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De docent als ontwikkelaar 
• Zelf ontwikkelen of niet? 
• Screen casts als voorbeeld 
• Screen casts distribueren, hoe verder 



Zelf ontwikkelen of niet? 

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. 



Aletheia Fluitsma
Eric Kluijfhout
Wat verstaan we onder digitaal leermateriaal:
-kleine blokjes: filmpjes, opdrachten-grotere blokken: lessen-overstijgend: websiteStelling: Liepen uiteen.Eric: Als je expert bent op een gebied, is het wel aan te raden.



Formele kaders in 2006 .... wet BIO 
Digitale bekwaamheidseisen: 
• PO: geen eisen 
• VO,  BE  en  VHO:  “…kennis 

van ... ontwerpen van 
onderwijs, didactieken, en 
didactische leermiddelen, 
waaronder  ict  ...”  

Aletheia Fluitsma
Wat moeten docenten weten van ICT leermaterialen?



Zes jaar later in 2012 .... 
• ‘Doelmatig  gebruik  maken  van  beschikbare  digitale  

leermaterialen en – middelen  ...’ 
• ‘...  heeft  kennis  van  digitale  leermaterialen  en  – 

middelen ... kent de technische en pedagogisch-
didactische  mogelijkheden  en  beperkingen  daarvan.’ 
 

‘kennis  van’  en  ‘gebruik  maken  van’ 
 

Aletheia Fluitsma
Anno 2012 hoeven we nog steeds geen interactief materiaal te kunnen ontwikkelen als  docent



                      De vooropleiding 

Aletheia Fluitsma
ICT in het basis onderwijs gebruikt 70% in VO en MBO maar 50%



Kennisnet digitale basisvaardigheden 
1. Apparaten, software en toepassingen gebruiken in de 

onderwijscontext; 
– Kan beamer en digitaal schoolbord effectief gebruiken 
– Kan digitale video/audio-apparatuur bedienen 
– Kan bestanden beheren 
– Kan werken met standaard kantoortoepassingen, zoals een 

tekstverwerker en presentatiesoftware 
– Kan werken met de ELO en leerlingvolgsysteem van de school 
– Kan  digitale  foto’s,  video’s  en  audio  maken 

 

Aletheia Fluitsma
(Randvoorwaarden van ICT kennis volgens Kennisnet)



vervolg ... 
1. Apparaten, software en toepassingen gebruiken in de 

onderwijscontext 
2. Kan omgaan met digitale communicatiemiddelen 
3. Kan participeren in sociale netwerken 
4. Kan de weg vinden op internet: gebruiken van een 

internetbrowser, zoekmachine (vinden, beoordelen en 
verwerken van informatie) 



Het beeld ... 
• Minimale eisen in formeel beroepsprofiel 
• Initiële opleiding loopt achter 
• En onze deelnemers ...? 
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De uitslag van de deelnemers van deze MOOC



Uitkomst vragenlijst 
• Gebruik in de klas: 76% 
• Gebruik privé: 90% 
• Verschil  tussen  BBC  en  digital  natives  …? 

 
N=53 
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Meeste deelnemers die hieraan mee doen zijn geboren na 1985 en hier valt dus niet zoveel over te zeggen

Aletheia Fluitsma
Digital natives: geboren na 1985

Aletheia Fluitsma
Verschillende vragen over ICT in de klas

Aletheia Fluitsma
verschillende vragen over prive gebruik, als internet bankieren etc.



De uitdagingen 
• Moet een probleem 

oplossen 
• Duidelijk zijn wat je er 

mee kan/bijdrage aan 
leren 

• Benodigde kennis, tools 
en ondersteuning 

Aletheia Fluitsma
Om docenten zelf te laten ontwikkelen:

Aletheia Fluitsma
Docenten kunnen niet iets implementeren wat ze niet begrijpen



Dus hoe beginnen? 

• Waarom? 
 

• Wat? 
 

• Hoe? 

•                    Waarom? 
 

•                    Wat? 
 

•                     Hoe?   

Blijf dicht bij je onderwijsconcept 
en traditionele rol docent 
Toepassingen die zich al in het 
onderwijs bewezen hebben 
Niet te ingewikkeld, niet 
afhankelijk van ondersteuning 
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tussentijdse vragen tijdens de livesessie



Screen casts 
‘Een screencast is een digitale opname van een  
computerbeeldscherm door gebruik te maken 
van software die vastlegt wat er op het 
beeldscherm gebeurt. Vaak zijn deze screencasts 
voorzien van commentaar van de maker.’ 
 

Bron: Leraar 24 



Het principe 



presentatie 



Voor welke leerdoelen? 
• Powerpoint screencast: 

onhouden en begrijpen 
 

Aletheia Fluitsma
Voor op afstand een les geven via video.





bord-sessie 
(wiskunde) 



Voor welke leerdoelen? 
• Powerpoint screencast: 

onhouden en begrijpen 
• Bord-sessie: begrijpen, 

toepassen 
 

Aletheia Fluitsma
-Bij videoles altijd een verwerkingsopdracht (video stil, zet hem weer aan als je klaar bent)



tekstanalyse 



Voor welke leerdoelen? 
• Powerpoint screencast: 

onhouden en begrijpen 
• Bord-sessie: begrijpen, 

toepassen 
• Bespreking: analyseren, 

evalueren 
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Bijvoorbeeld een tekst laten zien en die met bijschrijving analyseren.



Voordelen screencasts 
• Blijft dicht bij vertrouwde didactiek en rollen 
• Wordt al veel toegepast, geen hype 
• Relatief eenvoudig en met simpele middelen 
• Betrouwbare infrastructuur: Youtube, Vimeo 
• Af te spelen op multiple devices: altijd en overal 



In welke leer-context? 
• Flipped classroom 
• FAQ-bibliotheek 
• Achteraf  ‘nakijken’  van  klas-activiteit 
• Videoblog 
 

Toch  vooral  ‘traditioneel’:  docent  in  de  lead 
Tenzij ... studenten hiermee aan de slag gaan ... 

Aletheia Fluitsma
opnemen tijdens de les met een microfoon bij een powerpointpresentatie. 



Bekende voorbeelden 
• Khan’s  academy:  www.khanacademy.org  
• De digitale docent: www.dedigitaledocent.net  
• Toonaangevende universiteiten met 

videoblogs  
 

http://www.khanacademy.org/
http://www.khanacademy.org/
http://www.dedigitaledocent.net/


Wat heb je nodig aan spullen? 

Aletheia Fluitsma
comupter

Aletheia Fluitsma
goede headset!!

Aletheia Fluitsma
draadloze telefoon

Aletheia Fluitsma
microfoon

Aletheia Fluitsma
tekenpad

Aletheia Fluitsma
hardware



Aletheia Fluitsma
functionaliteit in powerpoint

Aletheia Fluitsma
ook voor apple!



Vaardigheden? 
• Gebruiken webservice/installeren van software 
• Audio- en video-settings instellen 
• Hardware en software bedienen 
• Account aanmaken bij Youtube of Vimeo  
• Uploaden naar internet 

Aletheia Fluitsma
Vaardigheden als ontwikkelaar



Do 
• Technisch perfecte 

screencast willen maken 
• Te lang:  

– PowerPoint max. 5 min. 
– Bord-sessie max. 10 min.  

• Slecht onderwijs 
digitaliseren 

• Maak een kort scenario 
• Verwerkingsopdracht 

bijvoegen 
• Vertel enthousiast 
• Investeer in audiokwaliteit 

Don’t 
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kost te veel tijd
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aandacht verzwakt



Beoordeling screencasts (*****) 
• Te bereiken leerdoelen:      *** 
• Beschikbaarheid spullen:      ****  
• Ontwikkelinspanning (voor docent):  ***  
• Gebruiksgemak (voor student):   *****  
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Tussentijdse vragen tijdens de livesessie



Hoe screencasts distribueren? 
Videobestand aan studenten toesturen? 
Video  als  ‘bron’  in  de  ELO  zetten? 
Video in Dropbox zetten en delen?  
Video uploaden naar YouTube/Vimeo? 

–  Link doorsturen  
–  Embedden   

Aletheia Fluitsma
duurt te lang

Aletheia Fluitsma
duurt te lang

Aletheia Fluitsma
niet iedereen weet hoe drop
box werkt.

Aletheia Fluitsma
infrastructuur werkt a
altijd

Aletheia Fluitsma
webpagina met daarin een video 





Embedden? 



Hoe beginnen? 
• Met gratis en simpele webtool zoals Screenr 
• Met een onderwerp en vorm die je: 

–   Leuk vindt 
–   Gelijk kan gebruiken 

• Maak daarna de stap naar editen 
 



Verdiepingsopdracht 
1. Maak zelf een screencast 
2. Upload deze naar internet 
3. Beschrijf je ervaring in een blog 

– Embed de screencast in je blog (opt.) 
– Werk samen met een collega-deelnemer (opt.) 

 





Contactgegevens 

eric.kluijfhout@ou.nl 
 
 

nl.linkedin.com/in/erickluijfhout 




