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INLEIDING 

Deze didactische map is het resultaat van het project “Didactische scenario’s voor een 
goed gebruik van webcolleges” van de Associatie K.U.Leuven. Het project liep van 
september 2009 tot januari 2012. Vier faculteiten van de K.U.Leuven en zeven 
hogescholen van Associatie K.U.Leuven namen er aan deel.  

In dit project ligt de focus op het gebruik van webcolleges: Wat is de meerwaarde van 
deze technologie zowel voor de student als voor de docent? Hoe kunnen we deze 
technologieën gebruiken om het leereffect te vergroten?  

Aan de hand van proefprojecten werken we didactische scenario’s uit voor webcolleges 
die gebruikt worden in verschillende werkvormen (werkcolleges, hoorcolleges, labo…). 

Vanuit de literatuurstudie en ervaringen met proefprojecten zocht het project antwoord 
op de volgende vragen:  

1. Hoe kunnen webcolleges nuttig gebruikt worden binnen verschillende 
onderwijsleersituaties? Welke bijzondere didactische meerwaarde bieden 
webcolleges ook voor reguliere studenten? 

2. Hoe biedt men een webcollege het best aan? Hoe bouw je de webcolleges in?   
3. Welk ontwerp en vormgeving van het webcollege zelf (media design) is 

motiverend voor het leerproces en heeft een positief effect op het leerresultaat? 
4. Hoe kunnen we er voor zorgen dat studenten evolueren van het passief bekijken 

van het webcollege naar het activeren van leerprocessen?  
5. Hoe kunnen we de productietijd beperken en hoe vinden we een compromis 

tussen inhoudelijke en technische kwaliteit van een webcollege  en 
tijdsinvestering? 

Met deze laagdrempelige didactische map hopen we zoveel mogelijk docenten van de 
Associatie K.U. Leuven te motiveren en te ondersteunen om met webcolleges aan de slag 
te gaan. In deel 1 situeren we het pragmatisch referentiekader van waaruit het project 
vertrekt.  We voeren een definitie van webcolleges in die ruimer is dan louter 
lesopnames.  We belichten waarom webcolleges voor ons  sterk veranderend 
onderwijslandschap interessant zijn en halen een aantal voordelen aan voor het leren van 
studenten uit de onderzoeksliteratuur. Verder lichten we de onderwijskundige visie toe 
waaruit een “goed didactisch gebruik” van webcolleges kan geoperationaliseerd worden.  

In deel 2  beschrijven we acht  breed toepasbare didactische scenario’s die een inzicht 
geven in de waaier van mogelijkheden waarvoor webcolleges kunnen ingezet worden in 
de onderwijspraktijk.  Verschillende soorten en vormen van webcolleges werden uitgetest 
in proefprojecten voor verschillende leerdoelen gebruik makend van verschillende  
productietechnieken. 

Een aantal tips en valkuilen focussen op acties die de docent kan ondernemen om het 
onderwijsleerproces zo veel mogelijk te activeren.  Ook voor het productieproces do's-
and-don'ts aangegeven die de docent kunnen helpen bij het maken van de webcolleges. 
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Er worden toepassingsmogelijkheden beschreven die zowel voor afstandsonderwijs, 

blended learning1, als ter ondersteuning van regulier onderwijs bruikbaar zijn.   

In dit project werden webcolleges binnen vier gebruikersgroepen gekoppeld aan 
verschillende didactische werkvormen:  

 labo/praktijk 
 hoorcolleges 
 bijspijkeren/monitoraat 
 live processen en experimenten 

Dit leidde tot acht didactische scenario’s.  Bij elk didactisch scenario vermelden we de 
specifieke proefprojecten die uitgevoerd zijn gebruikmakend van het betreffende 
scenario.  Voor gedetailleerde ervaringen en uitgevoerde evaluaties van de 
proefprojecten, verwijzen we ook naar de website (1) waar een aantal webcolleges te 
bekijken zijn. 

In deel 3 vatten we de productietechnieken samen, variërend  van gesofisticeerde 
automatische opnamesystemen tot  “DO  IT  YOURSELF”-aanpakken.  

  

                                          

1 Blended learning wordt meestal gedefinieerd als een onderwijskundig aanpak die e-
learning en contactonderwijs combineert.  
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DEEL 1: PRAGMATISCH REFENTIEKADER  

1 WAT ZIJN WEBCOLLEGES?  

 

Volgens de enge definitie van het woord zijn webcolleges lesopnames van live lessen die 
digitaal ter beschikking gesteld worden aan de student. (Cfr. SURF, Triple L, Dienst Media 
en Leren K.U.Leuven, …).  Binnen dit project hanteren wij een veel ruimere  definitie: 

Een webcollege is een instructiemethode waarbij (de combinatie van) video, geluid en 
digitaal presentatiemateriaal geregistreerd worden en vervolgens via het internet, 
digitale leeromgeving of i-pod (mobile learning) ter beschikking worden gesteld aan de 
student.   Het kan een volledig opgenomen college zijn, of fragmenten of highlights 
ervan, of het kan bestaan uit in scène gezette opnames (buiten de les). 

De definitie is zo ruim dat bijna alle multimediaal online studiemateriaal eronder kan 
begrepen worden. Toch is er één belangrijke restrictie.  In onze definitie gaat het 
uitsluitend om asynchrone media technologieën.  Synchrone online instructiemethodes, 
zoals videoconferentie, waarbij de les of het “event” live online gevolgd worden, behoren 
niet tot de scope van het project. 

2 WAAROM WEBCOLLEGES? 

Het onderwijslandschap van het hoger onderwijs in Vlaanderen, kent de voorbije jaren 
een grote evolutie onder invloed van het decreet gericht op flexibilisering van onderwijs 
en diversiteit van studenten.  De visies zijn erop gericht hoger onderwijs voor iedereen 
toegankelijk te maken.   

Hogescholen en faculteiten staan voor de uitdaging tegemoet te komen aan een snel 
groeiend aantal studenten die niet het reguliere bachelor of master opleidingstraject 
volgen.  Geïndividualiseerde leertrajecten worden uitgezet voor studenten die credits 
opnemen van een vorig of volgend jaar.  Dikwijls is het onderwijsaanbod nog ingedeeld 
in cursussen die slechts één maal per jaar aangeboden worden, waardoor studenten twee 

lesactiviteiten op hetzelfde tijdstip moeten bijwonen.  De groep van ISP-ers2,  zij-

                                          

2 ISP-ers: studenten die een geïndividualiseerd studieprogramma volgen 
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instromers3, werkstudenten, afstandsstudenten, studenten met een topsportstatuut, 
erasmusstudenten maken in toenemende mate gebruik van e-learning ter ondersteuning 
van hun zelfstandige leeractiviteiten.  Webcolleges staan studenten toe lessen of 
onderdelen van lessen tijd- en plaatsonafhankelijk te volgen via het internet.  

Webcolleges bieden ook een grote meerwaarde voor studenten met functiebeperkingen 
(chronische vermoeidheid, visuele, auditieve of andere handicaps, dyslexie…). Studenten 
kunnen daardoor in eigen tempo de lessen (mee)volgen en gebruik maken van de extra 
functionaliteiten die het media design van een webcolleges kan bieden.  Bijvoorbeeld: 
vertraagd bekijken, delen van lessen opnieuw bekijken of beluisteren, automatisch 
gegenereerde geschreven tekst van wat de docent zegt bekijken (2).  

Studies aan diverse Universiteiten en Hogescholen in Nederland (3) (4) wezen reeds uit 
dat ook reguliere studenten dankbaar gebruik maken van webcolleges als herhalingstool, 
vooral ter voorbereiding van de examens.  De mogelijkheid om nog eens een moeilijk of 
niet begrepen onderdeel van een presentatie te herbekijken of te  herbeluisteren en 
daarbij ook kunnen terugspoelen, biedt studenten de mogelijkheid om beter de leerstof 
te verwerken. McKinney (5) heeft zelfs in een onderzoek met een controlegroep bewijs 
gevonden dat studenten die alleen gebruik maakten van podcasts (auditief webcollege)  
beter de leerstof hadden begrepen dan studenten die de gewone lessen volgden.   

Een andere uitdaging is de implementatie van het onderwijsconcept “begeleid zelfstandig 
leren” van de  K.U.Leuven.  Blended learning, waarbij e-learning en gewone 
contactmomenten elkaar aanvullen, wordt hiertoe op een steeds meer gestructureerde 
manier ingezet.  Webcolleges bieden zowel ter voorbereiding als ter herhaling en 
ondersteuning van de eigenlijke contactlessen een bijzondere tool, die effectiever en 
aantrekkelijker is dan enkel het gebruik van tekstmateriaal. 

Ten slotte sluiten webcolleges, door hun audiovisuele karakter en het feit dat ze met één 
klik op de computer te bekijken zijn, meer aan op de kenmerken van onze huidige 
studentengroepen die behoren tot de “digital screen age”.  We moeten er dan wel voor 
zorgen dat de kenmerken van het media design, onze “homo zapiens” aanspreekt.  Veen 
& Vrakking (6) stellen bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat men door het webcollege kan 
springen en niet enkel lineair kan scrollen met een schuifbalk.  

  

                                          

3 Met zij-instromer bedoelen we een student die tijdens het academiejaar de overstap 
maakt naar een andere studierichting en daardoor al een deel van de lesactiviteiten heeft 
gemist. 
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3 EEN GOED DIDACTISCH GEBRUIK VAN WEBCOLLEGES 

3.1 GEBRUIK VAN WEBCOLLEGE ALS HERBEKIJKEN VAN EEN 
CONTACTMOMENT 

In Nederland en de VS heeft men de voorbije jaren al massaal webcolleges opgenomen, 
daar weblectures genoemd.  De belangrijkste gerapporteerde valkuil in de 
onderzoeksrapporten van onze Nederlandse projectvoorlopers, Triple L (4) en Oase (3), 
is dat weblectures vooral opnames zijn van niet activerende hoorcolleges, veelal nog in 
ex-cathedra stijl.  Hiermee bedoelen we een monoloog van de docent, een presentatie 
die weinig tot geen interactie biedt tussen de docent en de student of tussen studenten 
onderling. Technische beperkingen voor het opnemen van geluid uit verschillende 
richtingen en veel bewegende docenten kunnen de niet-(inter)actieve onderwijsstijl nog 
versterken. Soms adviseert men zelfs om interactie met het publiek te beperken omdat 
het technisch moeilijk is antwoordende studenten in beeld te brengen.   

Tijdens dit project ondervonden we zelf ook dat bij studenten en docenten de perceptie 
leeft dat webcolleges saai zijn. “Hoorcolleges zijn saai, laat staan webcolleges …”.  Eén 
studentenvertegenwoordiger deed tijdens een introductie zelfs de uitspraak,  “Gaan we 
dan alleen slecht lesgeven te zien krijgen in de webcolleges?”. 

Daarnaast willen we ook de ervaringen van Technische Universiteit  Delft (7) vermelden 
waar studenten enthousiast gebruik maken van webcolleges.  Ook de studenten in het 
proefproject over het opnemen van hoorcolleges binnen dit project reageerden zeer 
positief. Het feit dat de lessen achteraf beschikbaar zijn, vinden ze een enorm pluspunt. 

Zoals Clark (8) echter al aangaf is het niet het leermiddel zelf maar wel het soort 
leeractiviteit/opdracht dat verantwoordelijk is voor het leereffect. Bij het volgen van een 
traditioneel hoorcollege of het bekijken van online opname daarvan, kunnen studenten 
achterover zitten en op een passieve manier luisteren.  Iedereen weet uit eigen ervaring 
dat het geconcentreerd luisteren naar lange monologen niet lang wordt volgehouden.  Als 
dit niet afgewisseld wordt met andere activerende leeractiviteiten is de rest van de tijd 
van een hoorcollege dus heel inefficiënt. 

Onderzoek vanuit de constructivistische leertheorie van Mayer (9) heeft inderdaad 
uitgewezen dat leereffecten groter zijn wanneer studenten actieve leeractiviteiten 
uitvoeren. Sociaal  constructivisme stelt dat bij leren niet het ontvangen van informatie 
maar het verwerken van informatie het centrale proces is.  

Wij focussen in dit project dan ook op een goed gebruik van webcolleges en brengen 
mogelijkheden aan om gebruikmakend van webcolleges activerende leeromgevingen te 
creëren meestal aangeboden via blended learning 
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3.2 GEBRUIK VAN WEBCOLLEGES ALS VOORBEREIDING VAN HET 
CONTACTMOMENT 

In dit project wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van webcolleges als 
voorbereiding van het contactmoment.  Zo komt er tijd vrij tijdens het contactmoment 
om diepgaander te leren middels docent-student interactie, student-student interactie en 
begeleide opdrachten met feedback.  Het echte leren (op toepassingsniveau) wat 
normaal achteraf in huiswerk gebeurt, wordt op deze manier de klas binnengehaald. 

Day (10) onderzocht tijdens zijn doctoraat aan  het Georgia Institute of Technology of de 
tijd in contactomenten effectiever kan gebruikt worden wanneer weblectures ingezet 
worden om op voorhand zelfstandig stukken door te nemen.  In zijn doctoraatsonderzoek  
worden experimenten opgezet over leerarrangementen met weblectures die hij laat 
volgen door korte opdrachten over de leerstof aangeboden in de weblectures. In de les 
worden verschillende leeractiviteiten zoals docentgeleide leergesprekken, 
groepsactiviteiten en  individuele opdrachten uitgevoerd.  Er werd een significante 
verbetering gevonden van de perceptie van studenten op leren en op hun tevredenheid 
met deze aanpak.   

In Nederland gaat men in het Oase project (3) ook deze toer op. Rapporteringen over  
vastgestelde effecten van effectiever leren en “deeper learning” vindt men bij  Kuiper V. 
(11)  In de Hogeschool van Amsterdam Nederland (11) gebruikt men voor het 
voorbereiden van contactmomenten de zogenaamde kennisclips.  Dit zijn korte online 
presentaties, waarin een docent (zonder publiek) de kern van een thema uitlegt en 
ondersteunt met bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie. 

Deze warming-up aanpak sluit ook aan bij het “flipped classroom” model van Salman 
Khan, de man achter http://www.khanacademy.org.  Studenten moeten als huiswerk op 
voorhand weblectures bekijken zodat de kostbare tijd tijdens contactmomenten kan 
besteed worden aan groepswerk, onderzoek, creatieve opdrachten, samen oplossen van 
moeilijke problemen ...   

Deze didactische aanpak is helemaal niet nieuw.  Al in 2000 schreven Lage, Platt & 
Treglia een artikel genaamd “Inverting the classroom” (12).  

Voorbereiden van een contactmoment is echter een attitude die nog niet goed is 
ingeburgerd in onze onderwijsgewoonte. Motivatiestrategieën, afgestemd op de 
kenmerken van een specifieke doelgroep, moeten dan ook bijzondere aandacht krijgen. 
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Didactisch analytisch model , cfr. Standard & Troch (1997) 

3.3 E-LEARNING DIDACTIEK 

Het is zinvol om bij het ontwikkelen van webcolleges rekening te houden met de 
algemene didactische principes van  e-learning. De onderwijsleeromgeving wordt best zo 
ingericht  dat alle componenten van het didactisch analytisch model op elkaar afgestemd 
zijn.  We hanteren hier zowel Standard & Troch als Bloom’s Taxonomie.  Media en 
instructiemethodes worden gekozen in functie van de kenmerken van de doelgroep en 
van de leerdoelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeker in een studentgecentreerde aanpak gaat het niet over “wat heb ik te vertellen” 
maar over  “wat heeft mijn doelgroep  te leren” en op welke manier leren deze studenten 
het best?  Lineair of al zappend en multi-taskend, … .  Zo hebben Mayer e.a. (9) ook al 
gevonden dat learner control een positief leereffect biedt voor high achievers, maar niet 
voor low achievers en conformist type van lerenden.  In dit project werd een media 
design effectiviteitsonderzoek uitgevoerd daar waar er twijfel bestond over de 
meerwaarde van ‘learner control’ (=vrij kunnen navigeren). Dit gebeurde voor een 
doelgroep van verpleegkunde studenten bij het aanleren van de stappen van 
verpleegtechnische vaardigheden.   Uit dit onderzoek bleek dat bij deze groep een 
interactieve leermodule geen beter leerresultaten opleverde dan  lineaire video-opnames.  
Meer info over dit onderzoek is opgenomen verder in deze didactische map en op de 
website. 
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Een  ander verband tussen de componenten van het didactisch-analytisch model is de 
afstemming van het soort leeractiviteit en het media design op het niveau van de 
leerdoelen. Voor de lagere orde cognitieve leerdoelen zoals kennis, inzicht en eenvoudige 
toepassing  hadden de monitoraatsdocenten een voorkeur voor een opname van een 
gestructureerde uitleg zonder publiek, terwijl men voor hogere orde leerdoelen zoals 
problem solving, analyse, synthese en evaluatie meestal wel de interactie van een 
publiek bevorderend vindt voor het leerproces.  

We kunnen er gezien de ervaringen in de proefprojecten niet onderuit een pleidooi te 
houden voor het simpelweg vermelden van leerdoelen, schriftelijk en of mondeling bij het 
inleiden van elk soort webcollege.  Het is vaak impliciet dat een docent doorheen een 
hoorcollege wijst op belangrijke inzichten, aandachtspunten, denkwijzen, 
oplossingsstrategieën.  Studenten die op afstand via e-learning studeren en het 
webcollege al zappend bekijken, missen deze vaak subtiele aanwijzingen.  

Uit de studentenbevraging is gebleken dat bij het gebruik van webcolleges studenten 
expliciet  vragen naar het vermelden van leerdoelen en feedforwards. “Toon ons aan het 
begin van de video, in een korte flits waartoe deze leeractiviteiten zullen leiden.  Wat is 
het product die er zal uit voortvloeien? Waartoe dient het, wat is de kern? “, willen ze 
weten nog voor ze beginnen te kijken.  Ook Vonderwell (13) geeft aan dat 
studententevredenheid m.b.t. e-learning en blended learning hoog is voor wat betreft de 
grote structurering en organisatie van de onderwijsleeromgeving.  er is echter toch nog 
onduidelijkheid over de leerdoelen. Het vermelden van de leerdoelen kan op 
verschillende manieren:  mondeling en/of schriftelijk, in het webcollege zelf of apart 
geschreven in het tekstvak op de digitale leeromgeving. 

Naast het formuleren van leerdoelen kan de student via zelfevaluatievragen met 
feedback zelf checken of hij de leerdoelen heeft behaald.   Zelfevaluatievragen kunnen 
geïntegreerd worden na een onderdeel in het webcollege of aan het eind of apart op de 
digitale leeromgeving.  Er kan gekozen worden om de antwoorden door te sturen naar de 
docent of niet; te overleggen met peers of niet …     
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DEEL 2: DIDACTISCHE SCENARIO’S 

Een didactisch scenario voor een goed gebruik van een webcollege is een breed bruikbaar 
beknopt draaiboek dat de docent kan volgen bij het doelgericht ontwerpen en gebruiken 
van een webcollege met daarin tips voor: 

 de didactische omkadering gericht op activerend leren 
 het ontwerp (media design) van het webcollege zelf  
 de keuze en het gebruik van productiemethoden en software 

We stelden didactische scenario’s op voor vier verschillende soorten werkvormen:  

 labo/praktijk 
 hoorcolleges 
 bijspijkeren/monitoraat 
 live processen en experimenten 

Webcolleges kunnen verschillende werkvormen op verschillende manieren ondersteunen. 
De mogelijke functies worden in onderstaande tabel per werkvorm weergegeven.   Elk 
didactisch scenario is met een of meer bepaalde functies in gedachten opgesteld:  

Vervangen: Het webcollege vervangt het eigenlijke contactmoment.  Deze functie is 
interessant voor werkstudenten of afstandsstudenten of studenten die door hun 
individueel studieprogramma de contactmomenten niet kunnen bijwonen.  Een docent 
kan er ook voor kiezen om het contactmoment of een deel ervan te vervangen door een 
webcollege.  Op die manier komt tijdens het contactmoment tijd vrij om op een andere 
manier met de inhoud om te gaan. 

Voorbereiden: Het webcollege wordt voor het contactmoment aangeboden.  De 
studenten gebruiken het webcollege om zich (beter) voor te bereiden op het eigenlijke 
contactmoment. 

Remediëren: het webcollege wordt aangeboden als extra materiaal.  Studenten 
gebruiken het om de leerstof bij te spijkeren. 

Verwerken/Herhalen:  Tijdens het academiejaar wordt het webcollege gebruikt door de 
studenten om de leerstof te verwerken of in de aanloop naar het examen om de leerstof 
te herhalen. 

Uitbreiding:  Het webcollege bezorgt de studenten extra informatie en materiaal  

Ondersteuning:  Voor studenten met een functiebeperking (gehoorprobleem, chronische 
vermoeidheid, ziekte, dyslexie…)  biedt een webcollege een bijzondere meerwaarde 
omdat men het college op zelf gekozen tijd en plaats kan bekijken, op eigen tempo en zo 
vaak als nodig kan terugspoelen.  De opname technologie kan ook extra functionaliteiten 
toevoegen die het verwerken van het college ondersteunen zoals een  vergrootglas 
gebruiken, vertraagd afspelen, het gezegde in tekst laten genereren … 

De tabel geeft een overzicht van deze functies voor de verschillende werkvormen die in 
dit project aan bod kwamen 

 



OOF 2009/19 Webcolleges  - 15 - 

 

 
De didactische scenario’s bieden een stappenplan voor de docent met volgende structuur 

1 Omschrijving webcollege 
2 Mogelijke functies  van het webcollege 
3 Mogelijke leerdoelen 
4 Didactische omkadering 
5 Design van het webcollege 
6 Productieproces 
7 Tips en valkuilen 
8 Proefprojecten 

Bij de beschrijvingen van de proefprojecten geven we ook de resultaten van de 
bevragingen. De studentenbevragingen gebeurden via een online of schriftelijke 
bevraging of via een interview. Daarnaast vermelden we ook de belangrijkste 
bevindingen die docenten aangaven tijdens een interview. 

  

Werkvorm 

Functies van webcolleges 
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Labo/praktijk 
Didactisch scenario 1 en 2 

X X  X   

Hoorcolleges 
Didactisch scenario 3 en 4 

X X  X  X 

Bijspijkeren/monitoraat 
Didactisch scenario 5 en 6 

  X X   

Life processen/experimenten 
Didactisch scenario 7 en 8 

 X   X  
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DIDACTISCH SCENARIO 1: IN SCÈNE GEZETTE WEBCOLLEGES VOOR 
LABO/PRAKTIJK  

1 OMSCHRIJVING WEBCOLLEGES 

Deze webcolleges zijn instructiefilmpjes:  video-opnames van de uitvoering of de 
demonstratie van een praktische vaardigheid, met bijhorende instructies. 

  

2 MOGELIJKE FUNCTIES VAN HET WEBCOLLEGE 

Vervanging:  een onderdeel, bijvoorbeeld de demonstratie door de docent van een 
handeling wordt enkel nog aangeboden via een webcollege. 

Voorbereiding:  de studenten bekijken een handeling, de functies van een toestel op 
voorhand, maar de handeling wordt tijdens het contactmoment nog eens herhaald. 

Verwerking/herhaling: in gevallen waar een praktijkexamen wordt afgenomen wordt het 
webcollege ook gebruikt door de studenten als herhaling bij de voorbereiding van het 
examen. 

3 MOGELIJKE LEERDOELEN 

Na het bekijken van het webcollege kunnen studenten:  

 een handeling dat aan bod komt tijden het webcollege zelfstandig uitvoeren 
tijdens de labosessie 

 een toestel dat aan bod komt tijdens het webcollege zelfstandig gebruiken tijdens 
de labosessie 

 de aandachtspunten van specifieke (sub)handelingen en hun belang uitleggen 
 de stappen van de handeling in de juiste volgorde uitvoeren  
 … 
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4 DIDACTISCHE OMKADERING 

De studenten bekijken de webcolleges ter voorbereiding van het labo of de 
praktijksessies. Het gaat hier om een ‘blended learning’ aanpak.  Hierdoor kan het 
eigenlijke contactmoment optimaal gebruikt worden voor oefenen en toepassen van de 
vaardigheid door de studenten zelf.   

Omdat praktijk- en labosessies vaak permanent geëvalueerd worden zullen studenten de 
webcolleges meer en aandachtiger gebruiken als ze daardoor ervaren dat ze hierdoor 
meer voorbereid naar het contactmoment komen. Dit weerspiegelt zich ook in het 
comfort om de sessie tot een goed einde te brengen en dus een beter cijfer te behalen. 
Als studenten weten dat de demo toch systematisch herhaald wordt, verdwijnt de 
noodzaak om zich zelfstandig voor te bereiden.  Soms kan de docent kiezen, indien het 
nodig is voor het verdiepen van het inzicht in de vaardigheid, om de demonstratie of een 
gedeelte ervan nog eens te herhalen tijdens het contactmoment.  Uit de proefprojecten 
ervaren we dat een onvoorspelbare mix tussen wel  of niet bepaalde  aspecten van de 
demo herhalen, ervoor zorgt dat de student zich blijft voorbereiden. 

Studenten kunnen extra gemotiveerd worden door: 

 een online test aan te bieden die moet ingevuld worden voor het deelnemen aan 
het contactmoment 

 een korte bevraging bij de start van het labo  

5 MEDIA DESIGN  

De gebruikte designs in de proefprojecten zijn:  

 een lang instructiefilmpje (max 15 minuten) met zap of scroll mogelijkheden om 
door het filmpje te navigeren 

 een reeks van kortere filmpjes 
 opeenvolging van foto’s, stilstaande beelden die de verschillende stappen van de 

handeling weergeven. 

Meer uitleg vind je in deel 3: Productietechnieken 

6 PRODUCTIEPROCES 

Een optimale inhoudelijke voorbereiding bestaat uit  een volledig uitgewerkt storyboard 
op basis van grondige reflectie over de leerdoelen en leerinzichten die specifiek uit de 
video moeten gehaald worden.  Wanneer het gaat over het maken van een instructiefilm 
van een vaardigheid waarvoor de studenten reeds over een beschreven stappenplan, 
protocol of checklist beschikken, kan hiervan vertrokken worden. 

Een storyboard bestaat uit een linkerkolom waarin de beelden die zullen gefilmd worden 
gespecificeerd worden en een rechterkolom waarin wat er zal gezegd worden (narratie), 
uitgeschreven wordt.  Hier vind je een voorbeeld van zo’n storyboard. 
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Beeld (per stap) Ingesproken tekst 
 
DEEL 1: VOORBEREIDING 

 

1  Zorgverlener  

Zorg voor een adequaat 
voorkomen 
Videobeeld: Verpleegkundige 
die voorbereidingsruimte 
binnenloopt. 

 
 
“Zorg voor een adequaat voorkomen. “ 

Ontsmet je handen 
Videobeeld:  ontsmetten van 
handen (elke fase maar 
ingekort) 

 
“Ontsmet je handen met handalcohol gedurende 
minstens 30 seconden”  
“Let erop elk onderdeel van de hand mee te nemen,  
ook de polsen moeten ontsmet worden.” 

Verzamel gegevens 
Videobeeld:  verpleegkundige 
die gegevens verzamelt uit 
medisch dossier, bijsluiter… 
Close-up: Jan Janssens , leeftijd 
86 jaar, aandoening erysipelas, 
Mobiel, IM injectie medicatie: 
Cefazoline 1g 

 
“Verzamel daarna de gegevens die belangrijk zijn 
voor de uitvoering van de zorg. Algemene gegevens 
over de zorgvrager zoals de naam, medische 
voorgeschiedenis, algemene toestand, nummer 
kamer en bed. Ook gegevens m.b.t de zorg zijn 
belangrijk om na te vragen.” 

2  Materiaal  

Verzamel de benodigdheden 
A  Basismateriaal 
Videobeeld:  Verpleegster 
reinigt werkvlak, ontsmet 
plateau, zet basismateriaal er 
op. 
B  Specifiek materiaal 
Videobeeld: Verpleegster toont 
het geneesmiddel, de 
verschillende naalden 
waartussen je moet kiezen, de 
naaldcontainer, aantal ml in 
ampule 
 

 
“Verzamel naast het basismateriaal het specifieke 
materiaal, nodig voor een IM inspuiting. Zorg voor 
een gereinigd werkvlak en een ontsmette plateau 
waarop je alles legt.” 
 
“Het volgende materiaal is specifiek voor een IM 
inspuiting: Naaldcontainer, alcoholische 
ontsmettingsstof, niet steriele deppers, IMnaald met 
juiste lengte, een reservenaald en een optreknaald. 
Bij het kiezen van de juiste naald kijk je naar de 
gauche. Voor een IM naald is dit bij voorkeur 21. De 
gauche kies je in functie van de viscositeit van het 
geneesmiddel. De gauche van een optreknaald is 18. 
Je merkt dat hoe hoger de gauche is, hoe dunner de 
naald is. Let ook bij de keuze van de IMnaald op de 
lengte ...” 

…  
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Het inspreken van de uitleg kan gebeuren tijdens de opname zelf of achteraf. De meest 
tijdsefficiënte methode die ook inhoudelijke grondigheid verzekert, is de uitleg laten 
inspreken door een vakcollega tijdens de opname zelf.  Op deze manier gebeurt er soms 
een bijsturing van de handeling. Bovendien kan men dan ook onmiddellijk beslissen om 
nog een extra beeld toe te voegen bij een cruciale uitleg. 

We geven in onderstaande tabel een overzicht van de taken in het productieproces en 
personeelsinzet en tijdsinvestering die nodig zijn om een grondige instructiefilm te 
maken die overeen komt met een reeds bestaand stappenplan. 

Productie-
proces 

Taak Wie ?  Tijdsinvesterin
g 

Voorbereiding Storyboard: bestaande 
beschreven stappenplan 
afstemmen op filmopname  

Kernteam  vakdocenten  2 x 2,5u 
 

Uitvoering: 
filmen 

Uitvoeren handeling 

Inspreken uitleg 

Filmen 

Vakdocent/student 

Vakdocent 

Cameraman  

2 x 3u 

Montage Monteren Cameraman/montage-
man 

24u 

Evaluatie en 
bijsturing 

Controle en bijsturen van 
product  

Eventueel  stukje  opnieuw 
filmen 

Vakdocenten 
 

Cameraman 

2,5u 

 

De camera- en montageman heeft ideaal gezien ook didactisch inzicht in het onderwerp 
en is het best reeds bij de voorbereiding aanwezig.  Indien men nog een leermodule 
wenst te ontwerpen met daarin de videofilm moet men nog op een extra tijdsinvestering 
rekenen van ongeveer 40u 

  



OOF 2009/19 Webcolleges  - 20 - 

7 TIPS EN VALKUILEN 

TIP 1:  MOTIVEREN VAN STUDENTEN  VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBCOLLEGES 

Het motiveren van studenten om zich voor te bereiden voor een contactmoment is vaak 
een probleem.  In de proefprojecten werd geëxperimenteerd met verschillende 
technieken:   mogelijkheid tot het behalen van bonuspuntensysteem, werken met sociale 
druk, beroep doen op de intrinsieke motivatie: de bewuste keuze voor zichzelf dat het 
voordelen biedt.  De keuze van de motivatietechniek is sterk afhankelijk van de 
kenmerken van de doelgroep.    

Bij verpleegkunde hebben we ervaren dat sociale druk werkt. Aan het begin van de les 
aan één of twee studenten vragen om het geleerde uit te leggen aan de groep werkt hier 
motiverend. 

Bij studenten bouw werkt het systeem van bonuspunten beter: een gewichtig cijfer 
toekennen aan een goede voorbereiding beter zette de studenten aan tot het bekijken 
van de webcolleges. 

TIP 2: BEPERKEN VAN DE PRODUCTIETIJD  

Een efficiënt productieproces is het gelijktijdig inspreken en uitvoeren van het 
stappenplan van de vaardigheid.  Meestal is het handiger als één collega spreekt en een 
andere de handeling uitvoert.  Verder vinden studenten het ook niet erg als er een 
hapering in de uitleg is.  Door niet steeds de perfectie na te streven kan ook heel wat tijd 
bespaard worden.  

TIP 3: VERWARRING VERMIJDEN 

Het is belangrijk dat het webcollege aansluit bij het stappenplan of ander geschreven 
materiaal en dat er geen tegenstrijdigheden ontstaan.  Uit een evaluatie bij het 
proefproject verpleegkunde studenten bleek dat het naadloos aansluiten van de video bij 
het geschreven stappenplan uiterst belangrijk is om verwarring bij het aanleren van 
vaardigheden te vermijden.  

VALKUIL 1: BELANG VAN EEN PAPIEREN STAPPENPLAN OF CURSUS  

De vrees van docenten dat studenten niet meer naar hun geschreven stappenplan 
zouden kijken, wordt niet bevestigd in onze bevraging. Het gebruik van het schriftelijk 
stappenplan blijft opmerkelijk hoog : 77-79 % van de studenten blijven het gebruiken. 

VALKUIL 2: HOGE PRODUCTIETIJD DOOR PERFECTIONISME IN PRODUCTIE VERMIJDEN 

We moeten de balans zien te vinden tussen optimale kwaliteit en optimaal leereffect.  
Hoeveel verhoging in kwaliteit van het leermiddel levert nog winst op voor het leereffect?  
Misschien zijn we beter met een iets lagere kwaliteit waarbij meer instructiefilmpjes 
kunnen gemaakt worden en deze vlugger kunnen vernieuwd worden dan met slechts een 
handvol filmpjes of leermodules van de hoogste kwaliteit.  
artikel 
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VALKUIL 3: MEERWAARDE VAN EEN GEÏNTEGREERDE INTERACTIEVE LEERMODULE. 

Een grote uitdaging is een geïntegreerde interactieve leermodule, waarbij ook de secties 
uit het geschreven stappenplan of de cursusteksten in één scherm samengevoegd 
worden bij het bijhorend stukje video van de betreffende stap in de vaardigheid.  Een 
dergelijke leermodule biedt ook een inhoudstafel met navigatiemogelijkheden (zappen), 
dus meer ‘learner control’. Een andere  meerwaarde is de mogelijkheid om actieve 
verwerkingsopdrachten zoals zelfevaluatievragen te incorporeren, met onmiddellijke 
feedback. Het nadeel is een veel hogere productietijd voor de docent.  We willen ook 
wijzen op het onderzoek dat verricht werd binnen dit project naar dit soort leermodules: 
interactiviteit van een leermodule met vrije navigatiemogelijkheden, geïntegreerde 
leerobjecten en verwerkingsvragen met onmiddellijke correctieve feedback blijkt in dit 
onderzoek geen meerwaarde te hebben ten opzichte van webcolleges die met minder 
toeters en bellen worden aangeboden.   De sequentiële verfilming van alle stappen na 
elkaar van de totale handeling biedt blijkbaar het belangrijkste handvat voor het leren 
(14). Uit het onderzoek naar effectiviteit en efficiëntie van de verschillende media 
designs is dus gebleken dat het kiezen voor een lange video met voldoende uitgebreide 
ingesproken uitleg de meest kost-effectieve beslissing is 
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8 PROEFPROJECTEN 

Meer info en een voorbeeld van de webcolleges zijn terug te vinden op de website 

PROEFPROJECT 1 
 

De instructiefilmpjes van de demonstratie  van Praktijkvaardigheden bouw worden 
gebruikt ter voorbereiding van het labo. Het zijn in scène gezette demonstraties. Tijdens 
de video wordt weinig of geen uitleg gegeven. Dit proefproject heeft ons vooral iets 
geleerd over: 

Motiveren van de studenten 
De uitdaging in dit project was hoe men een minder intrinsiek gemotiveerde doelgroep 
toch kon motiveren om zich voor te bereiden middels de online demonstratiefilmpjes.  Uit 
het proefproject bleek dat een cijfer toekennen aan de voorbereiding hier goed werkt. 

Productieproces 
Eerst beelden maken en achteraf inspreken geeft de beperking dat de gesproken uitleg 
gelimiteerd is tot de duur van de beelden.  Dikwijls neemt wat er gezegd moet worden 
meer tijd in beslag dan de beelden. In recente screencasttechnieken begint men vaak 
omgekeerd te werken: eerst de uitleg inspreken en daarna de videobeelden invullen. 
Samenwerking tussen uitvoerende docent, insprekende docent en cameraman bij 
voorbereidingen is nodig. Een minimale afstemming over het storyboard is noodzakelijk: 
de doelen, wat er moet uit geleerd worden, wat er dus moet gezegd en getoond worden 
moet met alle drie de partijen goed afgestemd worden. 

Vakgebied Bouw 

Onderwerp Praktijk bouw (5 vaardigheden) 

Docent Johan De Pauw 

Locatie KAHO Sint Lieven 

Doelgroep Ba1 professionele bachelor Bouw (dag-en afstandsonderwijs) 

Doel Door demo weg te nemen uit labo meer tijd creëren voor 
oefenen. 

Soort webcollege Simulatie, demonstratie, opname met HD video, montage 
achteraf 

Aanbiedingswijze In toledo via VideoLab, in de map van het desbetreffende 
hoofdstuk 
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Aanbiedingswijze 
De webcolleges worden gebruikt als inleiding van de labosessie en worden gestructureerd 
aangeboden via TOLEDO samen met de labo-opdracht. 

Bevraging van studenten 
Na afloop van het project werden de studenten bevraagd. Een 70-tal studenten namen 
deel aan de bevraging. Hier bleek dat 70% van de studenten alle filmpjes had bekeken. 
In onderstaande tabel wordt voor de verschillende vragen het gemiddelde van de 
antwoorden weergegeven. De studenten moesten antwoorden op een schaal 1 tot 6 of ze 
akkoord waren met een bepaalde uitspraak. Voor meer gedetailleerde info over de 
bevragingen verwijzen we naar de website.  

Opvallend is het antwoord (gemiddelde 4,6/6)  dat studenten ook zonder verplichting 
naar het filmpje zouden kijken. Studenten hebben er geen bezwaar tegen om naar deze 
filmpjes te kijken alvorens naar het labo te komen.  

 gemiddelde 

Zonder de filmpjes zou ik even goed voorbereid zijn op het practicum. 1,9 

Ik zou ook naar de instructiefilmpjes kijken indien het niet verplicht 
was. 4,6 

Dankzij de filmpjes kan ik zonder demo van de docent direct aan de 
praktijksessie beginnen. 4,7 

De demo van de docent is nog nodig om te weten wat ik moet doen, 
zelfs wanneer ik het filmpje heb bekeken 3,3 

De filmpjes helpen me bij het onthouden van de volgorde van de 
verschillende stappen die ik moet uitvoeren. 4,9 

Ik vind het NIET leuk om me middels de instructiefilmpjes te moeten 
voorbereiden op het practicum. 2,2 

De filmpjes motiveren me om voor dit vak inspanningen te doen 4,1 

Het zou een belangrijke verbetering zijn indien er ingesproken uitleg 
gegeven wordt. 5,0 

Het zou een belangrijke verbetering zijn indien het eerste beeld in de 
video duidelijk maakt waar het in hoofdzaak om draait 4,6 

Het zou een belangrijke verbetering zijn indien de video’s in kortere 
stukjes zouden opgeknipt worden 2,7 

Het zou een belangrijke verbetering zijn indien de leerdoelen (=wat ik 
moet onthouden en begrijpen uit het instructiefilmpje) duidelijk 
vermeld worden 

4,6 

 

  



OOF 2009/19 Webcolleges  - 24 - 

PROEFPROJECT 2 
 

Vakgebied Verpleegtechnische vaardigheden 

Onderwerp 1) Intra musculaire inspuiting   

2) Wonddrain verwijderen 

Docent 1) Team van verschillende campussen 

2) Nicky Lembrechts, Kathleen Grauwels 

Locatie 1) KAHO, Waas/CDM/DVO/DOO; HUB; HBO-5 Sint Carolius 

2) K.H. Kempen 

Doelgroep 1) Ba1 professionele bachelor verpleegkunde (dag- en 
afstandsonderwijs) 

2) Ba1 professionele bachelor verpleegkunde (dagonderwijs)  

Doel Inoefenen verpleegkundige handeling 

Soort webcollege 1) Simulatie demonstratie, HD video, interactieve leermodule 
(lectora) 

2) Simulatie demonstratie, HD video, montage achteraf 

Aanbiedingswijze Toledo 

De webcolleges gebruikt in dit proefproject hebben de bedoeling de student vertrouwd te 
maken met een reeks handelingen die achtereenvolgens moeten gesteld worden bij het 
geven van een intra-musculaire inspuiting. 

Bevraging  van studenten 
Uit de bevragingen afgenomen tijdens de proefprojecten blijkt dat studenten inderdaad 
de meerwaarde ervaren van het voorbereid naar het labo komen en hierbij dankbaar 
gebruik maken van de webcolleges als hulpmiddel.  80 % van de bevraagde 
verpleegkunde studenten bereiden zich voor middels de online demo.  Opvallend is dat 
het gebruik van dit soort webcollege nog hoger is in frequentie, quasi maximaal vóór het 
praktijkexamen:  meer dan 90% van de studenten herbekijkt de webcolleges ter 
voorbereiding van het examen.  Tijdens de stage grijpt men er ook naar terug wanneer 
men het nodig heeft. Uit interviews blijkt dat ook wanneer men iets niet in de praktijkles 
heeft begrepen men ook nog eens terugkijkt naar de beschikbare webcolleges.  
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PROEFPROJECT 3 
 

Vakgebied Fysica 

Onderwerp De collimator 

Docent Luc Van den Abeele 

Locatie KHBO 

Doelgroep Ba1 industriële ingenieurswetenschappen 

Doel Efficiënter labogebruik door demo uit  
contactmoment te nemen 

Soort webcollege Simulatie demonstratie, HD video, montage achteraf 

Aanbiedingswijze You Tube 

 

Aanpak 
In dit proefproject was het de bedoeling dat studenten een labo over de 
spectroscoop/goniometer voorbereiden. Het pakket ter voorbereiding van labo fysica 
werd aangevuld met korte instructiefilmpjes. Een pre- en postbevraging en observatie  
wees uit dat voor bewegende handelingen (bediening, scherpstelling, manipuleren van de 
goniometer,…) in de instructiefilmpjes een onmiskenbare meerwaarde bieden t.o.v.  
foto’s en tekst.  
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Bevindingen van de docent 
Na afloop van het project was er een kort interview met de docent. De belangrijkste 
resultaten waren:  

 “Ik heb weinig of geen demo’s van de werking van de goniometer meer moeten 
geven, dit in tegenstelling tot vroegere jaren. De studenten die de video’s 
aandachtig bekeken hebben (naar schatting 2 op de 3 volgens de kijkcijfers), 
kunnen onmiddellijk aan de slag met de goniometer en hebben geen demo 
nodig.” 

 “Het scherpstellen en het aflezen heb ik overal bij de eerste meting gecontroleerd. 
Hier werden ook veel minder fouten gemaakt in vergelijking met vroegere jaren.” 

 “Heel wat studenten gebruiken tijdens de labsessie naast de handleiding ook de 
instructiefilmpjes om de werking van het instrument te bestuderen. Meestal was 
het ofwel voor de eerste keer (1 op 3 schat ik), ofwel om nog enkele details te 
bekijken.” 

 “Op mijn vraag wat ze van de video’s vonden, gaven sommige studenten toe dat 
ze geen enkele van de instructiefilmpjes vooraf bekeken hadden. Zelfs tijdens het 
labo kwamen ze er niet toe om de 8 video’s (maximum 10 minuten) te bekijken 
en profiteerden ze van de deskundigheid van de labopartner, die hen de werking 
perfect kon uitleggen dankzij de instructiefilmpjes”. 

 “Andere studenten die de video’s maar oppervlakkig bestudeerden, hadden soms 
wel een halfuur tijd nodig om zich in te werken en de metingen te starten.” 

Voor meer details van deze bevragingen verwijzen we naar de website. 
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DIDACTISCH SCENARIO 2: LIVE OPGENOMEN WEBCOLLEGES VOOR 
LABO/PRAKTIJK  

1 OMSCHRIJVING WEBCOLLEGES 

Deze webcolleges zijn  een live opname van een uitvoering van de vaardigheid door 
studenten tijdens het labo, met bijhorende uitleg. 

 

2 MOGELIJKE FUNCTIES VAN HET WEBCOLLEGE 

Voorbereiding:  de studenten bekijken een handeling, maar de handeling wordt tijdens 
het contactmoment nog eens herhaald. 

Verwerking/herhaling: in gevallen waar een praktijkexamen wordt afgenomen wordt het 
webcollege ook gebruikt door de studenten als herhaling bij de voorbereiding van het 
examen. 

3 MOGELIJKE LEERDOELEN 

Na het bekijken van het webcollege kunnen studenten:  

 de aandachtspunten van specifieke (sub)handelingen en hun belang uitleggen 
 zelfstandig de stappen van de handeling uitvoeren in de juiste volgorde.  

4 DIDACTISCHE OMKADERING 

Bij live opnames tijdens een labo doen er zich vaak kansen voor als er bij een bepaalde 
proef/handeling iets fout loopt.  Het zoekproces naar de oplossing door de uitvoerende 
student, is zeer  waardevol om didactisch te gebruiken. Bij het aanleren van de uit te 
voeren stappen van de vaardigheid in hun juiste volgorde, is een lineair gestructureerde 
weergave aan te bevelen. 

Live opnames tijdens het labo hebben ook een meerwaarde van voor het 
onderwijsleerproces tijdens de opname zelf. De uitvoerende studenten komen tot meer 
inzicht dankzij de vragen gesteld door de cameravrouw/didacticus. Het proces van uitleg 
aan een leek verdiept de inzichten in oorzakelijke verbanden, bevordert de exacte 
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benoeming en definiëring van onderdelen en processen van de labo-opstelling.  Maken 
van filmpjes tijdens een labo zou dus ook een nuttige opdracht voor studenten kunnen 
zijn.   

Studenten die de opnames achteraf bekijken komen tot een hoger leerniveau zowel voor 
analyse als voor problem solving. Tijdens de live opnames doen zich immers veel 
problemen voor waarvoor telkens de oorzaak moet gevonden worden.  Dit zou niet het 
geval zijn bij mooi gestructureerde vooraf ontworpen video’s. 

5 MEDIA DESIGN  

De gebruikte designs in de proefprojecten zijn:  

 een lang instructiefilmpje (max 15 minuten) met zap of scroll mogelijkheden om 
door het filmpje te navigeren 

 een reeks van kortere filmpjes. 

Meer uitleg vind je in deel 3: Productietechnieken 

6 PRODUCTIEPROCES 

Een analyse van de meest voorkomende misconcepties en fouten die gemaakt worden 
door studenten levert al vlug keuzes op over welke aandachtspunten bij de uitvoering 
van de vaardigheid expliciet aan bod moeten komen in de video.  Vaak gaat het over het 
luidop uitspreken van besluitvormingsprocessen of denkstappen die voorafgaan aan 
bepaalde subhandelingen zoals bijvoorbeeld waarden instellen in een machine, 
interpreteren van de afgelezen waarden … 

In dit soort webcolleges worden bewegende handelingen vastgelegd.  Een handmatige 
camerabediening is daarvoor de meest aangewezen techniek.  Achteraf kan door 
montage ondertiteling of tekst toegevoegd worden of de totale film in kortere delen 
verdeeld worden.   
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7 TIPS EN VALKUILEN 

 TIP:  KEUZE VAN HET MEEST GESCHIKTE CONCEPT VOOR HET BETREFFENDE LABO  

We vergelijken in de onderstaande tabel de voor-en nadelen van een live opname van de 
demonstratie tijdens het labo (met publiek) met een in scène gezette demonstratie 
(zonder publiek).   

 Arbeids-
intensiteit 

Kwaliteit Niveau van 
leerdoel  

Inhoud 

In scène 
gezette 
instructiefilm 
(zonder 
publiek)  

Arbeidsintensief 
(storyboard, 
filmtijd, 
montage,…) 

 

Hoge kwaliteit 
van opnames 
(close-ups, 
perfecte 
ingesproken 
uitleg)  

 

Weten: 
volgorde v/d 
stappen  

Inzicht: 
aandachts-
punten en hun 
belang 

Lineair, 
gestructureerde 
weergave van 
de handeling, 
sequentiële 
stappen 

 

Video opname 
tijdens het labo 

(live publiek) 

Arbeidsefficiënt 

(geen extra 
tijdsinvestering 
van docent) 

Lagere kwaliteit 
van 
filmmateriaal: 
publiek staat 
soms in de 
weg, een 
handeling kan 
niet 
overgedaan 
worden,… 

Problem solving 
analyse,  

synthese, 
evaluatie 

Variabele 
weergave, 
afhankelijk van 
de imperfecties 
en problemen 
die zich op het 
moment 
voordoen, de 
vragen die er 
komen,… 
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8 PROEFPROJECTEN 

Meer info en een voorbeeld van de webcolleges zijn terug te vinden op de website. 

PROEFPROJECT 
 

Vakgebied Chemie 

Onderwerp Destillatie 

Docent Liesbet Pauls 

Locatie K.H.LIM 

Doelgroep Ba3 industriële ingenieurswetenschappen 

Doel Inzichtelijker voorbereiden labo 

Soort webcollege Live opname labo opstelling 

Aanbiedingswijze Toledo, embedded 

Aanpak 
In dit proefproject werden studenten gefilmd in het labo chemie bij het opstellen van 
verschillende soorten destillatiemethoden.  Deze  webcolleges worden gebruikt als 
voorbereiding van het labo.  Door de live opnames te bekijken, kunnen studenten meer 
inzichtelijk voorbereiden. 

Voor- en nadelen van het productieproces 
Er kruipt heel veel tijd in het bewerken van de audiofragmenten: geruis stiller zetten 
daar waar er niets gezegd wordt en geheel weer luider waar er wel gesproken wordt, …, 
achtergrondmuziek mixen om ruis te verdoezelen.  De tijdsinvestering voor de docent in 
kwestie is miniem, haar labo wordt gewoon gefilmd.  De tijdsinvestering voor de 
cameraman en voor de montering achteraf is des te hoger. 
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DIDACTISCH SCENARIO 3:  WEBCOLLEGES AANGEBODEN NA HET 
HOORCOLLEGE 

1 OMSCHRIJVING WEBCOLLEGES 

Dit is een webcollege in de engste zin van het woord: een integrale lesopname van een 
live  hoor- of werkcollege die achteraf online ter beschikking wordt gesteld aan 
studenten.    

  

2 MOGELIJKE FUNCTIES VAN HET WEBCOLLEGE 

Vervanging:  studenten die het hoorcollege niet kunnen bijwonen (geïndividualiseerd 
studieprogramma, werkstudent,  afstandsstudent, sportstatuut, …. ) bekijken het 
hoorcollege achteraf en kunnen zo alsnog de uitleg van de docent zelf horen en op die 
manier de belangrijkste voordelen van de lesactiviteit  meepikken. 

Verwerking/herhaling: voor reguliere dagstudenten die de lessen hebben bijgewoond, 
biedt dit soort webcollege de mogelijkheid van verwerking en herhaling.  Webcolleges 
bieden de mogelijkheid om in te grijpen in de snelheid van informatieverwerking door te 
pauzeren en door terug te spoelen en nogmaals te herbekijken.  Moeilijke verbanden of 
denksprongen kunnen meermaals bekeken worden samen met het bestuderen van de 
leerstof in de cursustekst.  Bovendien kan het dan nog eens samen met medestudenten 
doorgenomen worden.  Verder kunnen de webcolleges gebruikt worden als herhaling in 
voorbereiding van de examens. 

3 MOGELIJKE LEERDOELEN 

Aangezien het webcollege in dit scenario een duplicaat is van het hoorcollege, zijn de 
leerdoelen uit het webcollege dezelfde als die uit het hoorcollege zelf. 

Het is belangrijk dat de student weet welke kennis en inzichten hij zou moeten begrijpen 
tegen de volgende les of tegen de oefensessies.  Meestal wordt dit ergens in de les 
vermeld.  Systematisch de leerdoelen expliciteren aan het begin van de les, zodat de 
student ook beter zijn aandacht kan richten op wat essentieel is, is een belangrijke 
ondersteunende didactische handeling van de docent voor het leerproces van de student.  
Dit geldt nog meer voor het webcollege, zodat de studenten vooraleer ze beginnen te 
kijken weet wat ze “er uit moeten halen”.    Dit werd in grote mate bevestigd in onze 
studentbevragingen.   
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4 DIDACTISCHE OMKADERING 

In de meeste gevallen worden de webcolleges zonder extra leeractiviteiten ter 
beschikking gesteld voor de studenten. 

Een mogelijke leeractiviteit is een forum voor het behandelen van vragen , zeker voor 
afstandsstudenten.  Zo kunnen medestudenten elkaar helpen met verduidelijken van 
onduidelijkheden, begeleid door de docent die ingrijpt wanneer nodig. 

5 MEDIA DESIGN 

Het design van het webcollege hangt af van verschillende factoren: 

 Hoe geeft de docent les?  Wordt er een presentatie gebruikt?  Wordt er 
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een krijtbord of digitaal bord? 

 Worden er demonstraties uitgevoerd in de les? 
 Is er interactie met het publiek? 
 Wat zijn de opnamefaciliteiten binnen de instelling? 

Als de docent les geeft aan een krijtbord, zonder ondersteuning van een presentatie, 
wordt met één camera gefilmd.  De lay-out van het webcollege is simpel:  enkel de 
docent en zijn activiteiten uitgevoerd in de les komen in beeld. 

Als de docent gebruik maakt van een presentatie of een digitaal bord,  wordt er met twee 
videokanalen gewerkt.  Via het ene kanaal wordt de docent zelf geregistreerd,  het 
andere wordt gebruikt voor de opname van wat geprojecteerd wordt, bijvoorbeeld de 
PowerPointpresentatie.  Deze twee video opnames worden dan samen in beeld gebracht.  
In deze gevallen zal de docent dan klein in beeld gebracht worden in de bovenhoek en 
wordt wat geprojecteerd werd in een groot venster in het midden van het beeld gezet. 

Het meest optimaal systeem zou moeten toelaten te switchen tussen de verschillende 
kanalen.  Ook zou de grootte van de twee vensters (docent en presentatie) moeten 
kunnen aangepast worden indien nodig. 

Meer uitleg hierover vind je in deel 3: Productietechnieken 
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6 PRODUCTIEPROCES 

Voor deze webcolleges zijn verschillende technieken mogelijk van zeer gesofistikeerd tot 
vrij simpel.  Voor de technische aspecten verwijzen we naar deel 3: Productietechnieken 

Deze manier van werken vraagt weinig extra tijd voorbereiding van de docent.  De 
docent geeft gewoon het hoorcollege.  Eventueel kan de docent betrokken worden bij de 
montage maar in veel gevallen beperkt de nabewerking zich tot het knippen van begin en 
einde van de film indien nodig. 

We vestigen nog even de aandacht op het belang van leerdoelen bij aanvang van de les. 
De student gaat immers vaak al zappend en scrollend door een webcollege en slaat 
stukken over.  Door de leerdoelen in het begin duidelijk te formuleren, zal de student 
meer gericht te werk kunnen gaan. 

Er zijn een aantal aandachtspunten die in acht kunnen genomen worden voor, tijdens en 
na de opname.  Een lijst van richtlijnen vindt u verder in dit didactisch scenario bij Tips 
en valkuilen. 
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7 TIPS EN VALKUILEN 

TIP 1:  MOTIVEREN VAN DE STUDENTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBCOLLEGES  

Kader de webcolleges in tijdens de eerste les:  

 verduidelijk de mogelijke meerwaarde voor hen, motiveer hen  
 geef aan waar en wanneer de webcolleges te vinden zijn 
 geef aan wie studenten kunnen contacteren bij technische problemen 

TIP 2: INTERACTIE MET PUBLIEK 

Als je wil dat de interactie een onderdeel vormt van het webcollege laat je de opname 
van het webcollege best doen door een cameraman.  Is dit niet het geval, herhaal dan 
steeds de vraag of het antwoord van het publiek.  Is de interactie een wezenlijk 
onderdeel van het webcollege, dan filmt de cameraman in de mate  van het mogelijk ook 
steeds de student die interageert.  Met een extra micro wordt het geluid beter 
geregistreerd en met een extra camera kan je ook de gezichtsuitdrukking filmen van de 
student. 

TIP 3: STIMULEREN VAN DIGITALE INTERACTIE (DIE NIET STOREND IS VOOR 
WEBCOLLEGES) 

Digitale stemsystemen kunnen gebruikt worden om het inzicht van studenten op 
regelmatige intervallen in het hoorcollege te toetsen.  De verdeling van de antwoorden 
van de studenten op de gestelde meerkeuzevragen wordt geprojecteerd.  Deze 
toepassing wordt mee geregistreerd met de rest van het digitale materiaal dat 
geprojecteerd wordt net zoals bijvoorbeeld een powerpointvoorstelling.  

Een andere digitale interactie die kan gebruikt worden is TWITTER.  Bij deze toepassing 
is het van belang duidelijke afspraken te maken over wat van de interactie verwacht 
wordt. Er kan gekozen worden om de TWITTER boodschappen zichtbaar te l projecteren 
of  indien  storende boodschappen verwacht worden,  kan het enkel op het beeldscherm 
van de docent geprojecteerd worden.  

TIP 4: AANDACHTSPUNTEN BIJ HET PRODUCTIE PROCES 

Uit de ervaringen uit de proefprojecten volgen volgende aandachtspunten bruikbaar bij 
het productieproces: 

Vóór de opname: 
 Draag kleren zonder ruitjes of strepen.   Deze veroorzaken soms hinderlijke 

storingen 
 Vergewis je van het opnamekader waarbinnen je zichtbaar bent als docent 
 Kies zelf het opnamekader indien je dat zelf moet instellen (close-up, medium of 

long shot).  Hou hierbij rekening met 
o je beweeglijkheid.  Als je veel heen en weer loopt, kies dan beter geen 

close-up 
o de leesbaarheid van het krijtbord. 
o de wens van liplezen indien studenten met een auditieve functiebeperking 

tot de doelgroep behoren.  
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Tijdens de opname: 
 Verzorg de structuur van je les, nog meer dan bij een gewoon hoorcollege.  Let 

hierbij in het bijzonder op volgende punten: 
o Formuleer duidelijk de leerdoelen en de verschillende onderdelen die 

hiertoe in de les zullen aan bod komen. 
o Formuleer waarbinnen deze les kadert in het grotere geheel.  Leid elk 

subonderdeel in en vat het samen vooraleer naar een ander over te gaan. 
Optimaal is het werken met  stukken van ongeveer 15 minuten die ook 
eventueel later in afzonderlijke stukjes kunnen geknipt worden.  

o Actieve en passieve onderwijsleeractiviteiten wisselen elkaar best af. Na 
een tijdsinterval van luisteren van (10-30 minuten) wordt best een actieve 
verwerkingsactiviteit ingelast.  

 Rem de interactie met het publiek niet af. Een extra microfoon is in principe 
makkelijk te realiseren.  Indien dit niet kan,  herhaal dan de vragen uit het 
publiek en vat de antwoorden kort samen. 

 Rem actieve opdrachten niet af.  De kijker kan ook steeds voor zichzelf de 
opdracht uitvoeren en/of doorspoelen. Voor het gedeelte waarin de opdracht door 
studenten wordt uitgevoerd kan er ook een filmpauze ingelast worden die 
duidelijk ingeleid wordt en bij het begin van het nieuwe stuk weer ingeleid. 

 Indien je iets wenst te tonen op het projectiescherm, wees je dan bewust dat de 
kijker dit niet ziet.  Gebruik dan bijvoorbeeld een draadloze muis die aanduidingen 
op je computerscherm zelf geeft. Op die manier wordt de beweging mee gefilmd. 

 Bij gebruik van een digitale bord, kan je voor het aanwijzen gebruik maken van 
de functies van het digitaal bord zoals de cursor of elektronische markeerstiften  

 Blijf jezelf zoals bij een andere les  

Na de opname 
 Het achteraf bekijken van je eigen college kan heel wat info opleveren.   
 Onthoud dat het meestal voor iedereen confronterend is om zichzelf te zien en 

vooral te horen.    

VALKUIL 1:   VERMIJDEN VAN  TE VEEL BEWERKING ACHTERAF  

Hoorcolleges zijn nooit perfect, geen enkele live opname is foutloos.  Dit is een 
(zelf)acceptatie die geleidelijk aan moet groeien bij de docent.  Een snel kunnen 
aanbieden van het webcollege aan de studenten zodat ze de leerstof kunnen herhalen  of 
onbegrepen stukken opnieuw kunnen bekijken en regelmatig kunnen studeren, is 
belangrijker dan een perfecte opname. 

VALKUIL 2:  PASSIVITEIT VAN DE WERKVORM HOORCOLLEGE 

Passieve onderwijsleeractiviteiten verliezen hun effectiviteit wanneer ze te lang 
aanhouden. Zeker bij hoorcolleges die zullen worden opgenomen voor een webcollege is 
het belangrijk regelmatig het luisteren af te wisselen met een actieve 
verwerkingsactiviteit.   
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VALKUIL 5: ZULLEN STUDENTEN NOG NAAR DE LES KOMEN?  

De vraag stelt zich of het feit dat studenten weten dat een webcollege beschikbaar is  
hen in de verleiding brengt om lessen te brossen.   Uit de studentbevragingen blijkt dat 
de meerderheid van de studenten verkiest om de les te blijven volgen. Dit strookt ook 
met de ervaringen in de proefprojecten.  De details van de bevraging zijn te vinden op de 
website van het proefproject bij dit scenario (1). 

VALKUIL 6: LEIDT HET GEBRUIK VAN WEBCOLLEGES TOT UITSTELGEDRAG?  

De meerderheid van de studenten geeft in de bevraging aan dat hij/zijn niet de 
verwerking naar een later moment verschuift als webcolleges beschikbaar zijn.  Ook 
hiervan zijn de juiste cijfers te vinden op de website. 
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8 PROEFPROJECTEN 

Meer info en een voorbeeld van de webcolleges zijn terug te vinden op de website. 

PROEFPROJECT 1 
 

Vakgebied Wiskunde en Wetenschappen 

Onderwerp Fysica en Wiskundige Analyse 

Docent Antoon Van den Abeele, Dirk Keppens 

Locatie KAHO Sint-Lieven 

Doelgroep Ba1 industriële ingenieurswetenschappen 

Doel Verwerken en herhalen van de leerstof na de les  
en als voorbereiding van het examen 

Soort webcollege Live lesopname van volledige hoorcolleges 

Aanbiedingswijze Toledo 

In dit proefproject werden hoorcolleges van fysica en van wiskundige analyse bij twee 
verschillende ervaren docenten gefilmd.  Er werd gekozen voor een opstelling met een 
cameraman omdat er naast een PowerPointpresentatie ook nog heel wat op bord wordt 
uitgewerkt.  Daarnaast werd ook de PowerPointpresentatie geregistreerd.  Deze twee 
signalen werden dan verwerkt.   

Bevindingen van de docenten 
In een interview zegden de docenten dat ze de ervaring positief vonden.  Ze waren ook 
wat ongerust dat de studenten meer zouden brossen maar blijkbaar was dit niet het 
geval.  Ze merkten wel op dat er heel wat rumoer in de les was.  Maar bij navraag bij de 
andere collega’s bleek dat dit blijkbaar niets te maken had met het registreren van de 
webcolleges.  Ook in andere hoorcolleges waren de studenten druk. 

Nu de webcolleges er zijn, zijn er ook plannen om deze te gebruiken om naar een andere 
manier van werken over te stappen.   De idee is om de webcolleges te verknippen tot 
kortere kennisclips (zie didactisch scenario 4)  en ze te gebruiken als warming-up 
webcolleges.  Tijdens het hoorcollege kan dan meer overgegaan worden tot activerende 
werkvormen.  
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Bevragingen van studenten 
Nadat gedurende één semester de studenten de webopnames van de lessen  fysica en 
wiskunde ter beschikking hadden, werden de studenten bij aanvang van het volgende 
semester bevraagd over het gebruik van deze webcolleges. Deze bevraging gebeurde in 
de eerste les van het daaropvolgende semester. Ongeveer 230 studenten namen deel 
aan de bevraging. De volledige resultaten van hiervan vind je op de website van dit 
project (1)We beperken ons hier tot de belangrijkste conclusies: 

 Ongeveer 75% van de studenten keek naar twee of meer opnames.  
 Vooral de studenten met een middelmatige tot lagere score maakten gebruik van 

webcolleges. 
In Tabel 1 wordt  het percentage van studenten die webcolleges gebruikten, 
vergeleken met hun score op het eindexamen van wiskunde.  

Tabel 1 
Gebruik van webcolleges in vergelijking met de examenresultaten van de student 

Punten op het wiskunde examen Percentage van de 
studenten die naar 2 of 
meer webcolleges keken 

Totaal aantal 
studenten in iedere 
groep 

< 8/20 40 % 104 

8 or 9/20 44 % 44 

10-13/20 48 % 46 

>13/20 17 % 18 

 Studenten gebruiken webcolleges om verschillende redenen.  
In Tabel 2 worden de voornaamste redenen opgesomd. 

 Tabel 2 
Waarom gebruiken studenten het webcollege 

Aantal antwoorden 

vervanging van een hoorcollege 48 

verwerking van een hoorcollege 39 

herhaling van een groter gedeelte van de cursus 42 

voorbereiding van het examen. 49 
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 Studenten vinden een webcolleges  een goede vervanging van een hoorcollege dat ze 
gemist hebben (Figuur 2) 

 

Figuur 2: Webcolleges zijn een goede vervanging van een gemist hoorcollege (N=169) 

 Studenten vinden niet dat een webcollege de les kan vervangen. In Figuur 3 wordt 
het antwoord gegeven op de vraag: “de hoorcolleges kunnen volledig vervangen 
worden door webcolleges”.   

 

Figuur 3: de hoorcolleges kunnen volledig vervangen worden door webcolleges 

Uit de bevragingen bleek ook dat slechts 20% van de studenten al eens een les 
gemist hadden, doordat ze wisten dat de opnames hiervan beschikbaar waren. De 
vrees van sommige docenten dat studenten niet meer naar de les zullen komen lijkt 
dus eerder ongegrond. 

 Studenten geven aan te denken dat hun examenresultaat positief beïnvloed werd 
door het bekijken van webcolleges.  In Figuur 4 zie je het antwoord op de vraag: “de 
webcolleges hebben positief mijn examenresultaat beïnvloed (N=169)” 

 

Figuur 4: de webcolleges hebben positief mijn examenresultaat beïnvloed (N=165) 
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PROEFPROJECT 2 
 

Vakgebied Literatuur en cultuur 

Onderwerp Leren met info omgaan (Excel) 

Docent Fred Truyen 

Locatie K.U. Leuven 

Doelgroep Master Culturele Studies 

Doel Het aanbod van leermateriaal voor de afstandsstudenten 
evenwaardig maken aan het reguliere onderwijsaanbod 

Soort webcollege Live lesopname van volledige hoorcolleges 

Aanbiedingswijze Toledo 

Voor meer info over de bevragingen verwijzen we naar de projectwebsite (1). 
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DIDACTISCH SCENARIO 4:  WARMING-UP WEBCOLLEGES 

1 OMSCHRIJVING WEBCOLLEGES 

In dit scenario worden webcolleges behandeld die bestaan uit filmpjes of ontwerpen van 
korte presentaties die de docent normaal gezien op een ex-cathedra manier zou brengen 
tijdens het college.  Het zijn korte webcolleges die aangeboden worden vóór het 
eigenlijke hoorcollege. 

We onderscheiden hier twee mogelijkheden: 

 recuperatie van korte al dan niet bewerkte fragmenten van volledige opnames van 
live hoorcolleges  

 filmpjes gemaakt buiten de les  

Voor de filmpjes gemaakt buiten de les werkt men vaak met screencasts: dit zijn 
registraties van alles wat er zich op je computerscherm afspeelt. Met een clip-on 
microfoon of zelfs een goede ingebouwde laptop microfoon kan je wat je zegt tegelijk 
opnemen. Tevens kan de spreker middels de webcam zichzelf ook filmen. Dit wordt dan 
ook in een klein afzonderlijk schermpje weergegeven. 

 

 

2 MOGELIJKE FUNCTIES VAN HET WEBCOLLEGE 

Voorbereiding: studenten nemen vooraf de inhoud van de webcolleges zelfstandig door.  
Zo verdwijnt een stuk zuivere kennisoverdracht uit het (hoor)college zodat er tijd vrij 
komt om  verdiepend te werken.  Deze webcolleges worden daarom warming-up 
webcolleges genoemd.  
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3 MOGELIJKE LEERDOELEN 

Na het bekijken van het webcollege kunnen de studenten: 

 inzichtelijke vragen over de theorie beantwoorden   
 aangeven welke verbanden of inzichten nog onduidelijk voor hem/haar zijn 
 heel specifieke en gerichte verduidelijkingsvragen over de leerstof stellen. 

4 DIDACTISCHE OMKADERING 

De korte webcolleges zijn een uiterst effectief middel ter activering van hoorcolleges.  
Een warming-up webcollege  biedt hiertoe een motiverend digitaal hulpmiddel bovenop 
de geschreven cursus.  Het theoretisch gedeelte wordt aangeboden via webcolleges zodat 
het contactmoment op toepassingsniveau kan gebracht worden en er meer interactie en 
begeleiding van het leerproces mogelijk is. De docent krijgt de rol van coach van 
(individuele) leerprocessen i.p.v. kennisoverdrager.  

Er kan ook geopteerd worden om één of meerdere moeilijke onderdeel op voorhand in 
webcolleges aan te bieden, zodat er tijdens het contactmoment verdiepend kan gewerkt 
worden en gericht vragen kunnen behandeld worden.    

Meestal  worden korte webcolleges gebruikt in een  blended learning aanpak.  Via online 
toetsen (toledo toesten, Mastering Physics,…) worden studenten aangemoedigd om de 
webcolleges te bekijken.  Ook het posten van een vraag over de inhoud van het 
webcollege op het digitaal leerplatform werkt motiverend, zeker als de docent duidelijk 
laat voelen dat hij zicht heeft op wie welke vragen heeft gesteld.   

Als studenten voorbereid naar het contactmoment komen, kan er tijd gemaakt worden 
voor de behandeling van moeilijkere problemen en komt er ook tijd vrij voor andere 
werkvormen tijdens het contactmoment zoals groepswerk, onderzoekswerk, individuele 
opdrachten…  Op die manier wordt het contactmoment een “leerlabo”.  

Een mogelijk werkvorm die tijdens het contactmoment ook  aan de student feedback 
geeft op zijn verworven inzichten tijdens de voorbereiding,  is het werken met 
interactieve stemsystemen.  De studenten kunnen via stembakjes hun antwoord op 
meerkeuzevragen doorgeven aan de docent, die de resultaten van de klas kan projecten 
voor de hele groep.   Bij een grote spreiding over de verschillende antwoorden wordt een 
leergesprek gehouden tussen de docent en de studenten of de studenten onderling.  
Deze discussies geven de student een beeld over hoever hij staat in zijn leerproces. 

Voor afstandsstudenten kan de tijd van de contactmomenten nog meer geminimaliseerd 
worden wanneer vragen en opdrachten middels digitale samenwerkingsvormen 
georganiseerd worden.   

In deel I, in de paragraaf 2 Waarom Webcolleges, werd reeds een literatuuroverzicht 
gegeven over dit soort college.  
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5 MEDIA DESIGN 

Het design van deze webcolleges wordt meestal bepaald door de gekozen screencast 
software.   Er kan meestal gekozen worden of de docent al dan niet in beeld komt.  
Hiervoor verwijzen we naar deel 3, paragraaf 2 Screencasts. 

6 PRODUCTIEPROCES 

Een warming-up college vergt vrij veel voorbereiding van de docent. Hij moet een lang 
hoorcollege inkorten  tot of verdelen in korte presentaties of zijn PowerPointpresentatie 
bewerken en de clip(s) opnemen via screencast software. 

Belangrijk is om na te gaan wat van het hoorcolleges zuiver kennisoverdracht is.  Ook 
moet er bekeken of het voor de student haalbaar is om het deel dat zo wordt aan 
geboden in zelfstudie te verwerken.  Eens die keuze gemaakt kan de docent aan de slag 
via verschillende software programma’s voor screencast.  Voor het maken van deze 
webcolleges bestaan veel verschillende technieken, van zeer tijdrovende gesofistikeerde 
tot simpele methoden.  Belangrijk is een keuze te maken uit de technieken zodat het 
haalbaar blijft om deze methode toe te passen.   

Voor het gedetailleerd productieproces verwijzen we naar het technisch gedeelte onder 
screencast. 
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7 TIPS EN VALKUILEN 

TIP 1:  AANDACHTSPUNTEN BIJ HET PRODUCTIEPROCES VOOR DE “DO IT YOURSELF” 
SCREENCAST OPTIE 

Uit de ervaringen uit de proefprojecten volgen volgende aandachtspunten bruikbaar bij 
het productieproces: 

 Vergeet niet je leerdoelen duidelijk te formuleren bij aanvang.   
 De spreeksnelheid in een screencast mag niet te laag zijn. Onze snelheid van 

spreken tot een individu of tot een grote groep van mensen verschilt.  In dit geval 
richt je je in gedachten tot één student. 

 Bewegen en klikken van muis mag dan weer iets trager.  Jij weet waar je naartoe 
gaat. De kijker kent deze intentie niet en zit nog in een leercurve.  Spreek je 
intentie van wat je zal doen ook uit: “We gaan nu een nieuw bestand openen …”. 
Op die manier kan de kijker ook anticiperen op de richting waarin de muis 
beweegt en “weet hij/zij wat je wil gaan doen”. 

 Zet de afbeelding van de muis iets groter dan normaal. 
 Deel indien mogelijk je screencast of presentatie in hoofdstukken of secties in 

waartussen de student kan zappen.  

TIP 2: BIJ VERSPREKEN, DAN DOE IK DIT  “EN ALLES STAAT STIL”.  

Een veel voorkomend probleem is dat docenten bij screencasts  bij elke verspreking 
stoppen met opnemen en herbeginnen. Dat maakt de productie van screencasts zo 
tijdrovend. Een tijdbesparende tip is de volgende: klap na de verspreking heel hard in je 
handen, laat dan een stilte en ga gewoon weer door. Dan kan je achteraf makkelijk de 
plaats van de audio-piek zien en dat gedeelte er uit knippen.  

 

TIP 3: MOTIVEREN VAN STUDENTEN VOOR HET BEKIJKEN VAN DE WEBCOLLEGES VIA 
ZELFEVALUATIEVRAGEN 

Bij dit gebruik van webcolleges moeten de studenten gemotiveerd worden om het 
webcollege te bekijken.  Dit kan via een toets met zelfevaluatievragen die de beoogde 
inzichten checken.  Het feit dat men een antwoord op een vraag moet indienen, biedt al 
een zekere extrinsieke motivatie zelfs wanneer het antwoord niet beoordeeld wordt.  Een 
andere mogelijkheid is dat de student een vraag over de bekeken video moet doorsturen. 
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VALKUIL 1 : ARBEIDSINTENSIEVE KARAKTER, STEEDS OPNIEUW BEGINNEN 

Het vooraf inspreken van een presentatie blijkt vaak niet haalbaar voor docenten voor 
een volledig leerpad.  Men besteedt al vaak een volledige avond om één korte 
presentatie van 15 tot 20 minuten in te spreken en op te nemen middels een screencast 
software.  De neiging om steeds te herbeginnen elke keer wanneer men hapert bij de 
uitleg, leidt tot een te lange productietijd en demotivatie bij de docent. Sommige 
docenten verkiezen daarom om de presentatie tijdens de les op te nemen zodat het 
volgend jaar kan gebruikt worden.  Op deze manier verloopt de opname veel natuurlijker 
en verliest men heel weinig tijd. 

VALKUIL 2: MOTIVEREN VAN STUDENTEN 

M. Clement zegt (15) : “Studenten onthouden meestal niet meer dan 5 tot 15% van de 
leerstof die hen tijdens een hoorcollege wordt verteld, zeker als ze na het college een 
paar weken wachten met het herhalen van de stof.”   Het vraagt aanpassing om niet 
meer alles te vertellen in de les, het initiatief en de verantwoordelijkheid meer bij de 
student te leggen.  Om de studenten te motiveren kan volgend schema worden gebruikt: 

 

  

1,5u 
Voorbereidend 

huiswerk: 
inlezen en 

webcollege bekijken

1,5u
contactmoment:
hiaten in inzicht 

aanvullen en 
oefeningen maken 
met onmiddellijke 

feedback

1,5u
contactmoment: 

hoorcollege volgen

1,5u
Huiswerk:

notities aanvullen, 
verwerkingsoefeni

ng zonder 
feedback
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8 PROEFPROJECTEN 

Meer info en een voorbeeld van de webcolleges zijn terug te vinden op de website. 

PROEFPROJECT 1 
 

Vakgebied Fysica 

Onderwerp Golven en trillingen 

Docent Johan Van den Bossche 

Locatie KAHO Sint-Lieven 

Doelgroep Ba1 Industriële Ingenieurswetenschappen 

Doel Voorbereiding hoorcollege   

Soort webcollege Screencast gemaakt met Camtasia 

Aanbiedingswijze Toledo 

Aanpak 
De werkvorm van de cursus Fysica is blended learning. Studenten moeten de les 
voorbereiden door een deel van het handboek te lezen. Voor ze naar de les komen 
moeten ze een toets invullen met eenvoudige toepassingsvragen.  Als leerplatvorm werd 
Mastering Physics gekozen.  In dit leerplatform krijgen alle studenten dezelfde 
typevragen, maar er worden steeds andere gegevens gegenereerd zodat de oplossingen 
verschillend zijn. Dit zorgt ervoor dat de studenten bij de voorbereiding minder van 
elkaar kunnen kopiëren. Het beantwoorden van deze meerkeuzevragen is niet verplicht 
maar studenten die deelnemen kunnen hierdoor 2 bonuspunten voor de score op het 
examen verdienen. In de hoorcolleges worden de belangrijkste topics herhaald d.m.v.  
een korte PowerPointpresentatie. Nadien volgen een reeks meerkeuzevragen waarin 
conceptuele vragen gesteld worden. De studenten antwoorden met behulp van een 
interactief stemsysteem. 

Binnen dit proefproject werden kennisclips ontwikkeld als ondersteuning bij de 
lesvoorbereiding.  De korte presentaties uit de hoorcolleges werden vervangen door deze 
warming-up webcolleges die gemaakt werden met de screencastsoftware Camtasia.  De 
clips duren ongeveer 5 minuten en horen telkens bij een specifieke paragraaf in het 
handboek.  Vanaf academiejaar 2012 2013 zal de PowerPointpresentatie in het begin van 
de les niet meer gegeven worden en zal de student enkel nog beschikken over deze 
kennisclips.  
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Bevragingen en tracering van studenten 
Vooreerst werd de werkvorm blended leaning ondervraagd. Deze bevraging gebeurde 
anoniem d.m.v. een schriftelijke bevraging tijdens het hoorcollege. 57 van de 67 
studenten namen deel aan deze bevraging. Op een schaal van 1 (helemaal niet akkoord) 
tot 5 (helemaal akkoord) dienden ze hun mening m.b.t. bepaalde vraag te geven. In 
onderstaande werd het resultaat op de vraag: “Ik heb geen problemen om de inhoud van 
de cursus op deze manier te verwerken” weergegeven.  Hieruit blijkt dat de meeste 
studenten geen problemen ondervinden met deze vorm van blended learning.  

 

Uit een tracering van de antwoorden op de meerkeuzevragen bleek dat meer dan 85% 
van de studenten alle toetsen hebben beantwoord.  

Uit de tracering bleek ook dat ongeveer 1 op 3 van de studenten naar 3 of meer van de 
17 kennisclips gekeken heeft. Ongeveer 1 op 5 studenten keek naar meer dan 8 
kennisclips. Dit is behoorlijk veel aangezien in deze experimentele fase geen reclame 
werd gemaakt voor deze kennisclips. We vermoeden dat dit aantal zal stijgen vanaf 
2011-2012 aangezien dan de inleidende PowerPointpresentatie aan het begin van de les 
niet meer zal gegeven worden.  

Bevindingen van de docent 
In een interview gaf de docent aan dat deze werkvorm hem een moeilijke keuze liet 
maken: in het hoorcollege moet hij evolueren van kennisoverdrager naar begeleider van 
leerprocessen. Het is niet makkelijk om in het hoorcollege geen uiteenzetting te geven.  

Het maken van kennisclips is zeer tijdrovend. De docent wil een “perfecte” kennisclip 
maken waardoor er vaak herbegonnen wordt. 

Het screencastprogramma Camtasia is een heel gebruiksvriendelijk en compleet pakket. 
In het begin werden er lange kennisclips (60 min) gemaakt waarin een volledig hoofdstuk 
werd behandeld. De student kon wel gemakkelijk navigeren d.m.v. de hoofdstukindeling 
die men kan aanbrengen in Camtasia. Het is echter veel makkelijker om per paragraaf 
een aparte clip te maken. Camtasia blijft hierdoor niet alleen stabieler, het werkt ook 
vlotter. In een kortere clip is het veel gemakkelijker om een bepaalde passage terug te 
vinden en te herwerken.  
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PROEFPROJECT 2 
 

Vakgebied Informatica 

Onderwerp Programmeervaardigheden in JAVA 

Docent Luc Janssen 

Locatie K.H. Leuven 

Doelgroep 1e Ba Informatica 

Doel Studenten nemen zelfstandig hun cursus door. Deze cursus is 
een webcollege ontwikkeld met screencast programma.  De 
contacttijd van de les wordt gebruikt om studenten individueel 
te coachen: hun vragen beantwoorden en helpen met 
problemen, feedback geven op de vordering in hun opdracht. 

Soort webcollege Screencast gemaakt met BB flashback 

Aanbiedingswijze Toledo 

 

 

Aanpak 
Studenten nemen zelfstandig hun cursus door. Deze cursus is een webcollege ontwikkeld 
met het screencastprogramma BBFlashback.  De contacttijd van de les wordt gebruikt 
om studenten individueel te coachen: beantwoorden van vragen, helpen met problemen 
en feedback geven op de vordering in hun opdracht. 
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Bevraging van studenten 
Er was een focusgesprek met gehele klas, in de klas zelf zonder de docent en tijdens de 
les. Voor studenten blijkt deze manier van lesgeven heel zinvol. Ze kunnen tijdens de les 
onder begeleiding software schrijven wat uitdagender is dan te luisteren naar 
theoretische kennis over een programmeertaal.  Ze zijn dan ook heel enthousiast over 
deze methode en intrinsiek gemotiveerd om de les voor te bereiden.  

Bevindingen van de docent 
De docent heeft met trial en error een goede  audiokwaliteit gevonden. Vanuit de 
studenten was er immers vraag naar een betere audiokwaliteit. 

Deze methode heeft volgens de docent heel wat voordelen:  

 “Het niveau van de leerdoelen die behaald worden ligt hoger.  De animaties  die 
de studenten programmeren zijn nu van veel hogere kwaliteit.” 

 “Deze methode verhoogt het  individueel contact met studenten : je voelt je als 
lesgever betekenisvoller voor studenten.” 

 “Je hebt de mogelijkheid om meer individuele tijd te besteden aan studenten met 
problemen van allerlei aard.” 

 “Studenten haten het in de pas te moeten lopen en geen controle over hun 
leerproces te hebben … “ 

 “Je kan contacturen gebruiken voor 'coaching' van studenten.  Zo ga ik elke week 
naast elke student zitten en bekijk zijn vordering.” 
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DIDACTISCH SCENARIO 5:  IN SCÈNE GEZETTE 
REMEDIËRINGSWEBCOLLEGES 

1 OMSCHRIJVING WEBCOLLEGES 

Bij deze webcolleges horen  in scène gezette filmpjes, opgenomen zonder publiek. Het 
kan gaan over  

 screencasts: dit zijn registraties van alles wat er zich op je computerscherm 
afspeelt, met daarbij de audio opname van de stem van de docent die uitleg geeft 

 opname van de docent die een uitleg geeft al dan niet gebruikmakend van een 
krijtbord of whiteboard 

 opname met een webcam waarbij je de stem van de docent hoort bij een opname 
van aantekeningen op papier 

2 MOGELIJKE FUNCTIES VAN HET WEBCOLLEGE 

Remediëring:   in deze bijspijkerwebcolleges worden moeilijke leerinhouden uitgelegd 
soms door een andere docent dan degene die het vak verzorgt, bijvoorbeeld een 
monitoraatsdocent. Studenten nemen de webcolleges dan door alvorens ze individuele 
begeleiding gaan vragen. 

Verwerking/Herhaling:  studenten maken van deze webcolleges ook gebruik in de 
blokperiode, als herhaling in de voorbereiding naar de examens. 

Deze korte “bijspijkerclips” waarin een bepaald inzichtelijk verband uitgelegd wordt 
waarmee studenten het vaak moeilijk hebben (omwille van ontbrekende voorkennis of  
misconcepties) zijn zo opgebouwd dat alle denkstappen op een gestructureerde manier 
geëxpliciteerd worden, ook degenen die meestal impliciet verondersteld gekend te zijn, of 
waarvan een docent zich vaak niet meer bewust is dat hij/zij ze maakt.   We noemen ze 
hier de “AHA”clip refererend naar de “AHA erlebnis”, een begrip geïntroduceerd door de 
psycholoog Karl Bühler.  

3 MOGELIJKE LEERDOELEN 

Het formuleren van de leerdoelen is in het bijzonder belangrijk bij het aanbieden van dit 
soort webcolleges.  Op die manier is de student heel goed gefocust op wat hij precies uit 
de uitleg zou moeten begrijpen en kan hij ook achteraf toetsen of hij de essentie er heeft 
uitgehaald.   Het zijn de specifieke inzichten en de rechtzetting van de misconcepties zelf 
die als heel specifieke leerdoelen kunnen geformuleerd worden.   

Na het bekijken van het webcollege kunnen de studenten 

 het verband tussen … en … uitleggen 
 precies aangeven welke stap ze niet kunne volgen. 
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4 DIDACTISCHE OMKADERING 

De webcolleges in dit scenario worden gebruikt om de efficiëntie van het monitoraat of 
begeleiding te verhogen.  Studenten worden gevraagd eerst de “AHA”clips te bekijken en 
pas daarna met een heel gerichte vraag aan te  kloppen bij het monitoraat of de 
begeleiding.   

De webcolleges zijn ondersteunend voor de begripsvorming omdat er vaak op een andere 
manier uitleg gegeven wordt, soms zelfs door een ander persoon dan de docent in 
kwestie, bijvoorbeeld een monitoraatsbegeleider.  

De clips zijn een tool voor de student tot reflectie over eigen hiaten in inzicht en 
misconcepties. Hij kan op eigen tempo stap voor stap alle denkstappen van de docent of 
monitoraatsbegeleider  volgen, pauzeren, terugspoelen aantekeningen maken wanneer 
een bepaalde denksprong niet begrepen is. 

De korte clikps kunnen voorafgegaan worden door de leerdoelen en gevolgd worden door 
zelfevaluatievragen.  De clips kunnen ook gecombineerd worden met gerichte vragen die 
de student aanzet tot overleg met medestudenten.  

Door gebruik van deze clips vermijdt de monitoraatsdocent of begeleider dat hij of zij 30 
keer hetzelfde moet uitleggen.  Het eigenlijke begeleidingsgesprek tijdens het monitoraat 
is geen herhaling van de gestructureerde uitleg die in het (korte) webcollege is gegoten.  
Het wordt een vraaggestuurd interactief begeleidingsgesprek. 

5 MEDIA DESIGN 

Een AHA clipje of een ander remediëringsproces is best kort. De gemiddelde 
aandachtsspanne voor het luisteren naar een gewone presentatie ligt voor jong 
volwassenen rond 12 minuten.  Bij een webcollege wordt dit eigenlijk nog korter 
ingeschat.   

Of de docent al of niet in beeld moet gebracht worden hangt sterk af van de inhoud en de 
meerwaarde van aanwijsbewegingen of de mimiek van de docent.  Als dit niet zo 
belangrijk is kan gekozen worden voor een handgeschreven opbouw van een uitleg, ofwel 
op een blad, een bord of een digitaal tekenpaneel of beeldscherm.  Het aanwijzen met de 
hand van accentpunten en relaties tussen elementen, en het zichtbaar zijn van de 
beweging tussen de twee elementen, wordt door de docent vaak als meerwaarde 
ervaren.   

Er wordt soms geopteerd door de docent voor het opnemen van zijn uitleg aan een 
whiteboard omdat dit minder inspanning en tijd kost dan het aanleren en gebruiken van 
de software voor het maken van screencasts.   
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6 PRODUCTIEPROCES 

Er zijn verschillende soorten technieken om een kort AHA clipje op te nemen, gaande van 
heel laagdrempelig voor de docent, bijvoorbeeld een webcam filmt aantekeningen op 
papier, tot het gebruik van digitale tools en screencastsoftware. 

Soort design Wat is zichtbaar ?  Technische ondersteuning 

Uitleg  aan bord Docent en bord Handbediende camera op statief 

Uitleg op papier Hand, pen en papier Webcam of documentencamera 

Digitale aantekeningen Handgeschreven 
tekst 

Digitaal bord of schrijftablet met 
digitale pen 

Screencast Opeenvolgende 
computerschermen 
met muisbewegingen 

Screencast software 

We wijzen op een voordeel van het gebruik van een digitaal bord of schrijftablet:  de 
digitaal opgenomen handgeschreven aantekeningen kunnen ook toegevoegd worden 
tijdens de screencast of  aan een PowerPointpresentatie. 

Voor details over de verschillende technieken en vergelijkingen van specifieke hardware 
en software verwijzen we naar het onderdeel techniek.  
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7 TIPS EN VALKUILEN 

TIP 1: DE INGEBEELDE LUISTERAAR.  

Om de aandacht naar buiten te richten bij het uitleggen en niet te veel naar binnen 
gericht te zijn in je eigen denken, kan je je een bepaalde luisteraar voor de geest halen 
tot wie je uitlegt.   Bij het spreken tot één persoon, spreekt men vlugger dan bij het 
spreken tot een groep.  Stel je voor dat de persoon daar life online zit te luisteren.  
Wanneer je ervoor kiest om jezelf mee te filmen terwijl je uitleg geeft, kijk dan wanneer 
je niet op het bord schrijft, in de cameralens 

TIP 2: AANDACHTSPUNTEN BIJ HET PRODUCTIEPROCES  

Een goede voorbereiding helpt bij het maken van een clip: 

 schematiseer de hoofddenkstappen in de uitleg via kernwoorden, een mindmap, 
een volgorde van verbanden ... 

 identificeer de nodige voorkennis en de voor de docent vaak onbewuste  
subdenkstappen 

 identificeer vaak voorkomende misconcepties en hun oorzaak.   
 beslis op voorhand op welke manier je aan de voorgaande punten zal aandacht 

besteden.  
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8 PROEFPROJECTEN 

Meer info en een voorbeeld van de webcolleges zijn terug te vinden op de website. 

PROEFPROJECT 1 
 

Vakgebied Mechanica 

Onderwerp Samengestelde Bewegingen 

Docent Riet Callens 

Locatie K.U.Leuven 

Doelgroep Ba 1 Ingenieurswetenschappen 

Doel Een efficiëntere werking van het monitoraat 

Soort webcollege Opnamen met videorecorder, gevolgd door montage 

Aanbiedingswijze Toledo 

 

Opname met camcorder. 

Doel 
Het doel van dit proefproject was een efficiëntere werking van het monitoraat bekomen 
door frequent gestelde vragen op te nemen. Studenten kunnen er dan op voorhand naar 
kijken. Zo nodig kunnen ze dan nog naar het monitoraat komen met een meer specifieke 
vraag. De cursus mechanica werd gegeven aan 616 Ba1 ingenieursstudenten. 

In een eerste fase van het project werd de uitleg aan het  bord gegeven en werd dit 
opgenomen met een camcorder. In een latere fase van het project werd de uitleg 
opgeschreven op een A4 papier en werd hiervan een opname gemaakt met een HD-



OOF 2009/19 Webcolleges  - 56 - 

webcam.  Er werd voor gekozen om de video op te nemen zonder publiek, omdat de 
docent dan meer gestructureerd kon en niet onderbroken werd door vragen van het 
publiek.  

Bevraging van studenten 
Er werd getraceerd welke studenten naar de clips keken. 393 van de 616 bekeken de 
clip. De tracering leerde ook dat zowel de excellente als de zwakkere studenten naar de 
clip keken. Het gebruik van deze clip werd zeer goed onthaald bij de studenten.  

Bevindingen van docenten en tutors. 
Docenten en tutoren waren enthousiast over het concept. De opname van een filmpje 
van 10 minuten duurt  ongeveer 1 uur.   
Het aantal studenten dat steeds diezelfde vraag kwam stellen is drastisch gedaald zodat 
er meer tijd vrijkwam voor persoonlijke begeleiding van de studenten.  

We vermelden nog dat dit project werd uitgewerkt door Riet Callens.  Een volledige 
omschrijving vindt u in (16). 
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PROEFPROJECT 2 
 

Vakgebied/onderwerp Basiskennis Wiskunde 

Docent Annemie Vermeyen 

Locatie KAHO Sint Lieven 

Doelgroep Ba1 Bouw, vastgoed,  elektromechanica 

Doel Bijspijkeren van basiskennis wiskunde 

Soort webcollege Korte clip, opnamen met HD webcam 

Aanbiedingswijze Toledo 

 

Doel 
De filmpjes hebben als doel om achterstand in de basiskennis wiskunde weg te werken.   
In een eerste fase werd een pakket samengesteld met pdf-documenten en een reeks 
filmpjes. Deze filmpjes zijn clips opgenomen met een HD webcam.  Naast de stem van de 
docent wordt de uitleg die op een A4 geschreven wordt gefilmd.   

Opmerking 
Het werd al heel snel duidelijk dat een online bijspijkercursus wiskunde voor 
verschillende opleidingen nuttig zou zijn.  Het pakket moest echter meer bevatten dan 
enkel filmpjes.  Adaptieve leerpaden en toetsen moeten de student begeleiden door het 
pakket.  Het idee wordt nu uitgewerkt voor verschillende instellingen van de Associatie 
K.U.Leuven  in het OOF project ActiMath. 
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DIDACTISCH SCENARIO 6:  LIVE OPGENOMEN 
REMEDIËRINGSWEBCOLLEGES 

1 OMSCHRIJVING WEBCOLLEGES 

Hier gaat het over live opnames van een leergesprek tussen de docent en een student of 
een groep studenten  

2 MOGELIJKE FUNCTIES VAN HET WEBCOLLEGE 

Remediëring:  in de webcolleges van dit scenario worden moeilijke leerinhouden of veel 
voorkomende problemen bij oplossingsstrategieën uitgelegd.  Studenten gebruiken de 
filmpjes om iets wat ze uit het contactmoment niet hebben begrepen, toch onder de knie 
te krijgen. 

Verwerking/Herhaling:  studenten maken van deze webcolleges ook gebruik in de 
blokperiode, als herhaling in de voorbereiding naar de examens. 

Deze tweede soort remediëringswebcolleges willen een analytische, synthese of 
problemsolving aanpak modelleren.  Het kan hier variëren van een eenvoudig vraagstuk 
tot een probleem dat nauw aansluit bij de complexiteit van een authentieke 
beroepssituatie.  Voor deze hogere orde leerdoelen is er geen éénduidige, lineaire 
aanpak.  Het zijn dan voornamelijk de interacties en ideeën en oplossingsmogelijkheden 
van een groep studenten die leerrijk zijn, waarbij alle mogelijke pistes en problemen die 
de studenten tegen komen in kaart worden gebracht.  Dit soort webcolleges nemen de 
vorm aan van “modelexamens” of begeleidings- en feedbackgesprekken met een team 
van studenten. 

3 MOGELIJKE LEERDOELEN 

Na het bekijken van het webcollege kunnen de studenten de gebruikt oplossingsstrategie 
toepassen in een andere gelijkaardig probleem. 

4 DIDACTISCHE OMKADERING 

Voor de didactische omkadering verwijzen we naar didactisch scenario 5.   

Deze webcolleges zijn ook geschikt voor complexere problemen.   

Daarnaast willen we nog vermelden dat het maken van de clips ook het leerproces 
bevordert van de student die deelneemt aan het leergesprek.   
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5 MEDIA DESIGN 

Een AHA clipje of een ander remediëringsproces is zoals vermeld werd in vorig scenario 
best kort. Een reeks van korte filmpjes is beter dan één lang film. 

Voor hogere orde doelen (analyse, synthese, problem solving) is een publiek een 
meerwaarde voor de clip.  De grootte van het  publiek kan variëren van één student, 
over een kleine groep tot een volledige klasgroep.  Dit dient weloverwogen gekozen te 
worden in functie van het specifiek beoogd doel van het webcollege.   

Het is belangrijk bij dit soort filmpjes dat ook de interactie met het publiek in beeld komt.  
Zo komt het denkproces van de deelnemende studenten aan bod.  De docent kan ook 
aansturen om de misconceptie te formuleren en die dan samen me deelnemende 
studenten te corrigeren.  De herkenning van de eigen misconceptie zal de student die de 
clip bekijkt bewust maken van zijn eigen fouten. 

6 PRODUCTIEPROCES 

Aangezien het hier om een live opname gaat met publiek wordt best met volgende 
punten rekening gehouden: 

 Bereid het leergesprek voor.  Formuleer op voorhand vragen die gelinkt zijn aan 
de doelen die je wenst te bereiken.  Bedenk al wat mogelijke antwoorden zouden 
kunnen zijn, zodat je daar kan op inspelen 

 Zoek ook een aantal vragen die de misconcepties zullen bloot leggen zodat deze 
zeker behandeld worden.   

 Formuleer duidelijk de leerdoelen van het filmpje.   
 Als er met een iets grotere groep wordt gewerkt, voorzie dan een extra microfoon 

zodat de interactie duidelijk hoorbaar is. 
 Probeer de interactie van het publiek ook in beeld te brengen.  Eventueel kan 

daarvoor een tweede camera gebruikt worden. 
 Als een extra microfoon of extra camera een probleem is, herhaal dan als docent 

de vraag of het antwoord van de student zodat de kijker het verhaal kan volgen. 
 Een weinig tijdrovende manier is het opnemen van korte filmpjes in een 

werkcollege.  Soms is de beeldkwaliteit wat minder maar het feit dat je dadelijk 
heel wat materiaal kan verzamelen weegt hier tegen op.  Voor deze toepassing is 
het gebruik van een digitaal bord of een schrijftablet het handigste.   
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7 TIPS EN VALKUILEN 

TIP 1:  REMEDIËRINGSCLIPS MET OF ZONDER PUBLIEK? 

Kies bewust voor lineaire uitleg (zonder publiek) of voor interactieve uitleg (met publiek)  

Hou hierbij rekening met de moeilijkheidsgraad van het leerdoel.  Voor kleine afgelijnde 
leereenheden op inzichtniveau, waarbij studenten een bepaald principe moeten 
begrijpen, een verband kunnen inzien, een werkwijze begrijpen, …  kies je voor een 
gestructureerde lineaire uitleg van A tot Z.  Dit kan het best zonder dat studenten 
ondertussen vragen stellen of individuele feedback moeten krijgen op hun 
denkprocessen. Hiervoor gebruik je dus best de AHA-clips voorgesteld in scenario 5. 

Voor complexere begripsvorming op analyse en syntheseniveau  zijn de denkstappen niet 
rechtlijnig.  Voor het modelleren van een complex probleem die alle nodige kennis en 
vaardigheden synthetiseert, kan men best de mogelijke denkstappen in kaart brengen. 
Ook bepaalde misconcepties worden best weerlegd met feedback waarom ze niet de 
juiste keuze zijn.  Een kleine groep studenten is dan aangewezen.  Een mix van goede, 
middel en zwakke studenten die grondig een oefening hebben voorbereid, laat toe veel 
voorkomende en verschillende denkwegen te bekijken.  Zo’n opname van een complex 
probleem of modeloefening voor het examen kan in het traject van studiebegeleiding 
opgenomen worden. Studenten kunnen zowel oefeningen van de voorgaande jaren als 
van hun eigen studiebegeleidingsmoment zo vaak terug bekijken als ze dat zelf willen. 

TIP 2: BETREKKEN VAN STUDENTEN BIJ HET MAKEN VAN KENNISCLIPS 

Studenten nemen zelf kennisclips op van een student die iets uitlegt aan een andere 
student.  Studenten die zelf plots  iets inzien, leggen uit wat er schortte aan hun eerder 
begrip, een eventuele misconceptie.  Deze stukjes kunnen verzameld worden op een 
forum.   
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8 PROEFPROJECTEN 

Meer info en een voorbeeld van de webcolleges zijn terug te vinden op de website. 

PROEFPROJECT 1 
 

Vakgebied Wiskunde 

Onderwerp Rechten en cirkels 

Docent Annemie Vermeyen 

Locatie KAHO Sint-Lieven 

Doelgroep Ba1 Bouw i.h.b. afstandsstudenten 

Doel Studenten oplossingsstrategieën  aanbieden 

Soort webcollege Screencast met software Smartboard 

Aanbiedingswijze Toledo 

 

Doel 
Met behulp van de beschikbare software bij het smartboard worden live tijdens de 
werkcolleges korte fragmenten opgenomen.  Voor de gewone studenten zijn deze 
filmpjes een aanvulling en herhaling van wat in de les gebeurt.  De afstandsstudenten 
gebruiken deze filmpjes om meer inzicht te krijgen in de oplossingsstrategieën. 
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Voor- en nadelen 
Het voordeel van deze methode is dat de docent zonder veel extra inspanning een reeks 
filmpjes kan registreren en deze snel ter beschikking kan stellen.   Deze manier van 
werken geeft afstandsstudenten ook een zicht op wat in de les gezegd werd. 
Een nadeel is dat de kwaliteit niet zo bijzonder is.  Het grootste probleem is de opname 
van het geluid. 

Bevraging van studenten 
Er werd een schriftelijke anonieme bevraging gehouden bij 70 studenten van het eerst 
jaar bouw.  50 van de 70 studenten gaven aan naar de filmpjes gekeken te hebben.  Het 
aantal filmpjes en het aantal keer dat naar een filmpje werd gekeken varieerde: 

 

 

Studenten gaven aan de filmpjes te gebruiken ter voorbereiding voor de examens.  
Daarnaast werden ze ook eerder bekeken na een reeks lessen, niet telkens na de les. 
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Verder gaven de meeste studenten ook aan dat de filmpjes helpen bij het beter 
onthouden van oplossingsstrategieën,  het beter verstaan van moeilijke onderdelen en 
het zelfstandig maken van oefeningen. 
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De meerderheid van de studenten heeft ook het gevoel dat de filmpjes helpen bij het 
behalen van een beter resultaat op het examen. 

 

Bevindingen van de docent 
Omdat het weinig extra inspanning en knowhow vraagt om deze filmpjes te maken was 
de docent enthousiast over deze methode.  Aandacht zal besteed worden aan een betere 
geluidskwaliteit.  Deze manier is ook niet geschikt om de interactiviteit met studenten te 
registreren. 

  

0
5

10
15
20
25

De fimpjes hebben me geholpen bij 
het behalen van betere resultaten 

op het examen



OOF 2009/19 Webcolleges  - 65 - 

PROEFPROJECT 2 
 

Vakgebied Bouw 

Onderwerp Bouwfysica 

Docent Peter Denie 

Locatie KAHO Sint-Lieven 

Doelgroep Professionele bachelor Bouw 

Doel Studenten leren examenvragen oplossen 

Soort webcollege Webcam en camcorder 

Aanbiedingswijze Toledo 

Aanpak 
De docent heeft het oplossen van een voorbeeld examenoefening opgenomen om 
tegemoet te komen aan het probleem dat studenten weinig voeling hadden met wat de 
eisen van het examen waren. 

Studenten moesten op voorhand oefeningen oplossen. De voorbereiding van één student 
wordt geprojecteerd (met HD webcam).  Op het blad worden door docent aantekeningen 
gemaakt.  Dit geheel wordt gefilmd. Studenten kunnen veel gemaakte fouten tijdens de 
oplossingsstrategie opnieuw bekijken. 

Bevindingen van de docent 
De docent gaf aan dat in de daaropvolgende examenperiode het examen duidelijk beter 
was opgelost.  
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PROEFPROJECT 3 
 

Vakgebied Anatomie 

Onderwerp Anatomie 

Docent Patricia van Outrive 

Locatie KATHO-HiVV 

Doelgroep 1ste Bachelor verpleegkunde DO,IJP, HAO 

Doel Begrijpen moeilijke onderdelen 

Soort webcollege Live lesopname van vraaggestuurde les 
(korte stukjes van 10 minuten) 

Aanbiedingswijze iTunesU 

Voor meer info over de bevragingen verwijzen we naar de projectwebsite (1). 
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DIDACTISCH SCENARIO 7: LIVE OPGENOMEN (PROFESSIONELE) 
PROCESSEN 

1 OMSCHRIJVING WEBCOLLEGES 

De webcolleges zijn een registratie van live processen uit de beroepspraktijk die enkel 
met behulp van video de klas kunnen worden binnengebracht.  Voorbeelden hiervan zijn: 
het gebruik van apparatuur in professionele labo’s, toepassingsgebieden in  het werkveld 
van de geleerde technologieën, real live ziekenhuisoperaties,… 

2 MOGELIJKE FUNCTIES VAN HET WEBCOLLEGE 

Uitbreiding:  Het webcollege bezorgt de studenten extra informatie, materiaal. 

3 MOGELIJKE LEERDOELEN 

Na het bekijken van het webcollege hebben de studenten: 

 inzicht verworven in de beroepscompetenties 
 affiniteit ontwikkeld met de beroepspraktijk 
 inzicht verkregen in het belang van bepaalde technieken, kennis en vaardigheden. 

4 DIDACTISCHE OMKADERING 

Live processen uit de beroepspraktijk in de klas te brengen werkt motiverend omdat ze 
context en leefwereldgerichte ‘real life’ processen in de klas brengen.  Het kadert 
verworven kennis en vaardigheden in een groter geheel.   

Streaming video maakt het mogelijk grote videobestanden af te spelen tijdens de les als 
er een internet verbinding aanwezig is.  Streaming video betekent dat je niet het volledig 
bestand eerst moet downloaden, maar dat een server, de video stuk voor stuk 
doorzendt.  Algemeen bekend is You Tube maar ook VideoLab werkt op deze manier. 

Indien er geen internet is, kunnen de filmpjes ook op een DVD gebrand worden en 
afgespeeld worden. 

5 MEDIA DESIGN 

De live processen worden met een HD camera vastgelegd.  Het webcollege bestaat uit 
een video opname gemaakt door een cameraman. 
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6 PRODUCTIEPROCES 

Er is hier keuze tussen twee productiemethoden:   

 Grondige voorbereid script en/of storyboard: zoals voorgesteld in didactisch 
scenario 1 

 Minder voorbereid verloop 

Bij sommige live processen kan je niet echt het verloop plannen.  Bij professionele 
werkprocessen, kan het zijn dat de professional zijn uitleg geeft. Dat kan hij ofwel heel 
goed voorbereid doen ofwel meer intuïtief. 

Een verkenning van de filmruimte, zodat de opnamehoeken kunnen ingeschat worden, is 
wel het minimum aan voorbereiding.  Ook goed op voorhand afstemmen met de mensen 
die gefilmd worden over de bedoeling van de video en wat de hoofdaspecten zijn die er 
zeker moeten uitkomen, is belangrijk voor een goed verloop. 

Voor de meer technische aspecten verwijzen naar de deel 3: Productietechnieken verder 
in deze didactische map 

7 TIPS EN VALKUILEN 

TIP: HOE DE AANDACHT VAN DE STUDENTEN TIJDENS DE FILM VASTHOUDEN 

Zeker als het over een wat langere opname gaat is het belangrijk om tools te gebruik om 
de aandacht van de student vast te houden: 

 formuleer duidelijk doelen, bijzonderheden waarop moet gelet worden tijdens de 
film 

 met vragen kan de aandacht gericht worden op bijzonderheden in de film 
 de film kan ook op voorhand bekeken worden en dan besproken worden tijdens 

de les. 
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8 PROEFPROJECTEN 

Meer info en een voorbeeld van de webcolleges zijn terug te vinden op de website. 

PROEFPROJECT 1 
 

Vakgebied fysica 

Onderwerp Werking van een professionele spectrometer 

Docent Peter Hanselaer 

Locatie KAHO Sint-Lieven 

Doelgroep Master Industriële Ingenieurswetenschappen 

Doel Uitleggen werking van professionele spectrometer  

Soort webcollege Opname met videorecorder, gevolgd door montage 

Aanbiedingswijze Toledo 

 

Doel 
Tijdens de labo-oefeningen maken studenten  doorgaans gebruik van niet-professionele 
apparatuur. Professionele apparatuur  is doorgaans veel te duur en een gebruik ervan 
vereist de nodige opleiding. Ervaring leert dat masterstudenten minder gemotiveerd zijn 
indien ze enkel in contact komen met  labo-apparatuur . In het labo lichttechnologie leren 
studenten meten met een semi-professionele spectrometer.  In een video wordt dan de 
werking uitgelegd van een professionele spectrometer.  

Ervaring 
Dit proefproject heeft ons geleerd dat de productie van deze opnames zeer tijdsintensief 
zijn. Het is belangrijk om te vertrekken van een goed storyboard en de docent die de 
professionele apparatuur voorstelt,  is best van bij het begin betrokken zijn bij de 
opmaak van het storyboard.   
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PROEFPROJECT 2 
 

Vakgebied Lichttechnologie 

Onderwerp Belang van inzicht in spectra in de beroepspraktijk 

Docent Peter Hanselaer 

Locatie KAHO Sint-Lieven 

Doelgroep Master Industriële Ingenieurswetenschappen 

Doel Voorbeelden geven van toepassingen uit beroepspraktijk  waarin 
gebruik van spectra belangrijk is. 

Soort webcollege Opname met videorecorder, gevolgd door montage 

Aanbiedingswijze Toledo 

 

Doel 
Het doel was een voorbeeld te geven van rendementsmetingen van lampen in de 
beroepspraktijk.  Hier werd gekozen voor een interview met een professional. Deze video 
werd aangeboden via Toledo aan de studenten.  

Ook hier geldt dat het maken van dergelijke opnames zeer arbeidsintensief is. 
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DIDACTISCH SCENARIO 8: WEBCOLLEGES VAN EXPERIMENTEN FYSICA 

1 OMSCHRIJVING WEBCOLLEGES 

In fysicalessen worden vaak experimenten aangeboden met als doel de interesse en 
betrokkenheid van de student te verhogen en het denken van de studenten te 
stimuleren. Onderzoek leert echter dat enkel het tonen  en verklaren van een experiment 
in de les weinig leereffect heeft (17). In dit scenario willen we, gebruik makend van 
webcolleges, studenten zelf laten de uitkomst van een experiment voorspellen en het 
experiment verklaren.  

2 MOGELIJKE FUNCTIES VAN HET WEBCOLLEGE 

Voorbereiding: het webcollege, dit is een video van een fysica experiment,  wordt voor 
het contactmoment aangeboden.  De studenten gebruiken het webcollege om zich 
(beter) voor te bereiden op het eigenlijke contactmoment. 
Uitbreiding:  het webcollege bezorgt de studenten extra informatie, materiaal  

3 MOGELIJKE LEERDOELEN 

De bedoeling is de interesse,  betrokkenheid en het denken van de studenten te 
stimuleren.  Na de lesactiviteit die gebruikmaakt van deze webcolleges kunnen de 
studenten: 

 voorspellen wat de uitkomst van een fysisch verschijnsel zal zijn 
 uitleggen welke fysische wetten een rol spelen in de uitkomst. 

4 DIDACTISCHE OMKADERING 

Dat demonstraties via experimenten meerwaarde bieden voor inzicht in fysica is bijna 
een evidentie. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat dit niet zo vanzelfsprekend is.  
Wanneer studenten passief naar een experiment kijken en niet echt betrokken zijn, is het 
leerrendement heel laag.  Wanneer studenten eerst gevraagd worden om het resultaat 
van de demonstratie te voorspellen,  biedt dit een significant hoger leereffect (17). 
Deze manier van werken kan met webcolleges toegepast worden.  De hele activiteit 
bestaat dan uit twee fasen: In een eerste fase wordt een video getoond waarin de setting 
en de voorwaarden van het experiment toegelicht worden.  Deze fase kan eventueel 
thuis gebeuren.  Als het in het contactmoment zelf gebeurt, kan het gevolgd worden door 
een meerkeuze test waarbij studenten via een interactief stemsysteem of handopsteking 
hun mening weergeven.  De verdeling van de antwoorden wordt geprojecteerd en kan al 
besproken worden.  Er kan ook al getoetst worden naar de achterliggende theorie voor 
het fenomeen.  In een tweede video wordt  het experiment uitgevoerd.  Daarna kan 
eventueel de vraag over de achterliggende theorie weer gesteld worden. 

Deze manier van werken heeft voordelen:  door voorbereidende, voorspellende 
opdrachten (thuis) te laten doen wordt  meer interesse gewekt voor de les en zijn 
studenten meer gemotiveerd.   

Verder is het gebruik van webcolleges logistiek efficiënt.  Niet alle leslokalen zijn 
uitgerust om experimenten uit te voeren of duidelijk aan het publiek te tonen.   
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5 MEDIA DESIGN 

Ook hier is een gewone video-opname, gemaakt door een cameraman, de aangewezen 
technologie.  Het betreft in scène gezette opnames zonder publiek. 

6 PRODUCTIEPROCES 

Om kwalitatief hoogstaande filmpjes te maken is een goede voorbereiding nodig.  Het is 
nodig om op voorhand na te denken over volgende punten: 

 Waar staat de camera?  Vaste plaats?  Mobiel?  
 Is er meer dan één camera nodig? 
 Hoe ver moet er ingezoomd worden en wanneer? 
 Op welk moment zal de video gestopt worden?  Wat is het einde van het eerste 

deel? 
 Moet er uitleg gegeven worden?  Live of achteraf inspreken? 

Ook voor het maken van deze filmpjes kan best gewerkt worden met een storyboard 
zoals voorgesteld in didactisch scenario 1. 
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7 TIPS EN VALKUILEN 

TIP 1: MOTIVEREN VAN STUDENTEN OM NAAR DE WEBCOLLEGES TE KIJKEN 

Om studenten te motiveren om naar de filmpjes te kijken kan gebruik gemaakt worden 
van online toetsen waarbij de studenten hun voorspelling geven van wat er in het 
werkelijke experiment zal gebeuren.  Deze opinies kunnen dan dadelijk in het 
contactmoment als uitgangspunt worden gebruikt. 

TIP 2: INVOEREN VAN EEN DERDE FASE VIDEO 

Na het voorspellen van wat er zal gebeuren, gevolgd door het waarnemen van het 
experiment, kan nog een derde video worden toegevoegd worden met de uitleg met de 
bijhorende wetten en verklaringen.  Hiervoor kan ook een screencast gebruikt worden: 
bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie met daarbij de stem van de docent die uitleg 
geeft. 

TIP 3:  UITWISSELING VAN FILMMATERIALEN.  

Fysica lijkt het vak bij uitstek voor uitwisseling van filmmaterialen, ideeën over 
experimenten.  Heel wat materiaal bestaat reeds.  Het gebruik van VideoLab kan het 
uitwisselen van materiaal bevorderen binnen de Associatie K.U.Leuven. 

VALKUIL 1: HOGE PRODUCTIETIJD 

Om een perfect afgewerkt filmpje te bekomen, zal de productietijd hoog liggen.  Een idee 
is om eventueel de demo’s in de les te laten filmen.  Na bewerking kan deze opname het 
jaar nadien gebruikt worden als webcollege.  Het vergt echter wel wat oefening om een 
experiment goed in beeld te brengen.   Ook studenten betrekken bij het maken van de 
filmpjes is een mogelijkheid om de werkdruk te beperken. 

VALKUIL 2: GEBRUIK VAN EEN INTERACTIEF STEMSYSTEEM VERGT OOK TIJD 

Het inzetten van een interactief stemsysteem vergt toch weer voorbereiding van de 
lesgever.   Een ervaren docent of onderwijsondersteuner zet dit best de eerste keer 
samen met de docent op.  Een duidelijke screencast aanbieden, kan de docent ook over 
de drempel helpen.   
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8 PROEFPROJECTEN 

Meer info en een voorbeeld van de webcolleges zijn terug te vinden op de website. 

PROEFPROJECT 
 

Vakgebied Fysica 

Onderwerp Wet van Ohm. Centripetale krachten. 

Docent Mieke De Cock 

Locatie K.U. Leuven 

Doelgroep Ba 1  Farmaceutische wetenschappen 

Doel D.m.v. voorspellen en verklaren van 
fysica experimenten de interesse,  
betrokkenheid en het denken van de 
studenten stimuleren 

Soort webcollege Opname met videorecorder, gevolgd 
door montage 

Aanbiedingswijze Toledo 

 

  
 

Doel 
Het doel van de webcolleges is farmaciestudenten, die intrinsiek minder interesse hebben 
voor fysica,  meer te motiveren.  

Aanpak 
Een eerste deel van het experiment werd gefilmd en op Toledo geplaatst. Studenten 
werden dan gevraagd om de uitkomst van het experiment te voorspellen door op Toledo 



OOF 2009/19 Webcolleges  - 75 - 

een meerkeuzevraag te beantwoorden. Dit was evenwel vrijblijvend.  Tijdens het 
hoorcollege kregen ze dan het juiste antwoord.  Tijdens de les  overleggen de studenten 
in groepjes met welke fysische wetten je het experiment kan verklaren. De discussie 
werd afgesloten met een meerkeuzevraag. Onmiddellijk nadien kregen ze dan via een 
webcollege de verklaring van het experiment. Achteraf konden  de studenten dit filmpje 
dan nog bekijken op Toledo.  

Bevragingen en traceringen van studenten 
 Er werd getraceerd hoeveel studenten op Toledo de video bekeken hadden en de 
meerkeuzevraag hadden opgelost. 
Het bleek dat meer dan 90% van de studenten de opdracht op Toledo hadden gemaakt.. 
Waarschijnlijk is het feit alleen al dat studenten weten dat  dat de docent kan zien wie de 
vrijblijvende opdracht gemaakt heeft een voldoende motivatie.  

Bevinding van de docent 
Ook hier blijkt dat het maken van filmpjes heel tijdsintensief is. De docent vroeg zich dan 
ook af of het sop de kool waard was. Waar grootste deel van tijd aan besteed was, was 
het filmen van de verklaring van het experiment. Uiteindelijk werd beslist om de uitleg te 
geven met behulp van een PowerPointpresentaties waarin zich duidelijke figuren en/of 
aninaties bevonden.  Op deze manier kon de docent de verklaring beter grafisch 
voorstellen en abstraheren. De PowerPointpresentatie werd dan samen met de uitleg 
opgenomen met een eenvoudige screencastsofware (Jing).  Dit bleek een veel 
efficiëntere manier van werken. De docent was heel enthousiast over de 
laagdrempeligheid en gebruiksvriendelijkheid van het screencastprogramma Jing.   
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DEEL 3: PRODUCTIETECHNIEKEN 

1 AUTOMATISCHE OPNAMESYSTEMEN 

1.1 ALGEMEEN 

De technologieën voor het automatisch opnemen van webcolleges evolueren heel snel. 
Een automatisch opnamesysteem biedt de belangrijke gebruiksvriendelijkheid dat met 
een druk op de knop de opname geregistreerd en doorgestuurd wordt. Via een link kan 
de student dan onmiddellijk de opname bekijken.  

Aan een automatisch opnamesysteem hangt een behoorlijk prijskaartje. Het meest 
uitgebreide commerciële systeem van MediaSite kost ongeveer 60000€ voor één mobiele 
unit http://www.sonicfoundry.com/mediasite. Een voorbeeld van een webcollege dat 
gemaakt werd met mediasite vindt u op 
http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=3592d807afb
44ccd8121362274403052.  

 

 
Schermafdruk van een webcollege gemaakt met Mediasite. Bron: T.U.Delft. Bij T.U.Delft wordt 

op grote schaal gebruik gemaakt van Mediasite. 

 

Bij de lesopnames gemaakt met Mediasite vertrekt men steeds van een les die gegeven 
wordt aan de hand van powerpoints. De gebruiker kan door de opname navigeren door 
op de dia’s te klikken.  
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Presentations2 Go (http://www.presentations2go.eu ) is wat goedkoper en kost ongeveer 
15000€ voor één mobiele unit. Bij Presentations2Go kan de kijker zelf de grootte 
omwisselen van de twee projectiebeelden.  Voor docenten die nog frequent het bord 
gebruiken is dit een belangrijke functionaliteit. 

Binnen de Associatie K.U.Leuven werd door de dienst Media en Leren ook een eigen 
opnamesysteem ontwikkeld. Dit opnamesysteem werd reeds in aan aantal aula’s van de 
K.U.Leuven geplaatst en staat op de planning bij diverse hogescholen. Meer info hierover 
kan je bekomen bij roman.verraest@dml.kuleuven.be. In Figuur 9 vindt u een 
schermafdruk van een lesopname. 

 

Figuur 5: Schermafdruk van een webcollege gemaakt met het opnamesysteem ontwikkeld door de 
Dienst Media en Leren van de K.U.Leuven 

Dit systeem is veel goedkoper dan de commerciële systemen en had in een beginfase 
minder functionaliteit. Intussen evolueerde dit systeem steeds verder en komen er 
steeds meer tools beschikbaar. Zo kan een docent de opname voorzien van een 
hoofdstukindeling. Deze indeling moet wel manueel gebeuren maar dit heeft ook een 
voordeel t.o.v. een automatische indeling aan de hand van powerpoint dia’s. Door 
manueel te werken heeft men meer vrijheid van indelen en kan men zich bijvoorbeeld 
beperken tot het aanduiden van grotere gehelen. Er is ook een tool aanwezig die de 
docent toelaat bepaalde gedeelten uit de video te knippen. 

Een overzicht over het gebruik van webcolleges in en buiten Vlaanderen vindt u in de 
opname van de voordracht van Wim Van Peteghem, directeur van de dienst Media en 
Leren van de K.U.Leuven (zie website). 
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1.2 MEDIA DESIGN (LAYOUT) 

Eigen aan deze systemen is dat men meestal 2 videokanalen samenbrengt:  in het ene  
videokanaal  wordt meestal  het beeld van de docent doorgestuurd , in het andere 
videokanaal stuurt men het beeld van de projector (meestal de powerpoint) door. 
Daarnaast zijn andere layouts mogelijk. Het media design (de layout), wat weergegeven 
wordt in de opname zal in eerste instantie gekozen worden in functie van de media die 
de docent in de les gebruikt. De reeds beschikbare opnametechnologie in de 
onderwijsinstelling zal uiteraard ook doorslaggevend zijn. In  
Figuur 6 worden de meest gekozen layouts schematisch weergegeven. 

 
Figuur 6: layout van het webcolleges 

 Indien de docent geen gebruik maakt van een beamer (Powerpointpresentatie) 
dan kan men de opnames het best maken met een gewone handbediende 
videocamera. Voordeel van een handbediende camera is de dat men meer variatie 
heeft in videoshots,  waardoor het geheel levendiger wordt.  Men kan beelden 
nemen van de docent en dit kan afgewisseld worden met de met beelden van het 
luisterend publiek.  

 Indien er wel beamerprojectie is en weinig of geen bordgebruik, dan zal men het 
ene videokanaal gebruiken om de docent weer te geven, en het andere 
videokanaal voor het beeld dat geprojecteerd wordt. In het kleinste scherm komt 
de spreker in beeld (talking head) en in het groter scherm de slides.  Om de 
docent te filmen kan men dan gebruik maken van een vaste camera.  

 Indien zowel de beamerprojectie als het bord veel gebruikt wordt dan zijn zullen 
beiden voldoende groot moeten afgebeeld worden op het scherm van de 
gebruiker. De grootte van de afzonderlijke schermen kan dan bepaald worden 
door bijvoorbeeld de cameraman. Bij sommige opnamesystemen kan de de 
student tijdens het bekijken van het webcollege de grootte van de beelden kan 
aanpassen.  

Men is nog steeds op zoek naar manieren om de we colleges gebruiksvriendelijker te 
maken. In de literatuur worden volgende extra’s aangehaald:  

 Adaptieve snelheid: In onderzoek uitgevoerd door TUDelft blijkt dat de meeste 
studenten het webcollege versneld bekijken, op snelheid  1,6x.   

 Vergrootglas, belangrijk als er visuele gehandicapten tot de doelgroep behoren 
 Automatisch gegenereerde tekst, belangrijk als er auditieve gehandicapten tot de 

doelgroep behoren  
 Zoekfunctie: studenten verwelkomen het idee heel sterk om te kunnen zoeken op 

trefwoord. 
 In de SURF projecten in Nederland onderzocht men de meerwaarde van het 

toevoegen van een kolom met links naar gerelateerde literatuur.  Nadelen werden 
gerapporteerd, dat studenten zijwegen inslagen en niet meer tot de essentie 
terugkeren, tenzij aan die “zijlinks” duidelijke leerdoelen verbonden worden. 
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1.3 GEBRUIK VAN (DIGITALE) BORDEN 

Nog heel wat docenten maken gebruik van een krijt of stiftenbord. Voor het maken van 
webcolleges is dit nadelig omdat het moeilijk is een goed leesbare opname van een 
krijtbord te maken. Dit  vereist de aanwezigheid van een cameraman.  In Figuur 7 ziet u 
een webcollege waarin de wiskunde docent veel gebruik maakte van een krijtbord.  

Gelukkig is er een alternatief voor een krijtbord dat wel een goeie opname mogelijk 
maakt en waarbij er geen extra cameraman nodig is. Dit is het zogenaamde digitale 
bord. Digitale borden zijn in opmars en er zijn veel varianten op de markt. We vermelden 
hier enkel de 3 belangrijkste types die momenteel worden gebruikt in het hoger 
onderwijs.  

 Bij het eerste type lijkt het alsof de docent rechtstreeks op het digitale bord schrijft.  
Dit digitale bord is zodanig ontworpen dat het de bewegingen van de stift kan 
detecteren. Deze bewegingen worden doorgestuurd naar de PC van de docent en via 
de beamer  geprojecteerd op het bord van de docent. In Figuur 8 ziet u een 
afbeelding van dit systeem . Nadeel is dat deze digitale borden klein zijn en enkel 
gebruikt kunnen worden in kleine leslokalen.  

 In een tweede type schrijft de docent op een klein beeldscherm waarop het 
computerbeeld zichtbaar is. Dit beeldscherm detecteert  de bewegingen van de pen.  
Dit beeld wordt dan geprojecteerd op een gewoon  wit scherm. . In Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. ziet u een voorbeeld van dit systeem. Voordeel is 
dat beeld veel groter kan zijn en dat dit dan ook kan worden gebruikt in grote 
auditoria. Ook staat de docent hier met zijn gezicht naar de studenten. 

 Een derde type is nauw verwant aan type 2. Hier schrijft men niet op een 
beeldscherm maar op een gewoon blad papier. Via de documentencamera wordt dit 
dan geprojecteerd.  

De belangrijkste zijn producenten zijn Smartboard en Wacom. 

 

Figuur 7 
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Figuur 8 

 

 

Figuur 9 
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2 SCREENCASTS 

2.1 WAT ZIJN SCREENCASTS? 

Screencasts zijn registraties van alles wat er zich op je computerscherm afspeelt.  Met 
een clip-on microfoon of zelfs een goede ingebouwde laptop mic kan je wat je zegt 
tegelijk opnemen.  Tevens kan de spreker middels de webcam zichzelf ook filmen.  Dit 
wordt dan ook in een klein afzonderlijk schermpje weergegeven.  Alleen is de docent dan 
genoodzaakt om voor de webcam te blijven zitten.  Een screencast software kan door de 
docent zelf op zijn laptop geinstalleerd worden. Met een druk op de knop start hij en 
stopt hij de opnames.   

Screencasts kunnen voor verschillende toepassingen worden ontworpen.  

 Aanbieden van instructievideo’s rond ICT toepassingen 
 Vervangen van een hoorcollege: een docent kan bijvoorbeeld thuis zijn  

powerpoint presentatie voorzien van ingesproken tekst  en dit ter beschikking 
stellen van zijn studenten 

 Aanbieden van ‘mini-colleges’, bijvoorbeeld: 
o Geven van een korte instructie 
o Een complexe oefening, een moeilijke term of een theoretisch onderdeel 

wordt opgenomen aangeboden opdat studenten dit onderwerp kunnen 
herbekijken/herhalen 

o …. 

In vergelijking met het live opnemen tijdens het contactmoment heeft het maken van 
screencast een aantal voor- en nadelen.  

Voordelen: 

 Het is een gemakkelijke en toegankelijke manier om leermaterialen of – 
activiteiten multimediaal te verrijken.  

 Je kan tijdens de opname zelf minder geslaagde gedeelten wissen en vervangen 
 De benodigde hard- en software is zeer goedkopen in vergelijking met de 

hardware die nodig is voor een live opname. Niettegenstaande dit is er toch is een 
degelijke PC met goede geluids- en videokaart nodig. 

Nadelen 

 Er blijft toch een (kleine) leercurve wat betreft de screencast software. 
 Het maken van een screencast vraagt een degelijke voorbereiding en vraagt dus 

tijd. 
 Men kan minder geslaagde gedeelten vervangen, maar hierdoor legt men de lat 

voor zichtzelf vaak te hoog. Het maken van een screencast wordt dan zeer 
arbeidsintensief in vergelijking met een live lesopname.  
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2.2 HOE MAAK JE EEN SCREENCAST: VERGELIJKING VAN SOFTWARE 
PAKKETTEN? 

Om een screencast te maken heb je uiteraard software nodig. Het aanbod van 
softwarepakketten is zeer groot.  

Vooreerst is er de keuze tussen webgebaseerde software en software die je op jouw PC 
installeert.  De belangrijkste voor- en nadelen van webgebaseerde software t.o.v. 
software installatie zijn 

Voordelen:  
 snel aan de slag (lage leercurve) 
 te downloaden als mp4 

Nadelen:  
 Distributie vaak verplicht naar sociale netwerken (Youtube, Facebook, twitter) of 

het eigen netwerk van het product. 
 Geen/beperkte bewerkingsmogelijkheden achteraf 
 Vaak publieke links, publiek niet af te schermen. 

Je kan kiezen tussen  betalende software en open source software.  
De voordelen van betalende software zijn 

 Robuuster  
 Meer opties: bewerken van opname 
 Distributie: eigen beheer of via netwerken 
 Ondersteunt meestal meerdere formaten 

Nadelen:  
 Voortdurende updates nodig 
 Betere en duurdere hardware vereist 

In volgende tabel zie je een overzicht van de belangrijkste softwarepakketten. Dit is 
echter een momentopname. De mogelijkheden van de pakketten neemt steeds toe en er 
komen steeds nieuwe pakketten op de markt. 

 Webgebaseerd 
of via 
installatie 

Prijs 
(Euro) 
Licentie 
voor 
onderwijs4 

webadres 

Screenr web gratis http://www.screenr.com/ 

Jing web gratis http://www.techsmith.com/jing.html 

Captivate installatie 360 EUR http://www.adobe.com/be/ 

Camtasia 
Studio 

installatie 170 EUR http://www.techsmith.com/camtasia.html 

BB 
flashback 
Pro 

installatie 139 EUR http://www.bbsoftware.co.uk/BBFlashBack.aspx 

                                          

4 Situatie in 2011 
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Indien je snel, gratis aan de slag wil, indien je weinig bewerkingsopties nodig hebt en 
indien je akkoord kan gaan met de juridische voorwaarden omtrent de hosting van jouw 
screencast via een van hun sites, dan zijn de gratis tools Jing en Screenr een 
interessante keuze. 

Indien je meer mogelijkheden wenst qua opname of bewerking (betere beeldkwaliteit, 
toevoegen van ondertitles of tekst, meer opties qua overgangen, de mogelijkheden om in 
te zoomen op een deel van het scherm, oplichten van het muispijltje, etc.), of je wil zelf 
kunnen kiezen waar jouw video bewaard en gehost wordt, kies dan voor  Camtasia of BB 
flashback Pro. Indien je daarenboven interactie wil inbouwen dan kies je best voor 
Captivate.  

In onze ervaring bieden Camtasia en BB flashback (waarvan de instapversie free ware 
is!) de beste resultaten en zijn heel gebruiksvriendelijk met een relatief lage leercurve. 
Vooral camtasia biedt uitstekende video tutorials zodat je heel snel met het pakket aan 
de slag kan.  Adobe Captivate heeft de hoogste leercurve.  

De meeste van ze (Adobe Captivate, Adobe Presenter; Camtasia, …) bieden mogelijkheid 
om meerkeuzevragen toe te voegen. Bovendien bieden de kwaliteitsvolle screencast 
software ook mogelijkheden voor het indelen in secties en/of slides, de een al wat op een 
gemakkelijkere manier dan de andere.  

In dit project werd volop gebruik gemaakt van Camtasia en BB flashback.  
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2.3 TIPS VOOR EEN GOEDE SCREENCAST  

(met dank aan de dienst Media en Leren van de K.U.Leuven) 

TIPS IN VERBAND MET DE INHOUD 
 Een scenario is belangrijk. Een screencast is namelijk het beste kort en to-the-

point. 
 Schrijf het scenario uit. Dat kan gedetailleerd, maar hoeft niet. 
 Duur: Een ideale screencast duurt maximum 5 minuten 
 Een combinatie van screencasts kan een opgenomen les vormen, waarbij elke 

screencast opbouwt naar de volgende 
 Geef meteen de essentie en blijf bij de essentie 
 Een openingszin: deze screencast gaat over … 
 Blijf niet te lang bij een stil scherm staan praten 

TIPS VOOR EEN GOEDE OPNAME 
 Doe een korte ‘walkthrough’ doorheen de schermen zodat alles beschikbaar staat. 
 Springen van het ene scherm naar het andere bereid je best voor. 
 Let goed op de schermresolutie. Een ppname in een lage resolutie is soms beter 

omdat de icoontjes, de muis etc. steeds groter ogen. Probeer een paar 
instellingen uit.  

 Zeg aan de kijker waar die naar moet kijken 
 De muis helpt zeker, maar voorzie ook accenten waar iets gebeurt (een kadertje, 

een pijl, een kleur). Dit is zeker het geval als je sneltoetsen gaat gebruiken 

TIPS VOOR DE NABEWERKING 
 Deel een lange screencast op in kortere delen. Een reeks van kortere screencasts 

werkt beter dan één lang stuk. 
 Kill your babies en durf kritisch te bewerken: als bijvoorbeeld het openen van 

Word tijdens een opname net iets te lang duurt kun je die het beste weghalen. 
 Een overgang tussen bepaalde ‘scenes’ kan heel goed werken, maar vermijd 

uiteraard elke overdaad. 
 Licht vooral het pijltje op indien dat belangrijk is 
 Zoom eventueel in op onderdelen die belangrijk zijn 

 

2.4 DISTRIBUTIE VAN DE GEMAAKTE SCREENCASTS 

Je kan  al je gemaakte screencast plaatsen op Videolab 
(http://videolab.avnet.kuleuven.be/ ).  

Videolab is de online streaming service die de Dienst Media en Leren voor onderwijs- en 
onderzoeksdoeleinden aanbiedt aan de leden van de Associatie K.U.Leuven. Met  
Videolab kunnen docenten eenvoudig lesopnames en eigen multimedia-bestanden online 
plaatsen en beheren. Vanuit Toledo leg je dan een link naar de video op Videolab. Meer 
info vind je op de website van Videolab.  

  



OOF 2009/19 Webcolleges  - 85 - 

BIBLIOGRAFIE 

1. OOF Webcolleges. [Online] Associatie K.U.Leuven. 
https://associatie.kuleuven.be/onderwijs/oof/webcolleges/. 

2. Russel K., Fass H., Bloothooft G. Rapport project Weblectures. sl : Universiteit 
Utrecht, 2008. 

3. de Jong L. OASE. [Online] http://www.weblectures.nl/. 

4. Triple L. [Online] Universiteit van Amsterdam, Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum, Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. 
http://www.i2o.uva.nl/triple-l/. 

5. McKinney. [Online] 2009. 
http://www.fredonia.edu/department/psychology/pdf/CAE1263.pdf . 

6. Veen, W en Vrakking, B. Homo Zappiens: growing up in a digital age. sl : Network 
Continuum Education, 2006. 978 1855392205. 

7. A simple but effective way of digitizing your lectures: collegerama (TU Delft, 
Nederland) . Abstracts of the presentations of PTEE 2007 . HUYBERS, L.J. Delft, 
Nederland : sn, 2007. 

8. Clark, R.E. Media will never influence learning. Educational Technology Research and 
Development, 42. 1994, pp. 21-30. 

9. Mayer, R.E. Multi-media learning. 2009. 978-0-521-51412-5. 

10. Day, J. . Investigating learning with weblectures. [Online] 2008. 
http://smartech.gatech.edu/xmlui/bitstream/handle/1853/22627/day_jason_a_200805_
phd.pdf?sequence=1 . 

11. V., Kuiper. Van weblectures naar Warming-up lectures: masterthesis over de 
ontwikkeling van een instructiemethode met weblectures die aanzet tot actief leren. 
[Online] http://www.scribd.com/doc/77620556/Van-Web-Lectures-Naar-Warming-Up-
Lectures. 

12. Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learing Environment. 
Lage, M., Platt, G. en Triglia, M. sl : Journal of Economic Education, 2000, Vol. vol. 31, 
no.1. 

13. An examination of asynchronous communication experiences ans perspectivers of 
students in an online course: A case study. Vanderwell, S. 6, 2003, Internet and Higher 
Education, Vol. 2003, pp. 77-90. 

14. The preparation of skills training in a blended learning content. Verliefde, N.; 
Stevens, L.; D'haenens, B.; Vermeyen, A.; Van den Bossche, J.;. Barcelona : sn, 
2011. Proceedings of the 11th EDULEARN conference. 

15. Clement, K., Laga, E. en Creten, S. Activerende hoorcolleges: de traditie herdacht. 
[red.] Walter Temmerman. sl : Katho’s cahiers, nr 5, 2006. 



OOF 2009/19 Webcolleges  - 86 - 

16. Tutorial video clips in a basis engineering mechanics course. Callens, R. [red.] 
Physics Teaching In Engineering Education. 2011. 

17. Classroom demonstrations: learning tools or entertainment ? Crouch C.H., Fagen 
A.P., Callan J.P. and Mazur E. 2004, Am. J. Phys., pp. 72: 835-838. 

18. Day, J. Investigating learning with weblectures. [Online] 2008. 
http://smartech.gatech.edu/xmlui/bitstream/handle/1853/22627/day_jason_a_200805_
phd.pdf?sequence=1 . 

19. The use of weblectures and its effect on learning in higher educatioen and university 
education. Van den Bossche, J., et al., et al. Firenze, Italy : New Perspectives in 
Science Education, 2012. New Perspective in Science Education. 

 


