
De	  docent	  als	  ontwikkelaar	  

Deze	  week	  hebben	  we	  het	  gehad	  in	  over	  in	  hoeverre	  docenten	  zelf	  worden	  
geacht	  om	  digitaal	  lesmateriaal	  te	  ontwikkelen	  en	  hebben	  we	  het	  gehad	  over	  het	  
maken	  van	  screencasts.	  Een	  screencast	  is	  een	  digitale	  opname	  van	  een	  
computerbeeldscherm	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  software	  die	  vastlegt	  wat	  er	  
op	  het	  beeldscherm	  gebeurt.	  Degene	  die	  de	  screencast	  maakt	  kan	  door	  gebruik	  
van	  een	  microfoon	  commentaar	  geven	  op	  het	  geen	  hij	  doet.	  Hier	  zijn	  speciale	  
tools	  voor.	  Later	  kwam	  ik	  er	  achter	  dat	  de	  animatiefilmpjes	  die	  ik	  maak	  ook	  een	  
screencast	  zijn.	  In	  principe	  geef	  ik	  hier	  ook	  beeldend	  uitleg	  mee.	  Ik	  ben	  wel	  erg	  
benieuwd	  naar	  de	  tools	  die	  hiervoor	  beschikbaar	  zijn	  en	  ga	  ze	  ook	  zeker	  
uitproberen,	  maar	  voor	  nu	  vind	  ik	  dat	  ik	  voldoe	  aan	  de	  opdracht	  om	  zelf	  een	  
screencast	  te	  kunnen	  maken.	  	  

Onze	  oriëntatie	  opdracht	  was	  om	  te	  reageren	  op	  de	  volgende	  stelling:	  

Om	  goed,	  eigentijds	  en	  efficient	  blended	  (gedistribueerd)	  onderwijs	  te	  kunnen	  
geven,	  moet	  een	  docent	  naast	  het	  gebruik	  van	  bestaand	  materiaal	  ook	  zelf	  digitaal	  
leermateriaal	  kunnen	  ontwikkelen.	  

Mijn	  reactie	  hier	  op	  was	  als	  volgt:	  

 
`’Als	  ervaring	  neem	  ik	  mijn	  stagejaar	  bij	  Helicon	  MBO.	  Als	  docent	  had	  ik	  een	  globaal	  
programma	  bij	  de	  les	  waarbij	  ik	  mijn	  aanpassingen	  kon	  maken	  waar	  ik	  wou.	  Eigenlijk	  
veranderde	  ik	  dit	  altijd	  helemaal	  omdat	  ik	  er	  mijn	  eigen	  draai	  aan	  wou	  geven.	  Dit	  
deden	  de	  meeste	  docenten	  daar.	  Dus:	  moet	  je	  verwachten	  dat	  docenten	  hun	  eigen	  
ict	  leermateriaal	  kunnen	  maken?	  Ik	  denk	  het	  niet	  omdat	  veel	  docenten	  (vooral	  
oudere	  docenten)	  hier	  te	  weinig	  ervaring	  mee	  hebben,	  en	  ze	  naast	  hun	  lesgeven	  
geen	  tijd	  hebben	  om	  zich	  hierin	  te	  verdiepen.	  Maar	  denk	  dat	  er	  in	  lesmethodes	  die	  
ontwikkeld	  worden	  wel	  aangezet	  kan	  worden	  om	  ICT	  materiaal	  te	  gebruiken.	  Ik	  als	  
ontwikkelaar	  heb	  de	  boodschap	  meegekregen,	  om	  waar	  mogelijk	  hier	  wel	  gebruik	  
van	  te	  maken,	  maar	  dan	  in	  de	  docenten	  handleiding	  een	  goede	  beschrijving	  te	  geven	  
van	  "hoe	  de	  tool	  te	  gebruiken".”	  

Na	  het	  volgen	  van	  de	  live	  sessie	  en	  de	  reacties	  van	  de	  anderen	  te	  lezen	  denk	  ik	  
dat	  het	  nuttig	  is	  dat	  er	  het	  nodige	  materiaal	  voor	  handen	  ligt	  bij	  de	  docent,	  maar	  
dat	  de	  docent	  het	  ook	  zelf	  moet	  kunnen	  maken.	  Dit	  omdat	  ik	  het	  eens	  ben	  met	  
degene	  die	  zeggen	  dat	  je	  digitaal	  lesmateriaal	  en	  tools	  niet	  kunt	  integreren	  in	  je	  
lesprogramma	  als	  je	  er	  zelf	  geen	  verstand	  van	  hebt.	  

Wederom	  heb	  ik	  deze	  keer	  aantekeningen	  gemaakt	  bij	  de	  sheets	  van	  de	  
livesessie	  om	  het	  te	  verhelderen	  wat	  er	  gezegd	  is.	  Deze	  kun	  je	  vinden	  in	  de	  
bijlage	  5.1.	  In	  de	  bijlage	  5.2	  vindt	  je	  de	  uitwerking	  van	  de	  opdracht.	  

	  

 

	  

	  


