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Online lessen volgen is voor iedereen wennen. Deze digitale gedragscode helpt 

docent en deelnemer om de online bijeenkomsten effectief te laten verlopen. 

We vragen je hier kennis van te nemen en de gedragscode na te leven, zodat 

ook jouw lessen prettig verlopen. Als cursist haal je zo alles uit jouw 

opleiding/training.  

 

 

 

Tijdens de online bijeenkomst dien je te beschikken over een camera. Dit 

versterkt niet alleen het gevoel van samenwerken en samen leren, het 

biedt de trainer ook zicht op wat cursisten doen en op welke problemen er 

eventueel zijn. Je doet je camera aan als de trainer daar om vraagt. 

 

 

 

 

Tijdens een online bijeenkomst dien je te beschikken over een 

audioverbinding. Als de docent spreekt kan je hem uitzetten en stel je 

vragen op de wijze die de trainer aangeeft. Je doet je microfoon aan als de 

trainer daar om vraagt.  

 

 

De les start op de roosterstarttijden. Zorg dat je ruim op tijd inlogt in de 

online omgeving. Als de training is gestart, is je aandacht bij de training.  

 

 

 

 

Je bent beschikbaar om het programma te volgens zoals beschreven. 

Privéafspraken maak je buiten de opleidingsdag om. Je neemt voorbereid 

deel aan de online bijeenkomsten. In online bijeenkomsten neem je actief 

deel.  

 

 

 

 

De chatfunctie is voor vragen over de les en de lesinhoud. Laat je niet 

afleiden door andere communicatiemiddelen tijdens de online bijeenkomst.  

•Reageer op anderen met respect.  

•Laat een ander in zijn waarde, ook al ben je het niet met die persoon 

eens. 

•Houd het netjes, dus racistische, discriminerende of andere beledigende 

teksten zijn niet toegestaan. 

 

 

 

 

 

Het maken van opnames van trainers en/of cursisten is niet toegestaan. 

Opnames en filmpjes aangeboden via Sophie mogen niet worden bewerkt 

en/of gedeeld via andere kanalen.  

Afstandsleren bij het Opleidingsinstituut DJI is voor cursisten en trainers een nieuwe 

situatie. We verwachten van iedereen een inspanning om hier zo goed mogelijk mee om 

te gaan. Raak niet te snel ontmoedigd als iets niet goed is gegaan en geef elkaar een 

compliment als iets wel goed lukt.  

 

Ervaar je technische problemen met de online leeromgeving neem dan telefonisch 

contact op met het Servicepunt via 088 07 27150. Heb je vragen of twijfels over de 

voortgang van jouw leertraject neem contact op met jouw (groeps)docent.  

 


