
 

Korte uitleg module ‘online lessen’ 
 

Als je bent ingelogd in de DOT zie je een aantal iconen, afhankelijk van de modules die jouw 
school gebruikt. Voor de module ‘online lessen’ zijn onderstaande iconen beschikbaar: 

 

 

Voor het starten van een evaluatie van een online les, klik je op de eerste icoon ‘ONLINE LES 
evalueren’.  

Je komt op een pagina waar jouw naam 
staat voorgeselecteerd. Je kunt je functie 
kiezen en vervolgens klik je op ‘start 
observatie’ om te beginnen. 

 

 

Je komt in het evaluatieformulier, de indicatoren kun je beantwoorden met een 4-puntschaal 
+ n.v.t. De uitleg van de 4-puntsschaal, staat nu nog niet helemaal goed, maar moet zijn: 

1: niet gedaan was wel nodig geweest. 

2: in ontwikkeling, luk nog niet helemaal. 

3: voldoende en nog ruimte voor verbetering. 

4: heel goed, geen verbeteringen mogelijk. 

0: niet van toepassing in deze les. 

 

 

  



 

 

Om de leerlingenevaluatie te activeren, klik je op het 
icoontje met de drie poppetjes rechts bovenaan in het 
evaluatieformulier, naast het icoon waarmee je ook een 
collega kunt uitnodigen.  

Indien nodig lees verder in ‘korte uitleg leerlingevaluaties’.   

 

Als je alle vragen hebt beantwoord, klik je op ‘opslaan en aanvullende gegevens’ om door te 
gaan naar de volgende pagina. Overigens zijn alle vragen verplicht dus je kunt niet verder als 
je vragen overslaat. Om de evaluatie op te slaan, loop je nu onderstaande stappen door: 

• Stap ‘gegevens’: hier vul je algemene gegevens over de les in. 
• Stap ‘controle’: hier kun je alles wat je hebt ingevuld nog een keer bekijken en zo 

nodig aanpassen. Als je in deze stap op afronden klikt is de evaluatie opgeslagen. 
• Stap ‘opslaan’: hier krijg je opnieuw de mogelijkheid om de leerlingen en/of een 

collega uit te nodigen. Je kunt de evaluatie ook in pdf downloaden of terug naar het 
dashboard. 

 

Terug op het dashboard kun je onderstaande iconen ook nog gebruiken: 

 

 

 

‘BEKIJK online lesevaluatie’ >  

Als je hierop klikt kun je jouw lesevaluaties inzien met de daaraan gekoppelde de feedback 
van de leerlingen en/of van een collega. 

 

‘ANALYSEER online lesevaluaties’ > 

Als je hierop klikt, kun je al jouw lesevaluaties analyseren met behulp van een aantal filters. 

 


