
  

   

STAPPENPLAN ONLINE BEELDSESSIE 

Stappen voorbereiding 

1. Expert zet een (nieuwe) praktijkvideo klaar op het SDB Leerplatform bij Online Beeldsessie. 

Stappen verzorging 

1. Expert start een videogesprek in het communicatieplatform, verwelkomt deelnemers, zorgt 

voor verbinding en legt het doel en de opzet uit. 

2. Expert opent Online Beeldsessie in het SDB Leerplatform en kiest de praktijkvideo, het 
sessiedoel en het aantal te selecteren beelden. 

3. Deelnemers gaan naar het SDB Leerplatform, loggen in en voeren bij Online Beeldsessie de 
sessiecode in (deze deelt de expert). 

4. Deelnemer start de Beeldsessie en bekijkt de praktijkvideo voor de eerste keer. 

5. Deelnemer bekijkt video opnieuw en kiest beelden die passen bij het sessiedoel. 

6. Deelnemer geeft titels aan de beelden en legt de specifieke momenten vast die hij wil 

onthouden. 

7. Deelnemer bekijkt de beelden van anderen, past eventueel zijn eigen selectie aan, stuurt de 

beelden definitief door en gaat terug naar het communicatieplatform. 

8. Expert bekijkt de voortgang van deelnemers, gaat verder naar Dialoog voeren wanneer 

iedereen klaar is en deelt zijn beeldscherm via het communicatieplatform. 

9. Expert start en stuurt de dialoog door de deelnemers directe vragen te stellen over hun 

geselecteerde beeld(en) en andere deelnemers uit te nodigen om hierop te reageren. 

10. Expert checkt bij dubbele beelden met welke reden deze zijn ingestuurd. Indien nodig haalt 

hij de dubbele beelden weg. 

11. Deelnemers voeren dialoog om gedeelde betekenis te krijgen over de 6 belangrijkste beelden. 

Expert verwijdert de overige beelden. 

12. Expert nodigt deelnemers uit om in het SDB Leerplatform te stemmen, start de stemronde en 

blijft zijn eigen scherm delen. 

13. Deelnemer stemt via zijn eigen laptop op de 6 beelden die hij het meest vindt voldoen aan het 

sessiedoel. 
14. Deelnemers keren terug naar het communicatieplatform en stellen samen de prioritering van 

de 6 beelden vast. De expert sleept deze beelden in de gekozen volgorde en stuurt het 

eindresultaat naar de deelnemers. 

15. Expert rond plenair af en geeft aan wat de vervolgactiviteiten zijn. 

16. Deelnemer bekijkt het eindresultaat van de Online Beeldsessie. 

  

  



  

   

  

  

  

Vervolgactiviteiten 

1. Deelnemer speelt op telefoon de Leergame met de gekozen beelden (15 minuten). 

2. Deelnemers gaan online in kleine groepjes aan de slag met een verdiepende opdracht (60 
minuten). 

 


