
 

 

Les op afstand CVO Zuid-West Fryslân 
 
Inleiding 
De richtlijnen die de overheid heeft uitgegeven ter bestrijding van COVID-19 hebben tot gevolg dat zowel 
docenten als leerlingen eerder thuis moeten blijven indien zij verkoudheidsklachten hebben. Dit betekent 
echter niet dat zij ziek zijn en dus geen onderwijs kunnen geven of volgen. Om lesuitval en 
leerachterstanden te voorkomen, wordt binnen de scholen van CVO Zuid-West Fryslân (csg Bogerman, 
Marne college en De Diken) “les op afstand” gegeven. In deze notitie wordt uiteengezet binnen welke 
kaders en op welke wijze les op afstand wordt vormgegeven. 
 
Kader 
Kader met het oog op de privacy van betrokkenen: 
• Van docenten mag verwacht worden dat zij meewerken aan het geven van les op afstand wanneer dit 

noodzakelijk is, dit is het gerechtvaardigd belang van de school. De school heeft hiervoor in beginsel 
geen toestemming nodig van de medewerkers. Wel is het belangrijk dat de school het geven van les 
op afstand met waarborgen omkleed.  

• Binnen CVO Zuid-West Fryslân is het Protocol sociale media CVO Zuid-West Fryslân van kracht. In dit 
protocol is vastgelegd dat er geen geluid- en beeldopnamen mogen worden gemaakt in de klas en dat 
er ook geen geluid- en beeldopnamen mogen worden gemaakt van de lessen op afstand. 

• Voor het online streamen / geven  van lessen op afstand wordt binnen CVO Zuid-West Fryslân 
uitsluitend gebruik gemaakt van Teams.  

• De docent is als professional verantwoordelijk voor de les en het klassenmanagement. Dit is bij de les 
die gestreamd wordt niet anders. Dit betekent dat een docent het streamen aanzet op zijn eigen 
laptop (de docent is in beeld en niet de leerlingen)  en op ieder moment er voor kan kiezen  - indien 
hiertoe aanleiding bestaat – om de streaming tijdelijk te onderbreken. 

• Onderwijs is een kwestie van vertrouwen.  
o Het is niet de bedoeling dat ouders of verzorgers meekijken in de klas en dus ook niet 

wanneer een leerling thuis zit en de les -  die op school gegeven wordt - via Teams volgt. Dit 
laatste is echter niet uit te sluiten. Mocht blijken dat dit in een concrete situatie het geval is, 
dan zal de schoolleiding jegens de desbetreffende leerling passende maatregelen nemen. 

o Het volgen van een les op afstand is alleen bedoeld voor leerlingen die ziek zijn dan wel thuis 
zitten vanwege de COVID-19 maatregelen. Leerlingen die ziek zijn worden in Magister 
geregistreerd. Leerlingen die vanwege COVID-19 maatregelen thuis zitten zijn in de les via 
Teams aanwezig. Indien een leerling niet aanwezig is dan wordt in Magister een OA 
geregistreerd. 

• Indien een individuele docent – ondanks bovenstaand kader - bezwaren heeft tegen het lesgeven op 
afstand / streaming omdat dit vanwege zijn/haar specifieke omstandigheden de inbreuk op de privacy 
voor hem/haar extra belastend is, dan gaat hij/zij hierover in gesprek met zijn/haar afdelingsleider.  
Deze afdelingsleider toetst nogmaals of de inbreuk op de privacy  in deze specifieke situatie 
gerechtvaardigd is, dan wel maakt afspraken op welke andere wijze het onderwijs aan de 
desbetreffende leerling(en) doorgang kan vinden.   

 
Praktische uitwerking les op afstand  
Bij deze praktische uitwerking wordt uitgegaan van de vaardigheden die docenten en leerlingen hebben 
opgedaan tijdens ‘Les op afstand’ in het laatste deel van schooljaar 2019-2020. Microsoft Teams wordt 
gebruikt als online lesplatform bij het streamen / uitvoeren van ‘Les op afstand in de school’. 
 



 

 

Situatie 1: Docent geeft les op afstand vanuit huis, leerlingen volgen deze les op school  
Wanneer een docent thuis werkt zal hij/zij volgens rooster lessen aanbieden via Teams. Voor elke klas en 
lesgroep is een Team aangemaakt waar zowel de docent als de leerlingen aan gekoppeld zijn. In deze 
situatie zijn vier verschillende taken: 
 
Docent: De docent geeft les via Teams. Hij/zij is thuis en start voor elke les een vergadering waarin de les 
wordt aangeboden. De docent blijft de hele les beschikbaar in Teams zodat leerlingen bijvoorbeeld vragen 
kunnen stellen of uitleg kunnen krijgen. Indien het vak niet afdoende kan worden aangeboden via Teams 
dan overlegt de docent met zijn/haar afdelingsleider om tot een ‘best mogelijke’ oplossing te komen. 
 
Leerlingen: Leerlingen zijn verantwoordelijk voor het volgen van de les. Zij hebben een werkend device bij 
zich wat voldoende is opgeladen. Ook hebben zij Teams geïnstalleerd waarmee ze inloggen zodra ze in het 
lokaal zijn en de docent een vergadering heeft gestart. Gebruik van oordopjes of een koptelefoon is 
verplicht tenzij de docent dit anders wenst in zijn/haar les. 
 
Begeleider: Tijdens de les is een begeleider aanwezig in het lokaal bij de leerlingen. De begeleider hoeft 
geen inhoud van de les te behandelen maar richt zich op klassenmanagement. Ook kan de begeleider 
eventuele kleine problemen met Teams of andere (digitale) leermiddelen oplossen. Dit kan bijvoorbeeld 
een onderwijsassistent zijn of een stagiaire of een collega die zelf geen les heeft. 
 
Afdelingsleider: De afdelingsleider zorgt dat voor elke ‘Les op afstand’ die door een docent vanuit thuis 
wordt aangeboden de randvoorwaarden op orde zijn. Hij/zij zorgt voor begeleiders tijdens de lessen en 
evalueert met zowel leerlingen, begeleiders als ook de docenten regelmatig de lessen. Zo kunnen 
eventuele problemen vroegtijdig worden geïnventariseerd en worden opgelost.  
 
Situatie 2: Leerling volgt les op afstand die op school wordt gegeven (streaming) 
Wanneer een leerling thuis moet blijven maar niet te ziek is om onderwijs te volgen zal hij/zij volgens 
rooster lessen volgen via Teams. Voor elke klas en lesgroep is een Team aangemaakt waar zowel de 
docent als de leerlingen aan gekoppeld zijn. In deze situatie zijn vier verschillende taken: 
 
Docent: De docent geeft regulier les in het lokaal waarbij hij/zij Teams aan heeft staan en zoveel mogelijk 
zichzelf en het bord/scherm in beeld houdt voor de leerling(en) op afstand. Eventuele presentaties en 
hand-outs die bij de betreffende les horen stelt de docent beschikbaar in It’s Learning. Hij/zij start voor 
elke les een Teams-vergadering waarin de les kan worden gevolgd. De docent blijft de hele les 
beschikbaar in Teams, zodat leerlingen vragen kunnen stellen. Daarbij bepaalt de docent welke delen van 
de les via de Teams-vergadering gestreamd worden en waar dat niet wenselijk is. Indien het vak wat 
wordt gegeven niet afdoende kan worden gevolgd via Teams dan overlegt de docent met zijn/haar 
afdelingsleider om tot een ‘best mogelijke’ oplossing te komen. 
 
Coach: De coach koppelt in overleg met de leerling een ‘Buddy’ aan de leerling. Indien het een leerling is 
uit de bovenbouw zal de coach in overleg met de leerling zorgen voor een ‘Buddy’ bij elke les. Hier kan 
dus sprake zijn van verschillende ‘Buddy’s’ bij verschillende keuzevakken. De coach evalueert regelmatig 
met de leerlingen die op afstand les volgen. Hierbij is van belang dat problemen vroegtijdig worden 
geïnventariseerd en worden opgelost. De coach betrekt ook de ‘Buddy’ bij de evaluaties indien dit nodig 
is. 
 
Leerling: Leerlingen zijn verantwoordelijk voor het volgen van de les. Zij mailen voor 8.00 uur de 
betrokken vakdocenten dat zij de les op afstand wil volgen. Zij hebben een werkend device en zorgen dat 



 

 

ze een goede internetverbinding hebben. Wij raden aan om het device via een kabel te verbinden omdat 
Wifi niet altijd afdoende is voor een goede Teams-verbinding. Ook hebben zij Teams geïnstalleerd 
waarmee ze inloggen zodra de docent een vergadering heeft gestart. De leerling is de volledige lengte van 
de les zichtbaar aanwezig in Teams, ook wanneer er geen stream is in de vorm van een Teams-
vergadering. Het gebruik van oordopjes met een microfoon of een headset raden we aan. De leerling 
zorgt in overleg met zijn/haar coach voor een ‘Buddy’ die wel fysiek op school aanwezig is. De leerling 
heeft in basis zijn/haar microfoon uit staan en zijn/haar camera aan tijdens de les. 
 
Buddy: De ‘Buddy’ is een leerling die op school lessen volgt en zorgt dat zijn/haar klasgenoot thuis zo 
goed mogelijk ook de lessen kan volgen. Aan het begin van de les vertelt hij/zij aan de docent dat er een 
leerling is die vanuit huis de les wil volgen en vraagt de docent om ook via Teams de les aan te bieden. De 
De ‘Buddy’ geeft eventuele problemen of onregelmatigheden door aan de coach maar probeert deze niet 
zelf op te lossen (behalve in overleg met coach).   



 

 

Checklist voor docenten op school 
Les op afstand in de school 
 

Als docent geef je regulier les in het lokaal waarbij je Teams aan hebt staan zodat leerlingen thuis hierop 
kunnen inloggen. Gebruik daarbij de volgende checklist. 
 

⃝ Indien van toepassing sluit je benodigde randapparatuur aan zoals een  
    externe microfoon. 
 

⃝ Teams staat aan met een actieve vergadering in het vak met de klas waar je  
  les aan geeft (delen van de les waarbij dit niet gewenst is staat de stream  
  uit). 
 

⃝ Controleer of je tevreden bent over het beeld wat te zien is via de Teams- 
  vergadering. 
 

⃝ Belangrijke digitale middelen zoals bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie  
  of een filmpje deel je (ook) via Teams en/of maak je beschikbaar in It’s  
  Learning. 
 

⃝ Controleer na elk lesonderdeel of de leerling(en) in Teams nog vragen  
  hebben gesteld in de chat. 
 

⃝ Sluit aan het einde van de les de Teams-vergadering. 
 

⃝ Controleer of de leerling(en) die via Teams de les gevolgd hebben in  
  Magister niet vermeld staan als ‘ziek’ en pas dit indien nodig aan. 

  



 

 

Checklist voor leerlingen thuis 
Les op afstand in de school 
 

Jij zit thuis maar de docent geeft gewoon les op school. Met deze checklist kun je zorgen dat je toch 
zoveel mogelijk van de les kunt volgen. 
 
 

⃝ Je hebt je laptop of andere device aangesloten op een kabel met internet of  
  je zit op een plek waar de Wifi goed is. 
 

⃝ Je zit in een ruimte waar je niet gemakkelijk gestoord kunt worden. Ga dus  
  bijvoorbeeld niet in de keuken zitten waar ook andere gezinsleden vaak  
  komen of aan het werk zijn. 
 

⃝ Je gaat naar het Team dat hoort bij de les die je gaat volgen. De docent zal  
  hier een vergadering starten. 
 

⃝ Teams staat aan met de microfoon gedempt tijdens de hele les. Dus ook als  
  er even geen stream is via een Teams-vergadering. 
 

⃝ Je hebt de nodige boeken open liggen en/of je bent al ingelogd op het  
  digitale lesmateriaal voordat de les start. 
 

⃝ Je hebt elke dagdeel even contact met je ‘Buddy’ over de lessen en hoe het  
  gaat. Als het niet goed gaat dan zoek je contact met je coach om dit door te  
  geven en te zoeken naar een oplossing. 

  



 

 

Checklist voor Buddy op school 
Les op afstand in de school 
 

Jij ben de ‘Buddy’ van een klasgenoot die thuis de lessen gaat volgen via Teams. Met deze checklist kun je 
zorgen dat je deze taak goed uitvoert. 
 
 

⃝ Voordat de les start vertel je de docent dat jij de ‘Buddy’ bent van een  
  klasgenoot en je vraagt de docent om de les via Teams te streamen. 
 

⃝ Je zorgt dat uitgedeelde dingen zoals lesbrieven of aantekeningen ook  
  beschikbaar zijn voor de klasgenoot die thuis zit. Neem bijvoorbeeld een foto  
  maar doe dat alleen met toestemming van de docent. 
 

⃝ Je hebt elke dagdeel even contact met je klasgenoot die thuis zit over de  
  lessen en hoe het gaat.  

 


