
Ik	  denk	  dat	  in	  het	  middelbaar	  onderwijs	  een	  screencast	  alleen	  een	  meerwaarde	  
biedt	  als	  het	  wordt	  ingezet	  als	  flipped	  classroom.	  Om	  de	  docenten	  een	  video-‐
bibliotheek	  (voor	  FAQ’s)	  aan	  te	  laten	  maken	  of	  in	  de	  klas	  van	  een	  PowerPoint	  
presentatie	  een	  screencast	  te	  laten	  maken	  lijkt	  mij	  veel	  gevraagd.	  Uiteraard	  kan	  
bijv.	  een	  docent	  Aardrijkskunde	  er	  voor	  kiezen	  om	  een	  videoblog	  aan	  te	  maken	  
voor	  extra	  stof	  voor	  degene	  die	  het	  interessant	  vinden,	  maar	  het	  is	  natuurlijk	  niet	  
wenselijk	  om	  dit	  in	  plaats	  van	  een	  les	  te	  doen.	  	  Ik	  hou	  het	  voor	  het	  middelbaar	  
onderwijs	  even	  bij	  een	  screencast	  inzetten	  voor	  flipped	  classroom	  of	  zelfstudie.	  
Ik	  vind	  een	  screencast	  wel	  meer	  aansluiten	  bij	  het	  middelbaar	  onderwijs	  dan	  een	  
online	  tool	  voor	  synchrone	  begeleiding.	  Wat	  is	  jullie	  mening	  hierin?	  	  

Waar	  ik	  aan	  denk	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  mijn	  screencast	  is	  bijvoorbeeld	  een	  les	  
Aardrijkskunde	  ‘waterproblemen	  in	  China’	  .	  Deze	  les	  gaat	  in	  op	  de	  stuwdammen	  
die	  China	  al	  dan	  wel	  of	  niet	  moet	  bouwen.	  	  Het	  is	  een	  vrij	  complex	  onderwerp,	  
waarbij	  de	  docent	  veel	  tijd	  nodig	  heeft	  voor	  het	  uitleggen	  van	  het	  probleem.	  
Bovendien	  zullen	  niet	  alle	  leerlingen	  het	  even	  snel	  begrijpen,	  hebben	  sommige	  
leerlingen	  meer	  behoefte	  aan	  tekstuele	  uitleg	  en	  andere	  meer	  aan	  (audio)visuele	  
uitleg.	  Wat	  mijn	  idee	  is,	  is	  om	  een	  screencast	  te	  ontwikkelen	  in	  de	  vorm	  van	  een	  
powerpoint	  presentatie	  met	  eventueel	  wat	  filmpjes	  erbij,	  korte	  evaluerende	  
opdrachten	  (eventueel	  met	  behulp	  van	  Paddle.tv?).	  Deze	  screencast	  kunnen	  de	  
leerlingen	  dan	  voor	  de	  les	  aan	  bekijken	  en	  de	  korte	  opdrachten	  maken.	  In	  de	  klas	  
kunnen	  er	  vervolgens	  vragen	  worden	  gesteld	  en	  kan	  er	  worden	  gewerkt	  aan	  de	  
eindopdracht.	  Voor	  de	  docent	  scheelt	  dit	  veel	  tijd	  en	  energie	  in	  voorbereiding	  en	  
uitleg.	  De	  leerlingen	  kunnen	  in	  hun	  eigen	  tijd	  en	  tempo	  de	  screencast	  doorlopen.	  
Ik	  denk	  dat	  de	  screencast	  mij	  een	  dag	  gaat	  kosten.	  Maar	  dat	  is	  met	  name	  omdat	  
ik	  het	  nog	  nooit	  gedaan	  heb	  op	  deze	  manier.	  Wel	  heb	  ik	  in	  een	  animatie	  
programma	  filmpjes	  gemaakt	  wat	  ook	  een	  soort	  screencast	  is	  vindt	  ik.	  Zie	  
hieronder	  een	  link	  voor	  een	  voorbeeld.	  

Ps.	  Het	  geluid	  is	  wat	  zacht.	  Het	  filmpje	  kun	  je	  het	  beste	  bekijken	  op	  een	  computer.	  	  

https://www.youtube.com/watch?v=n5JkP1ROZes 

	  


