
 Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2 – deel 20  

© 2009-2011 - Serge de Beer 1 van 14 info@learningtour.nl 

Cursus Onderwijs en ICT 

Jaargang 2, deel 20 (versie 1.0 NL 8-04-2011) 

“Leren op afstand” 

door Serge de Beer 

 

 

Inleiding 

Leren hoeft niet alleen op school plaats te vinden. Wie bijvoorbeeld niet in de gelegenheid 

is om naar de schoollocatie te komen, door ziekte, verblijf in het buitenland of dergelijke, 

heeft wel alternatieven. Met behulp van digitale verbindingen is het mogelijk om virtueel 

dichtbij te komen. 

 

In dit deel van de cursus laat ik zien hoe je het programma Skype kunt installeren en 

eenvoudig kunt inzetten in een onderwijssituatie. Met Skype is het mogelijk een audio- 

en/of video verbinding op te zetten tussen vrijwel alle plekken op de wereld. 

 

Skype installeren en gebruiken 

 

Ga naar: www.skype.nl  

 

 

 

http://www.skype.nl/
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Klik rechtsboven op „Join Skype‟. 

 

 

 

Vul vervolgens je gegevens in en klik op „I Agree – Continue‟. 

 

 

 

In het nieuwe venster zie je waarschijnlijk al een venster staan, waarmee je de 

software voor Skype kunt downloaden. 
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Klik op „Bestand opslaan‟  

(Let op, in andere browsers kan deze procedure iets verschillen). 

 

 

 

Open dit bestand. Je ziet het eerste scherm van de installatie. 

 

 

 

Klik op „Akkoord – installeren‟. 
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Je krijgt nu de mogelijkheid om direct een Skype-toolbar te installeren. 

Ik kies in dit geval niet voor deze optie en haal het vinkje weg. 

 

 

 

Klik op „Installatie Skype voortzetten‟. 

 

 

 

Na enige tijd is de installatie afgerond en zie je het onderstaande scherm. 
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Klik eerst op „Controleer of uw geluid werkt‟. 

 

 

 

We testen eerst of het geluid, dat “uit” Skype komt, goed werkt. 

Klik op „Test luidsprekers‟. 
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Klik op de knop „Klik hier‟ om de test te starten. 

 

 

 

Skype vraagt nu of je iets hebt gehoord. Als dat zo is, klik dan op „Ja‟. 

 

 

 

We gaan verder met het testen van de invoer in Skype. 

Klik op „Test microfoon‟. 
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Je ziet nu of het geluid bij Skype kan binnenkomen. 

 

 

 

Klik op „Ja‟ als de meter goed uitslaat. 

 

 

 

Omdat lang niet alle deelnemers een webcam hebben, sla ik het onderdeel “video” 

over. 

 

We gaan wel een test doen. Klik op „Voer een testgesprek‟. 
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Klik (zoals aangegeven) „Echo / Sound Test Service‟. 

 

 

 

Klik op „Bellen‟. 
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Volg de aanwijzing van de mevrouw aan de andere kant van de lijn. 

Beoordeel daarna de kwaliteit van het gesprek (technisch dan…). 
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Vanaf dit moment kun je Skype echt gaan gebruiken. 

 

 

 

Zoek nu een contactpersoon. 

 

 

 

Je ziet een nieuw scherm. 
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Klik op „Contactpersoon toevoegen‟. 

 

 

 

Stuur vervolgens een contactverzoek (toegegeven: het is een beetje bijzonder dat 

ik mezelf uitnodig) en klik op „Aanvraag verzenden‟. 

 

 

 

Je kunt eventueel een nummer toevoegen, maar dat doe ik nu niet. 

Sluit dit venster. 
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Je kunt nu bellen door op de knop „Bellen‟ te klikken. 

 

 

 

Wanneer je klaar bent met bellen, kun je de verbinding beëindigen door op de knop 

„Beëindig gesprek‟ te klikken. 

 

Eigenlijk is “Skypen” heel eenvoudig, zoals je hebt kunnen zien. 

 

Een aantal ideeën om Skype in de les te gebruiken: 

 

 Expert op afstand, eventueel via het digibord 

 Stagegesprekken 

 Leerlingen die (langdurig) niet op school kunnen komen 

 Simulatie van telefoongesprekken (eventueel in combinatie met de 

gespreksrecorder Pamela) 

 Gesprekken met ouders 

 Etc. 

 

 

Veel succes met Skype! 
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In het volgende deel 

Deel 21 van deze cursus gaat over bloggen en Twitter. 

 

Ben je nog niet geabonneerd op deze cursus, kijk dan snel op 

www.learningtour.nl/cursus 

 

Training en coaching op jouw school 

Een schriftelijke cursus is natuurlijk heel handig als het gaat om tijd- en 

plaatsonafhankelijk leren, maar heeft als nadeel, dat je geen directe feedback krijgt van 

de trainer. Daarom kan ik ook trainingen en coaching geven op jouw school. Individueel 

en in groepsverband, van een dagdeel tot een uitgebreide leergang. 

 

Wil jouw school hier gebruik van maken of wil je meer informatie, mail mij dan op: 

serge@learningtour.nl 

 

 

http://www.learningtour.nl/cursus
mailto:serge@learningtour.nl
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De cursus Onderwijs en ICT wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Paragin | Remindo, www.remindo.nl  

Paragin ontwikkelt systemen voor het onderwijs, bijvoorbeeld de online leeromgeving. 

RemindoContent 

 

Medsto, www.medsto.nl     

Professionele voice-over, ook voor educatieve producties.   

 

 

Wil jouw organisatie deze cursus ook ondersteunen?  

Neem dan contact op via serge@learningtour.nl 
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