
EssentIe
Waar gaan de toolkits over?

Why?
Waarom is het belangrijk? 

Opdrachten
Wat zit er in?

ONBOARDING
TOOLKIT
Creëer betrokken studenten 
In tIjden van dIgItaal onderwIjs

Waarom deze Toolkit 
Vooral het MBO, HBO en WO staan voor 
een enorme uitdaging. Nieuwe vormen 
van online onderwijs maken het lastig 
voor studenten om zich verbonden te 
voelen met hun opleiding en mede-
studenten. Hierdoor wordt het voor 
onderwijs instellingen moei lijker om 
studenten te behouden.

Over de Toolkit
Onboarding Toolkit is de overkoepelen de 
naam voor drie fysieke dozen (‘boxen’). 
De boxen hebben alledrie een eigen 
thema: relatie, competentie en auto-
nomie. Iedere box bevat drie fases met 
op drachten gericht op het thema, waarbij 
er aandacht is voor de individu, de groep 
en de opleiding. Als docent of studie-
begeleider maak je zo de online meetings 
met studenten interactief, energiek en 
vooral heel leuk.

Toolkit op maat
Niet iedere opleiding en school is hetzelfde.
Daarom denken we graag met je mee 
over hoe we deze toolkit op maat kunnen 
maken. Een Onboarding Toolkit die perfect 
aansluit bij de belevings  wereld van jullie 
studenten, collega’s én de opleiding. 

Neem vrijblijvend contact met ons op 
en wie weet hebben jouw studenten 
binnenkort een box op de mat liggen!

Meer weten?
Bel 030 8903220



DE facIlItators handboeken
Bij iedere box zit een handleiding voor de 
docent of begeleider. Deze bevat naast 
een uitleg over de toolkit, belangrijke tips 
vooraf en een toelichting per opdracht; 
waarom deze opdracht, wat heb je nodig 
en hoe voer je hem uit.
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FACILITATORS

HANDBOEK
bIj Box 1 - relatIe
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FACILITATORSHANDBOEKbIj Box 3 - autonomIe
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FACILITATORS
HANDBOEK
bIj Box 2 - competentIe

INHOUD TOOLKIT  
Algemeen

• Boarding Pass* 
• Stift

Tools fase 1
• Hoe, wat, waarom?
• Jij als dier
• High fi ve

Tools fase 2
• Follow up
• Sci-Fi story

Tools fase 3
• Geef acht
• Bingo

Energizers
• Duck Challenge
• Doodle it
• Liar Liar

Inspiratie
• Music Mix
• Tour Guide
• Vlog je dag
• Over de streep

Extra materialen facilitator
• Facilitators handboek 
• Bingo grabbelzak
• Bingoprijs

*De boarding pass
Deze kaart zit los in iedere toolkit. Het is 
een kaart die je dagelijks in kunt zetten bij 
een ‘check-in moment’. 
Er staan voorbeeldvragen op die je 
een persoonlijke start geven aan een 
groepsgesprek. 

BELANGRIJ K!
tIps vooraf

Stel een vragen direct aan de deelnemers 
en gooi ze zo min mogelijk in de groep. 
Een vraag in de lucht laten hangen zorgt 
soms voor ongemakkelijke stiltes of door 
elkaar gepraat. 

Zorg ervoor dat de deelnemers hun 
camera altijd aanhebben en op unmute 
staan. Dit maakt het makkelijker om in het 
moment te zijn en actief deel te nemen 
aan de opdrachten en gesprekken.

Lees de opdrachten van te voren rustig 
door. Soms is het handig om er een timer 
bij te pakken of om bijvoorbeeld groepjes 
klaar te zetten in het online programma 
dat je gebruikt.

Analyseer tussendoor of de deelnemers 
behoefte hebben aan een pauze. 
Online gesprekken kunnen soms best 
vermoeiend zijn. Gebruik de energizers 
voor de nodige actie!

Refl ecteer opdrachten met de groep. Ook 
hierdoor leer je elkaar beter kennen. Stel 
vragen als: Wat heeft je verrast? En wat 
had je niet verwacht?

Laat jezelf zien als betrokken mens. 
Schroom niet om er af en toe een grap of 
iets persoonlijks in te gooien. Juist nu is de 
sociale verbinding hard nodig. 

Bereid het voor Wees aanwezig

Stel gerichte vragen

Refl ecteer samen Maak het persoonlijk

Las pauzes in

en gooi ze zo min mogelijk in de groep. 
Een vraag in de lucht laten hangen zorgt 
soms voor ongemakkelijke stiltes of door 
elkaar gepraat. 

behoefte hebben aan een pauze. 
Online gesprekken kunnen soms best 
vermoeiend zijn. Gebruik de energizers 

Refl ecteer opdrachten met de groep. Ook 
hierdoor leer je elkaar beter kennen. Stel 
vragen als: Wat heeft je verrast? En wat 
had je niet verwacht?

Refl ecteer samen

ZO WERKT DE HANDLEIDING

*Groepjes maken

Bij sommige tools wordt er in kleinere groepjes of tweetallen gewerkt. Hiervoor is het nodig 
om kleinere groepen aan te maken in het videobelprogramma waar je mee werkt. Deze kun 
je vaak al klaarzetten voor je aan een online meeting begint. Wel zo makkelijk!

De uitleg voor het maken van breakout rooms in ZOOM vind je op: support.zoom.us
De uitleg voor het aanmaken van channels Microsoft Teams vind je op: docs.microsoft.com

Bij iedere tool is een kaart met uitleg. Bovenaan 
de pagina zie je bij welke fase de tool hoort.

We leggen altijd uit waarom deze tool er is. 
Dit geeft het nut weer en kan eventueel ook 
uitgelegd worden aan de deelnemers.

Hier zie je in een oogopslag hoe lang de 
opdracht ongeveer duurt en wat de gewenste 
groepsopstelling* is.

De benodigdheden staan beschreven en 
afgebeeld. De facilitator kan zelf kiezen om mee 
te doen met de opdracht of alleen te faciliteren.

De opdracht staat kort en bondig beschreven. 
Lees deze van te voren altijd even door om er een 
helder beeld bij te hebben.  

Bij de tools staan tips die je helpen om zoveel 
mogelijk uit een opdracht te halen. Ook voor de 
tips geldt dat het fi jn is om ze van te voren even 
door te lezen.

1

2

3

4

5

6

1

2 3

4

5

6

*Groepjes maken

Bij sommige tools wordt er in kleinere groepjes of tweetallen gewerkt. Hiervoor is het nodig 
om kleinere groepen aan te maken in het videobelprogramma waar je mee werkt. Deze kun 
je vaak al klaarzetten voor je aan een online meeting begint. Wel zo makkelijk!

De uitleg voor het maken van breakout rooms in ZOOM vind je op: support.zoom.us
De uitleg voor het aanmaken van channels Microsoft Teams vind je op: docs.microsoft.com
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UITLEG
TOOLS FASE

1,2&3

Duur
15-20 minuten

Opstelling
Plenair

BenodIgdheden 

Deelnemers
Tool Wie, Wat, Waarom?

Facilitator
Tool Wie, Wat, Waarom? 
(Deze opdracht 
kun je meedoen)

WIE, WAT, WAAROM?
Waarom deze opdracht?
Dit is een eenvoudige oefening met vragen die 
origineler zijn dan: ‘Wie ben jij?’. Je komt meer over 
elkaar te weten op een leuke, ontspannen manier.  

1. Vraag de deelnemers om de vragenkaartjes erbij 
te pakken

2. Vraag hen ook één van de twee vragen uit te 
kiezen.

3. Vraag de deelnemers omstebeurt om de vraag 
voor te lezen en te beantwoorden.

TIp! Geef, om de kop af te bijten, zelf als eerste antwoord op 
een van de vragen.

FASE 1  |  KENNISMAKEN

Start de opdracht:

7 KennIsmakIngstools 3 EnergIzers InspIratIe, tIps & trIcks



1. 2. 3.

4. 5. 6.

Teken hier hetfi lmscenario.

Relatie

» Kennismaken
» Thuisvoelen

Competentie

» Samenwerken
» Soft skills

OEFENINGEN VOOR
» Krachten en zwaktes
» Feedback geven, krijgen en vragen
» Kwetsbaarheid
» Verwachtingen

Doordat studenten hun eigen soft 
skills en die van hun medestuden- 
ten leren kennen, ontstaat er meer 
empathie. Ook het inzien van ver-
schillen in leerstijlen, persoonlijkheden 
en achtergronden helpt daarbij.

Autonomie

» Doelen stellen
» Intrinsieke motivatie

OEFENINGEN VOOR
» Ambities & doelen stellen
» Elkaar motiveren
» Eigenaarschap 
» Invulling geven aan de opleiding

Na enige tijd voelt een student zich 
als het goed is niet meer te gast op 
de opleiding. Om echt een gevoel 
van eigenaarschap te ontwikkelen, 
is het belangrijk dat studenten het 
durven om zelf initiatief te nemen.

BOX 1 BOX 2 BOX 3

OEFENINGEN VOOR
» Voorstellen en kennismaken
» Omgangsvormen
» Wereldbeelden
» Opleidingscultuur

Vriendschappen en samenhorigheid 
helpen bij het thuisvoelen op een 
nieuwe plek. Studenten bouwen 
samen een netwerk op en het gevoel 
van verbondenheid helpt tegen 
eenzaamheid tijdens de opleiding.

Feedback aan:

Ik vind het fi jn als je zou starten met:

Ik zou graag willen dat je stopt met:

Ik vind het prettig als je doorgaat met:

Feedback aan:

Ik vind het fi jn als je zou starten met:

Ik zou graag willen dat je stopt met:

Ik vind het prettig als je doorgaat met:

Feedback aan:

Ik vind het fi jn als je zou starten met:

Ik zou graag willen dat je stopt met:

Ik vind het prettig als je doorgaat met:

Interessant!
Met deze feedback wil ik aan de slag:

START, STOP, GA DOOR
Let op intonatie, mimiek, lichaamshouding 

en het gebruik van stopwoordjes.

START, STOP, GA DOOR
Let op intonatie, mimiek, lichaamshouding 

en het gebruik van stopwoordjes.

START, STOP, GA DOOR
Let op intonatie, mimiek, lichaamshouding 

en het gebruik van stopwoordjes.

Teken hier hetfi lmscenario.

Dit motiveert mij in een samenwerking

Hoe kun je hier op inspelen?
Hoe kun je hiermee omgaan?

Dit remt mij in een samenwerking

Zo werk ik!Scheur de eigenschappen los, kieze ze uit en leg ze in de vakken.

tool 1

starten met:

stopt met:

doorgaat met:

Interessant!
Met deze feedback wil ik aan de slag:

Hoe kun je hier op inspelen?

Beeld de volgende 
emotie uit:

Blij

EMOTIE #01

Beeld de volgende 
emotie uit:

Verlegen

EMOTIE #02

Hoe kun je hiermee omgaan?

feitelijkheid
behendigheid

eerlijkheid
bescheidenheid

behulpzaam-heid

creativiteit

veiligheid
standvastigheid

scherpzinnig-heid

oppervlakkig-heid

slordigheid
energie

dominantie

rust

agressiviteit

enthousiasme

afwezigheid

achterdocht

doorzettings-vermogen

eigenwijsheid
prikkelbaar

Beeld de volgende 
emotie uit:

Verlegen

EMOTIE #02
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Ik vind het fi jn als je zou 

Ik zou graag willen dat je stopt met:

doorgaat met:

starten met:

stopt met:

doorgaat met:

START, STOP, GA DOOR
Let op intonatie, mimiek, lichaamshouding 

en het gebruik van stopwoordjes.

Ik zou graag willen dat je 

Ik vind het prettig als je doorgaat

Feedback aan:

Ik vind het fi jn als je zou starten

Ik zou graag willen dat je stopt

Ik vind het prettig als je doorgaat

START, STOP, GA DOOR
Let op intonatie, mimiek, lichaamshouding 

en het gebruik van stopwoordjes.

Opdrachten

Why?

Opdrachten

Why?

Opdrachten

Why?



De Onboarding Toolkit is een  
initiatief van 31Volts.

Meer informatie vind je op  
www.31volts.nl/onboardingtoolkit


