje. Focus niet enkel op de schoolse taken. Vraag ook 
hoe het met hen gaat, hoe alles op school verloopt. 
 
Samen lezen en voorlezen 
Je kan zelf een verhaaltje voorlezen. Of je kan ook een foto doorsturen of laten doorsturen van 
een tekst en die samen lezen.  
 

 Je kan zelf een verhaaltje inlezen en doorsturen (dit kan leuk zijn voor het kindje als 
bijvoorbeeld “een verhaaltje voor het slapengaan” – dus dit is dan niet meteen iets ‘live’). 
 

 Je kan ook vragen aan het kindje om voor jullie (digitale) afspraak het verhaaltje dat je 
inlas te beluisteren en er nadien tijdens jullie momentje over te vertellen. Je kan hiervoor 
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eventueel wat vraagjes opstellen, of je uilenspelkindje kan een tekening maken bij het 
verhaaltje,… 
 

 Jullie lezen samen: kies een boek met duidelijke prenten en een goed lettertype dat je 
erbij kan nemen zodat het kindje de afbeeldingen en tekst goed kan zien/lezen van op 
het schermpje. Je kan afwisselend een pagina lezen. Sta genoeg stil bij wat er gelezen 
wordt: dus niet louter op het technische lezen focussen maar ook op het de inhoud: 
begrijpt het kind wat er gelezen wordt?  
 

 Jullie kunnen misschien ook samen een verhaaltje uitbeelden of personages uit het 
verhaaltje uitbeelden.  
 

 Als het kind van school uit een leestaakje mee heeft is het handig als de mama/papa je 
die blaadjes vooraf in foto doorstuurt, zodat jij ze al even kan bekijken en ook kan 
meevolgen als het kindje tijdens het begeleidingsmoment leest.  

 
Samen spelletjes spelen 
Je kan ook creatief gaan nadenken hoe je online samen een spelletje kan spelen. Alvast een paar 
ideeën :  
 

 Ik zie ik zie wat jij niet ziet : Leg verschillende spulletjes in beeld en 
neem telkens iets weg, daarna is het aan je Uilenspelkindje om te raden. 
Of laat het kind iets uit zijn eigen woning omschrijven en dan moet jij 
raden wat het is. 
 

 Verhaaltje opbouwen : Stuur elke dag een sms met één woord. Als je 
elkaar dan online ziet, kan je samen een verhaaltje verzinnen met deze 
woorden. 

 
 Typ-wat-ik-toon-spel: houd iets voor de camera en laat je kindje het 

woord typen. Maak eventueel een woordenslang. Stuur een -smiley 
als het juist is en een -smiley als het nog net iets beter kan. Wissel nu 
en dan eens af en maak van lezen en schrijven een spel. 

 
 Samen een verhaal schrijven: je begint bijvoorbeeld met te typen in de chat-balk: 

"Lang geleden in een land hier ver vandaan was er een..." en dan laat je je kindje 
aanvullen al typend of lezend. Doe dit afwisselend en voor je het weet hebben jullie 
samen een fictie geschreven! Je kindje leest, schrijft en gebruikt zijn/haar fantasie op een 
speelse wijze. 
 

 Scherm delen en Karrewiet quizzen: volg samen de actualiteit met je kindje. 
Op https://www.ketnet.be/karrewiet kan je allerlei zaken lezen en samen interactief 
ontdekken. 
 

 Een life spelletje spelen via Facebook : Op Facebook kan je life gaan en samen een online 
spelletje spelen. 
 

 Wat zit er in mijn boekentas? Bekijk samen de inhoud van de boekentas van het kindje 
: Hoe ziet de boekentas eruit? Wat zit er allemaal in? Wat hadden ze vandaag gebruikt in 
de klas? Wat is het leukste dat ze vandaag gedaan hebben in de klas? Op de speelplaats? 
Neem ook je eigen uilenspeltas erbij en laat het kindje meekijken wat er in zit. Zo 
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oefenen jullie woordenschat en taal en je lokt het kind uit om te vertellen over school en 
over zijn/haar dag.  

 

 Vragenrondje : Stel vragen aan je kindje  : Hoeveel kussen liggen er in de zetel? Welke 
kleur heeft de grootste zetel in huis ? Hoeveel stoelen staan er in de woonkamer? Met 
hoeveel mensen zijn ze op dit moment in huis (mama, papa, broers/zussen…)? Tel het 
aantal stoelen op bij het aantal kussens, … 

 
Helpen bij huiswerk 
Vraag aan het gezin om op voorhand al wat (foto's van) taken door te sturen zodat jullie 
tegelijkertijd samen naar hetzelfde huiswerk kunnen kijken. Of indien mogelijk, vraag aan de 
klasleerkracht om het huiswerk digitaal door te sturen (sommige leerkrachten hebben deze 
gewoonte al, andere nog helemaal niet). 
 
Tip : als je videochat via je telefoon, neem er dan je computer of laptop bij om een extra scherm 
te hebben om de taken op te kunnen bekijken. 
 
Helpen bij het werken in een digitale schoolomgeving 
Tijdens de begeleiding kan je ook werken met de digitale schoolomgeving waar op school met 
wordt gewerkt. Vraag dus na met welk online leerplatform gewerkt wordt op school. In het lager 
wordt vaak gewerkt met Bingel en Kweetet, online platformen waar leerlingen spelletjes en 
oefeningen kunnen op maken. Maar niet elke school start daar al mee in het eerste en tweede 
leerjaar. 
 

                
 

 Vraag dus eerst na of het kind op school al werkt met een online platform. 
 

 Pols naar de mate waarin de leerling en het gezin al vertrouwd zijn met dit online 
leerplatform. Zijn alle logins en codes van het online leerplatform gekend? Zo niet, 
contacteer de klastitularis om de logins te kennen. 

 
 Geef ondersteuning waar nodig. Soms kan het helpen om zelf mee te doen op je 

computer en via de camera (van je telefoon) te tonen hoe jij het doet en waar je alles kan 
terugvinden.  

 
Gebruiken ze op school nog geen online platform, maar wil je zelf wel wat online spelletjes 
aanbieden? Op www.computermeester.be vind je een aanbod van gratis educatieve 
spelletjes rond taal en rekenen. 
 
 

 
Samen de agenda bekijken 
Maak er de gewoonte van om tijdens je online moment ook telkens even naar de schoolagenda te 
kijken. Vraag mama of papa de agenda ook eens mee te bekijken met jou via het schermpje. Zo 
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kan je zien of er taakjes meegegeven werden, of er bepaalde boodschappen in staan. Dit is een 
‘routine’ die we aanmoedigen om te doen als je fysiek langs gaat, maar probeer mama/papa ook 
zeker aan te sporen om dit te doen tijdens jullie digitale moment.  
 

Nog inspiratie nodig? 
 

Ben je nog op zoek naar extra tips om je begeleiding online aan te pakken? Voor de techneuten 
die helemaal los willen gaan in de online tools, zijn er nog heel wat bruikbare apps. Om zelf een 
quiz in elkaar te steken, samen een kleine animatie te maken… 
 
Via onderstaande links vind je alvast wat inspiratie: 
 

 https://eduapp.nl/profielen/marieke/lijsten/afstandsonderwijs-welke-tools-zet-je-
in-bij-een-corona-lockdown 

 https://www.klascement.net/thema/aanbod-afstandsleren 
 

Alternatieven voor online begeleiding 
 

Voel je je na het lezen van deze handleiding toch nog onzeker om online je begeleiding aan te 
vatten? Geen probleem. Je kan ook op andere manieren het contact met je Uilenspelkindje 
onderhouden als je niet in huis kan afspreken. Ga samen wandelen, spreek af in het park. Of hou 
een stoepbabbel. Op sommige scholen kan de begeleiding op school doorgaan, vraag dit even na 
bij jouw wijkverantwoordelijke van Uilenspel. Een pakketje (met wat kleurplaten en 
oefenblaadjes) in de brievenbus droppen is ook altijd leuk en het leesplezier kan je aanwakkeren 
met een fijne brief! 
 

 

Deel jouw tips met ons! 

Wij zouden het heel fijn vinden om nog extra tips te kunnen delen met onze vrijwilligers.  

Dus ben je zelf bezig met een online begeleiding en heb je voorbeelden van spelletjes die goed 
werken of problemen waar je op botst?  Deel ze met ons, dan kunnen we in onze volgende 

nieuwsbrief nog extra tips delen! Mail ze naar info@uilenspel.be 


