
INSPIRATIESESSIE LOLA
“Hoe activeer ik deelnemers”

Laura Krause 



1. 

LIVE 
ONLINE 
LEER
ACTIVITEITEN

WAT IS HET? 

2

Thiagi group en Matthew Richter



Interactiviteit met “de chat”
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• Stel een vraag
• Geef iedereen bedenktijd 
• Vraag om in de chat te zetten 
• Laat elkaars antwoorden 

vergelijken

• Stel een vraag
• Wacht tot iemand antwoord of 

laat iedereen één voor één 
antwoorden  

De waarzegger



Wat zijn LOLA’s nu precies?

1. Deelnemer activeren:

• Elke deelnemer op elk moment in actie

• Deelnemer centraal

• Deelnemer wordt expert. Degene die 
spreekt, is degene die leert.

2. Inhoud wikkelen in een activiteit

3. Het leerdoel bepaalt de keuze van de 
activiteit (vorm, inhoud, vragen,…)
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ANNOTATE
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Interactiviteit met “SLIDES via PowerPoint”

6

1 = Dit is totaal nieuw voor mij
2 = Ik heb hier weleens van gehoord
3 = Ik heb me hier al in verdiept dmv literatuur of 
training
4 = Dit is welbekend terrein.
5 = Ik zou hier zelf een presentatie over kunnen 
geven 



Time to LOLA
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2.

LIVE 
ONLINE 
LEER
ACTIVITEITEN

HOE DOE JE HET?
8

Thiagi group en Matthew Richter



Time to LOLA
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1. Wat is een goede online sessie versus een
slechte online sessie? 

2. Wat kan je doen om de aandacht erbij te
houden?

3. Hoe ga je om met (technische) problemen?

4. Hoe ga je om met “weerstand” (bv. camera 
niet opzetten,…)



Opbouw in 4 stappen
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REFLECTIE DELEN SYNTHESE PRESENTATIE



REFLECTIE

• Individueel

• Iedereen meteen actief 

• 2/3 minuten– max 5’ 



• Uitwisselen
• Minimum per 2 
• Nieuwe ideeën toevoegen  
• 5-10 minuten

DELEN



• Grootste leermoment
• Begrijpen en verwerken
• Verschillende output
• 10-20 minuten

SYNTHESE



• Plenair doen/voorstellen 
eindresultaat

• Tijdindicatie 
• Interactie door vraagstelling,…

Presentatie





Time to LOLA
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3.

LIVE 
ONLINE 
LEER
ACTIVITEITEN

WANNEER ZET JE HET IN? 
17

1.
Thiagi group en Matthew Richter



Training Lola’s
Wat is het?
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• Kenniscreatie werkvormen 

• Groepen laten brainstormen en reflecteren

• Oefeningen maken voor droge theoretische 
inhoud 



Voorbeeld: Expertenoefening
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Aantal subgroepen 
= aantal inhouden

Elke deelnemer 
memoriseren 

Inhoud 
presenteren aan 
deelnemers met 
andere inhouden

Oorspronkelijke 
groep 

Uitwisselen 
nieuwe inhouden

Synthese andere 
inhoud

Presenteer inhoud 
via quiz, PPT,…

Laat initiële groep 
inhoud valideren 

Theorie 12-40 
personen

60 min

Bepaal inhoud, 
inhoud op 
verschillende 
slides



Start Lola’s
Wat is het?

20

• Verbinding creëren tussen deelnemers (en 
leerdoelen): kennismaking,…

• De deelnemers de technische functionaliteiten 
doen ontdekken van het medium dat je gebruikt.

• Thema, leerdoel, inhoud … van je workshop doen 
ontdekken.

Type here the title of the presentation



Vraag 2: Wat weet je al over X?

Vraag 4: Waar ben je al goed in? 

Vraag1: Wat hoop je vandaag te leren?

Vraag3: Wat vind je lastig aan X?

Voorbeeld: Interactiviteit met “Het whiteboard” 



Presentatie/lezing Lola’s
Wat is het?
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• Inzetten om je lezing of presentatie af te wisselen 
met activiteiten. 

• Korte jolts om een nieuw onderdeel aan te 
brengen of af te sluiten 

Type here the title of the presentation



Het doel is…

1. De inhoud van je lezing te reactiveren na je presentatie. (retrieval practice)

2. Tijdens je lezing checken of deelnemers mee zijn, vragen hebben …

3. Beweging, energie en variatie brengen

4. Aandacht van deelnemers verscherpen tijdens de lezing.
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Voorbeeld: roll the dice (dobbelen)
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1 2 3

5 6



Voorbeeld: Korte jolts
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• Zo lang mogelijke lijst in 120 
seconden

• Blauw – rood – zwart  



4.

LIVE 
ONLINE 
LEER
ACTIVITEITEN

WAAROM WERKT HET?
26

1.
Thiagi group en Matthew Richter



Principes (van het breinleren)

1. Kracht van herhaling
2. Chunking
3. Variatie in faciliteermethoden
4. Creatie ipv consumptie
5. Emotie

5+1: Ritme



Lola time!
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• Het is mijn doel om…
• Mijn grootste inzicht is….
• Ik heb geleerd dat…
• Ik wil nog gaan leren om…
• Ik laat hier de gewoonte om…
• Ik ga oefenen in…
• Mijn voornemen is…
• Mijn eerste stap zal zijn om….
• Het meest leerzame onderdeel is…
• Ik ga op reis en ik neem mee…



Thank you! 
Laura Krause

0475766070 laura@obelisk.be www.obelisk.be

http://www.obelisk.be/

