
11

NC
Onderzoek naar hoe het Norbertuscollege 

op fi lm vastgelegde lesinstructie 
beschikbaar kan stellen aan leerlingen.

Marc van Beers & Jeroen van der Zanden



2

Voorwoord

Hierbij presenteren Marc van Beers en Jeroen van der Zanden de resultaten van het onderzoek dat 
zij uitvoerden op het Norbertuscollege Roosendaal,  in het kader van de academische opleidings-
school West-Brabant. De tijden veranderen snel en zo ook de mogelijkheden die we in het onderwijs 
tot onze beschikking krijgen. We hopen dat we met dit onderzoek een inhaalslag kunnen maken die 
onze leerlingen nog beter in staat stelt zich voor te bereiden op hun toekomst.

Graag bedanken we iedereen die met ons mee wilde denken en zich voor het onderzoek heeft inge-
zet: Kitty Leuverink en Rian Aarts vanuit de aos voor de begeleiding. Alle leden van de plg, met een 
bijzondere vermelding voor Corné, die het experiment niet schuwde: dank! 
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Samenvatting

Leerlingen op het Norbertuscollege zijn niet altijd bij de les. Zij missen regelmatig delen van de 
uitleg (informatiedips) door gebrekkige concentratie, doordat ze worden afgeleid door anderen of 
omdat ze niet fysiek in de klas aanwezig zijn. De gemiste kennis moeten de leerlingen zelf op andere 
manieren proberen op te bouwen. De school voorziet hierin niet. Met de middelen die de huidig tijd 
ons biedt, menen wij dat dit anders kan. Is het niet mogelijk om lesinstructie op film op te nemen 
en deze beschikbaar te stellen aan de leerlingen? Hieruit volgt de onderzoeksvraag: “Hoe kan het 
Norbertuscollege lesinstructie op film vastleggen en beschikbaar stellen aan de leerlingen?” We 
ontdekken in de loop van het onderzoek dat de initiële onderzoeksvraag te veel omvattend is om 
in één keer te beantwoorden en richten ons derhalve op de belangrijkste deelvragen. Een van de 
belangrijkste deelvragen die zich hierbij aan ons opdringt, is de vraag of leerlingen behoefte hebben 
aan een dergelijk instrument. Verder is het belangrijk om te weten hoe vaak leerlingen met ‘infor-
matiedips’ te maken hebben. Om dit te kunnen onderzoeken starten we een pilot. 

Marc van Beers, docentonderzoeker en docent geschiedenis, stelt de 108 brugklasleerlingen waar 
hij les aan geeft beschikbaar om als onderzoeksgroep te dienen, en gaat aan de slag om filmma-
teriaal te maken bij twee hoofdstukken uit het boek. Hiervoor spreekt hij PowerPoint presentaties 
in én laat hij zichzelf filmen, terwijl hij instructie geeft voor een green screen waar achteraf afbeel-
dingen in geplaatst worden. In de tweede klassen maakt Corné Louwen, docent Nask, filmpjes van 
zijn instructie tijdens zijn reguliere lessen. De leerlingen (108 brugklassers en 148 tweedeklassers) 
krijgen vervolgens in aanloop naar toetsen over de stof, de beschikking over het opgenomen mate-
riaal door deze op een door Marc gebouwde website te plaatsten. De filmpjes stellen ons nu in staat 
de leerlingen te bevragen over hun ervaringen en beleving bij het door ons tot NCTube gedoopte 
leerkanaal. 

Door middel van een enquête zoeken we antwoord op de vraag hoe de leerlingen de filmpjes bele-
ven,  hoeveel gebruik ze er van maken en hoe nuttig ze deze vinden. Verder achterhalen we hoe vaak 
en om welke redenen leerlingen klassikale uitleg missen. 

De uitkomsten van de enquête zijn overtuigend en leiden tot de vaststelling dat ruim een derde van 
de ondervraagde leerlingen tijdens de les regelmatig tot vaak, niet alle informatie opneemt die zij 
nodig heeft om goed te kunnen leren. 17,5% van de leerlingen in de brugklas en 20% in de tweede 
klassen, geeft aan daar tijdens het studeren of het maken van het huiswerk regelmatig tot vaak 
ongemak van te ondervinden.
 
De komst van het pilot leerkanaal, NCTube, wordt door de leerlingen dan ook zeer positief ontvan-
gen. Leerlingen geven aan erg blij te zijn met het feit dat zij de lessen terug kunnen kijken. Voor het 
laatste proefwerk heeft 64% van de brugklassers de filmpjes bekeken. Van deze groep bekeek 34% 
ze allemaal en de rest bekeek wat zij dachten nodig te hebben. 59,4% geeft aan dat het bekijken van 
de filmpjes behoorlijk tot enorm heeft geholpen. Hoewel we deze beleving van de leerlingen niet 
met objectieve meetresultaten kunnen ondersteunen, is deze wel in lijn met de uitkomsten van het 
onderzoek van Te Grotenhuis, Walraven en Van de Mortel (‘Sprekende voorbeelden’, Radbout Univer-
siteit, 2016). Zij vinden in hun onderzoek, dat leerlingen die de mogelijkheid krijgen te studeren met 
filmpjes tegenover de controlegroep die enkel uit het boek kan werken, 1 tot 1,5 punt hoger scoren 
voor dezelfde toets. 

Van de door ons bevraagde leerlingen die de filmpjes niet bekeken geeft 49% aan dat ze dat achteraf 
bezien beter wel hadden kunnen doen.  

Als er tot slot gevraagd wordt voor welke vakken de behoefte het grootst is naar door de docent 
opgenomen filmmateriaal, zijn de uitkomsten helder. Aardrijkskunde scoort met gemiddeld 73% 
het hoogst. Gevolgd door geschiedenis met 62%. Verder scoren biologie, wiskunde en nask hoog. De 
talen scoren relatief laag.
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De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat er bij de leerlingen een duidelijke behoefte bestaat 
aan op film opgenomen lesinstructie. Hierdoor kunnen zij de ‘informatiedips’ die tijdens de les ont-
staan oplossen. Vervolgonderzoek zal ons moeten leren op welke manier en met wat voor materiaal 
we een leerkanaal als NCTube het beste in kunnen richten en vorm kunnen geven. 
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Inleiding

De aanleiding voor ons onderzoek wordt gevonden in de bij ons aanwezige verbazing over de afwe-
zigheid van een vangnet op het Norbertuscollege, voor leerlingen die klassikale uitleg gemist heb-
ben. Dit komt voor wanneer leerlingen om uiteenlopende redenen niet fysiek op school aanwezig 
zijn, tijdens de uitleg niet gefocust zijn of de informatie niet direct (goed) kunnen verwerken. In de 
hoedanigheid van docent en mentor hebben we vastgesteld dat er bij leerlingen vraag is naar faci-
liteiten die dit gebrek opvangen. Uit een recente enquête in de brugklas komt naar voren, dat zeker 
een derde van de leerlingen lesstof mist doordat ze op een of andere manier worden afgeleid of 
letterlijk niet aanwezig zijn. Deze leerlingen worden geacht, veelal op eigen kracht, zichzelf de les-
stof zonder instructie aan te leren, of zich te wenden tot, vaak dure, externe bronnen, zoals bijles of 
betaalde digitale hulpdiensten zoals Snapput.nl. We kennen voorbeelden van leerlingen die moeten 
stoppen met een betaalde hobby, zoals pianoles, zodat met het bespaarde geld de kosten van de wis-
kunde bijles kunnen worden gedekt. Bij ons leeft het geloof dat dit eigenlijk een taak voor de school 
zou moeten zijn; onderwijs is tenslotte onze corebusiness en wij zijn de professionals. 

We kunnen constateren dat het onderwijs dat we met elkaar optuigen een vluchtig karakter heeft; 
immers als een les eenmaal is gegeven is deze verdwenen. En dat is toch vreemd in een tijd, waarin 
het relatief eenvoudig is om informatie-uitwisseling vast te leggen, te documenteren en te bewaren. 
Het is zonde dat deze, vaak bevlogen, instructies niet bewaard blijven, dat is in zekere zin een vorm 
van intellectuele kapitaalvernietiging.

Wat zou het mooi zijn als we een oplossing kunnen vinden, die leerlingen in staat stelt essentiële 
lesonderdelen op een later tijdstip alsnog te kunnen volgen, doordat deze op een of andere wijze op 
film is vastgelegd en opgeslagen op een digitaal leerkanaal: NCTube. In het bijbehorende utopische 
vergezicht dat we hierbij steeds schetsen, zien we een klassensituatie die de docent in staat stelt 
met één druk op de knop een opname te maken en in een database te plaatsen. Geen leerling hoeft 
vanaf dat moment nog iets van de les te missen. In een onderwijstoekomst, waarbij gepersonali-
seerd leren een steeds grotere plaats in zal nemen, biedt de aanwezigheid van een digitale database 
met lesinstructie daarnaast flexibiliteit en interessante mogelijkheden.

We veronderstellen een positief effect op het leerrendement, omdat leerlingen in de gelegenheid 
worden gesteld zichzelf de gemiste uitleg eigen te maken, of deze te herhalen. Een onlangs gepubli-
ceerd onderzoek (Sprekende voorbeelden: Te Groetenhuis, Van de Mortel en Walraven) ondersteund 
deze aanname. Zij vinden in hun onderzoek dat leerlingen die beschikking hebben over op film opge-
nomen uitleg van de stof, gemiddeld 1 tot 1,5 punt hoger scoren dan de controlegroep. 

Voordat we echter kunnen gaan onderzoeken op welke wijze we op het Norbertuscollege een NCTu-
be kunnen realiseren, is het belangrijk antwoord te krijgen op de deelvraag of leerlingen wel zitten 
te wachten op een dergelijk instrument, en er ook gebruik van zullen maken. Daarnaast is het zinvol 
te meten in hoeverre leerlingen werkelijk lesstof missen doordat zij zijn afgeleid, en waardoor dat 
wordt veroorzaakt. In dit onderzoek tonen we aan of er behoefte bestaat bij leerlingen, aan door 
docenten opgenomen filmpjes met lesinstructie en hun beleving daarbij. 
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Probleemstelling

Het Praktijkprobleem
Op het Norbertuscollege bestaat er geen faciliteit voor leerlingen die klassikale uitleg met essentië-
le lesinstructie missen, die nodig is om het vak te kunnen blijven volgen. Als zij niet via klasgenoot-
jes of de docent voorzien kunnen worden van de juiste informatie, zijn zij op zichzelf aangewezen en 
moeten zij de gaten in hun kennis opvullen door gebruik te maken van externe bronnen. Hiervoor 
kunnen ze proberen gebruik te maken van vrij beschikbare bronnen als YouTube, of zullen ze zich 
moeten richten tot meer specifieke hulp waarvoor betaald moet worden, zoals een bijlesdocent of 
educatieve online diensten.

Verschillende groepen leerlingen hebben met dit probleem te kampen. Op de eerste plaats zijn er 
leerlingen die vanwege fysieke aangelegenheden voor korte of langere tijd niet op school zijn. Verder 
zijn er leerlingen die tijdens de les niet in staat zijn voldoende concentratie op te brengen om de ge-
hele instructie te volgen en snel afgeleid zijn. Voor weer anderen gaat de instructie te snel, zodat ze 
de draad kwijt raken. Verder sluiten de dynamieken van docent en leerling niet altijd goed op elkaar 
aan (Human Dynamics, S. Seagal, D. Thorne en L. O’Toole), waardoor de leeropbrengst tijdens de les 
niet optimaal is. 

Naast de leerling heeft ook de docent met dit probleem te kampen. Wanneer een leerling stof gemist 
heeft zal de docent proberen deze te helpen. Hiervoor zal hij of zij moeten improviseren, omdat de 
reguliere les voorrang heeft. De praktijk leert dat het, vanwege het gefragmenteerde karakter van 
de schoolstructuur, vaak lastig is een goed moment te vinden om te helpen.

Een meting onder 256 leerlingen uit leerjaar 1 en 2, leert ons dat, naast alle andere redenen waar-
door zij niet ‘bij de les’ zijn, 37,1% van hen regelmatig tot vaak lesstof mist doordat ze zitten te 
dagdromen. We kunnen dus vaststellen dat het probleem zich zeer frequent voordoet, en wordt 
versterkt door fysieke ongemakken als moeheid en honger.

Dit is problematisch, omdat leerlingen die klassikale uitleg missen niet voldoende voorbereid zijn 
voor het leren van toetsen. Vooral wanneer er voortgeborduurd wordt op eerdere lessen wordt het 
steeds lastiger de draad op te pakken en de lessen te volgen. Dat geldt helemaal voor leerlingen 
die door ziekte langere tijd geen lessen hebben kunnen volgen. Hierdoor bestaat het gevaar dat zij 
voor bepaalde vakken uitvallen en moeten doubleren. Ook de docenten ondervinden hinder als zij 
de uitleg in de klas nogmaals moeten doen; dit kan conflicteren met de lesstof van dat moment en 
het algemene groepsbelang. Ervaringen vanuit het mentoraat en de lespraktijk leren de school dat 
er behoefte bestaat bij zowel leerlingen en hun ouders als bij de docenten om het probleem van het 
missen van uitleg op te lossen.

Het probleem ontstaat in de klas, wanneer leerlingen (delen van) de klassikale uitleg missen. Hier-
door ontstaan er thuis problemen met het maken van het huiswerk of het studeren voor toetsen. 
Het zoeken in externe bronnen biedt hier geen echte uitkomst, omdat het tijdrovend is om de goede 
bron te vinden en de informatie vaak niet aansluit bij wat in de les verteld is. Daarbij kunnen leerlin-
gen niet goed determineren wat goed is en wat niet, met het gevaar dat zij zichzelf verkeerde zaken 
aanleren.

Het probleem is van alle tijden. Sinds we in het onderwijs werkzaam zijn worden we er als docent en 
als mentor steeds opnieuw mee geconfronteerd. Leerlingen missen lessen of kunnen delen niet vol-
gen en zijn daardoor aangewezen op hulp buiten de school, omdat deze vanuit het Norbertuscollege 
niet georganiseerd wordt aangeboden.
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Het onderzoeksdoel
We willen te weten komen welke manier van digitaal vastleggen van lesinstructie, voor zowel de 
leerling als de docent als prettig wordt ervaren.

De onderzoeksvraag:
“Hoe kunnen we op het Norbertuscollege lessen vastleggen, zodat leerlingen deze terug kunnen 
kijken?”

Deelvragen:
Hebben leerlingen behoefte aan de mogelijkheid om lessen terug te kunnen kijken.
Welke verschillende manieren van vastleggen staan ons ter beschikking?
Verschilt dit per vak?
Hoe ervaren de leerlingen het aangeboden materiaal?
Hoe kunnen filmpjes op een voor de leerling eenvoudige manier worden aangeboden.
Hoe ervaren de docenten het maken van en werken met het materiaal?
Hoeveel tijd kost het om goed materiaal voor te bereiden en te maken?
Hoeveel geld kost het om goed materiaal voor te bereiden en te maken?
Hoe vaak missen leerlingen klassikale uitleg doordat zij worden afgeleid
Waardoor worden leerlingen tijdens de uitleg afgeleid?

Literatuurstudie
Het vinden van bruikbare literatuur rondom het thema van het maken filmen van lesinstructie blijkt 
lastig. Veel van wat er gepubliceerd is gaat over het opnemen van colleges in het hogere onderwijs 
of op universiteiten, waarbij hele colleges worden opgenomen en beschikbaar gesteld aan studen-
ten via een server. Andere onderzoeken gaan over ‘flipping the classroom’ waarbij het de bedoeling 
is dat leerlingen thuis voorafgaande aan een les een instructie filmpje bekijken om daarna in de les 
met opdrachten aan de slag gaan. Ook komen we onderzoeken tegen die handelen over het maken 
van filmpjes ter ondersteuning van software, zogeheten tutorials. Toch is het steeds niet wat we 
zoeken; we kunnen weinig vinden over het maken van filmpjes voor het voortgezet onderwijs en dan 
alleen voor de bèta vakken, waarbij in tegenstelling tot het verhalende karakter van het vak geschie-
denis, vooral veel met formules en berekeningen wordt gewerkt. Uiteindelijk kunnen we uit de grote 
hoop toch een aantal bruikbare aanwijzingen destilleren, waarbij steeds voorop staat dat “een goed 
design van de video de effectiviteit van het leereffect bepaalt” (Ertelt, 2007; van der Meij & van der 
Meij, 2013).

De duur van een filmpje
Meerdere bronnen bevestigen dat een educatieve film zo kort mogelijk moet zijn, zo ook R.A. Berk 
(Multimedia Teaching with Video Clips: TV, Movies, YouTube, and mtvU in the College Classroom 
2009) die aangeeft: “hou de lengte van de video zo kort mogelijk om je punt te maken”. Drie minu-
ten is het maximale tenzij de te verwerken stof een langere uitleg wenst. H. van der Meij & J. van 
der Meij (Eight guidelines for the design of instructional video’s for software training 2013) geven in 
het kopje “Guideline 7: Keep video’s short” al aan dat de video’s kort moeten zijn, maar geven ook 
aan dat het belangrijk is dat wat er uitgelegd moet worden ook goed overkomt; een gestructureerde 
video met een duidelijk begin en eind. 
M. Flens (Optimaliseren van instructievideo’s; een evaluatie van het gebruik van zelfgemaakte 
video’s in een lessenserie 2012) heeft door middel van interviews met 5 docenten, 10 leerlingen en 
4 ontwerpers bepaald dat een video het liefst rond de 6 à 7 minuten moet zijn. Een kanttekening 
zijn films hebben een wiskundige grondslag en de leerlingen volgen allen een verschillend soort 
wiskunde (A of B) en op verschillende niveaus (havo en vwo). De conclusie is in ieder geval dat de 
filmpjes kort moeten zijn.

De kwaliteit van een filmpje 
We hebben geen ervaring met het maken van educatieve video’s, maar uit eigen beleving weten 
we dat als de kwaliteit van een film slecht is het erg moeilijk is om je er toe te zetten deze gecon-
centreerd te bekijken of zelfs af te kijken. In het onderzoek van B. Dirks, M.W. Fleerkate & M.J. M. 
Pijper (How to Video Tutorials? De perceptie van leerzaamheid van niet-professionele video tutorials  
2011) komt naar voren dat video’s met goede geluid- en beeldkwaliteit door leerlingen beter worden 
gewaardeerd. Zoals ook door Morain & Swarts (YouTutorial: A Framework for Assessing Instructio-
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nal Online Video 2012) wordt bevestigd dat de kwaliteit van de productie (geluid, beeld en tekst) goed 
genoeg moet zijn zodat het draaglijk genoeg is om het te kijken.
 
Het inspreken van een filmpje
Berk, Flens en van der Meij & van der Meij geven over het inspreken van een film hetzelfde beeld. 
Diegene die de video inspreekt heeft een prettige, vriendschappelijke stem om naar te luisteren 
maar ook een duidelijke en serieuze stem. Bovendien wordt er in normale en begrijpelijke taal het 
verhaal verteld. De stem mag niet afleidend zijn, een spraakgebrek of een “raar” accent wordt als 
afleidend en minder aantrekkelijk ervaren. Buiten dit alles moet het ook zeker geen voorgelezen 
verhaal worden.

De vorm van een filmpje
Hoe het filmpje eruit gaat zien en wat het meest aantrekkelijk wordt gevonden door de leerlingen 
gaan we aan de hand van zelf video’s maken en enquêtes laten invullen ervaren. 
Het audiovisuele materiaal gieten we in de volgende vormen: PowerPoints inspreken, met behulp 
van een green screen en mezelf als verteller in beeld filmen en een uitleg filmen die in de klas live 
wordt gegeven. Wat uit de literatuur naar voren kwam is in ieder geval dat de actie en de gesproken 
tekst op elkaar afgestemd moet zijn (van der Meij & van der Meij) (M.Flens). De laatstgenoemde 
heeft via een aantal interviews ook de mening van een aantal leerlingen en docenten verwerkt in het 
volgend: “leerlingen geven aan, dat een docent in beeld op prijs wordt gesteld, mits men hem niet 
persoonlijk kent. Als dit wel het geval is, speelt de band tussen docent en leerling een grote rol: bij 
een slechte band willen leerlingen de video’s van de betreffende docent niet zien. Docenten hebben 
liever geen persoon in beeld.”  We gaan tegen het hiervoor gegeven advies in en gaan onszelf in 
beeld brengen. In dat zelfde stuk wordt ook de rol van de muis aangestipt. Deze mag puur als aan-
wijzer in beeld en niet te veel bewegen.
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De onderzoekaanpak

Onderzoeksactiviteiten:
Lopende het onderzoek merken we dat de hoofdvraag niet in één keer beantwoord kan worden. Er 
zijn te veel deelvragen die eerst beantwoord moeten worden. We richten ons in eerste instantie op 
de deelvraag of er bij de leerlingen behoefte bestaat aan een NCTube en hoe zij het fenomeen in zijn 
algemeenheid en de filmpjes in het bijzonder beleven. Verder willen we in kaart brengen hoe groot 
de groep leerlingen is die klassikale uitleg mist en wat daarvan de voornaamste redenen zijn. verder 
zal er nagedacht moeten worden over de wijze waarop deze te maken filmpjes op een praktische 
manier ontsloten kunnen worden voor de leerlingen.

Om inzicht te krijgen in de beleving van de leerlingen bij op film vastgelegde lesinstructie, moeten 
er echter eerst filmpjes gemaakt worden. Om te kijken of er verschil in de beleving van de leerlin-
gen zit bij verschillende soorten van opnemen, kiezen we voor twee verschillende methodes: een 
ingesproken screen capture van een PowerPointpresentatie en een opname waarbij de docent zelf in 
beeld staat en zijn verhaal vertelt voor een green screen, waar achteraf afbeeldingen in gemonteerd 
worden. Voor het vak geschiedenis maakt Marc 14 filmpjes bij twee hoofdstukken, die hij aanbiedt 
aan zijn 5 brugklassen (150 leerlingen) één week voordat ze een toets moeten maken. Kort na het 
maken van de toets nemen we een enquête af, waarin we de leerlingen naar hun beleving vragen; 
hebben ze het gevoel dat ze er iets aan gehad hebben? Verder willen we weten wat de leerlingen van 
de kwaliteit van de filmpjes vinden, waar hun voorkeur naar uit gaat en hoe vaak de filmpjes door 
hoeveel leerlingen zijn bekeken.

Verder nemen we in de enquête vragen op die antwoord geven op de deelvragen ‘in hoeverre leerlin-
gen klassikale uitleg missen doordat zij worden afgeleid’ en ‘waardoor zij worden afgeleid’ en willen 
we weten voor welke vakken de leerlingen degelijke filmpjes echt noodzakelijk vinden.

Tot slot geven we leiding aan een professionele leergemeenschap (plg) die geformeerd is rondom 
onze onderzoeksvraag, die we gebruiken als experimentele proeftuin. 

Plg: bijvangst in de 2e klassen
Alle docenten die op het Norbertus onderzoek doen aan de AOS krijgen de taak een (plg) te leiden. 
Op deze manier probeert de school zo veel mogelijk docenten te betrekken bij de onderzoeken en 
deze zo een plaats te geven binnen de school. Docenten sluiten zich na een introductieronde vrijwil-
lig aan bij de leergemeenschap die hen het meest aanspreekt. De NC-tube plg telt 8 leden: twee do-
centen l.o., één docent nask, één docent aardrijkskunde, één docent economie, één docent klassieke 
talen en de twee onderzoekers, docenten geschiedenis en beeldende vorming. Al snel blijkt dat 
er voor de collega’s l.o. minder raakvlakken zijn dan in eerste instantie wordt gedacht. De overige 
collega’s krijgen de vraag zelf te onderzoeken hoe zij hun lessen op film vast kunnen leggen. Iemand 
wil onderzoeken of active board screencaputere tijdens de les een mogelijkheid is, één collega gaat 
aan de slag met het inspreken van Powerpoint dia’s en iemand gaat zichzelf filmen tijdens de les. 

Deze plg is voor ons vooral een proeftuin om de ervaringen van docenten te peilen. We varen op de 
vrijwillige inzet van collega’s, waarvan we nogal wat vragen. Niet iedereen komt er volledig tot zijn/
haar recht, en dat is geen onwil. Persoonlijke omstandigheden bij de leden, gebrekkige aansturing 
van onze kant maar vooral de werkdruk in de school, zorgen ervoor dat eigenlijk maar drie colle-
ga’s zich werkelijk nuttig kunnen maken: voor zijn bovenbouwleerlingen spreek Ad van Luijt, docent 
economie, met bijzonder prettig stemgeluid PowerPoints in, voor het vak Nask filmt Corné Louwen 
zichzelf tijdens de les en Wouter Groen gaat met zijn leerlingen Grieks en Latijn aan de slag met 
door leerlingen gemaakt filmmateriaal. Drie waardevolle aanvullingen vanuit het docentschap, 
waarbij de werkwijze van Corné onze bovengemiddelde interesse.

We zijn nieuwsgierig naar de bevindingen van Corné. Zijn manier van werken komt het dichts in de 
in de buurt van het ‘Utopisch vergezicht’ dat Jeroen van der Zanden aan het begin van het onderzoek 
schetste: een situatie waarin een docent zichzelf tijdens zijn les met één druk op de knop kan filmen 
en op NC-Tube kan plaatsen. Marc van Beers heeft bedenkingen bij deze manier van werken. Hij 
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stelt dat leerlingen tijdens de opnames stil moeten zijn en dus ook geen vragen mogen stellen. Hij 
vraagt zich af of dit het leermoment geen geweld aan doet. Jeroen ziet juist mogelijkheden in deze 
aanpak. Een docent hoeft immers weinig extra tijd te steken in het vervaardigen van het filmmateri-
aal. Dat is in het onderwijs, waar de werkdrukervaring hoog is, een factor van betekenis. Het vraagt 
wel een aanpassing aan de didactische aanpak. De docent moet zijn instructie indikken tot de kern, 
zodat de filmpjes niet te lang worden. Verder zal de stof in één take moeten worden opgenomen. Het 
voeren van een leerling vraaggesprek behoort op dat moment daardoor niet meer tot de mogelijk-
heid en ook vragen van de leerlingen kunnen niet tijdens het filmen worden beantwoord. 

In eerste instantie is het de bedoeling dat Corné zijn filmpjes alleen beschikbaar stelt aan de klas 
waar hij ze heeft opgenomen; we kunnen vooraf immers niet voorspellen waar het experiment toe 
zal leiden. Als alle filmpjes zijn opgenomen constateren we echter dat, ondanks een aantal kwalita-
tieve ongemakken, het inhoudelijke niveau van dien aard is dat ze ons de mogelijkheid bieden om de 
groep leerlingen die we onderzoeken te vergroten. Dit heeft als voordeel dat bij een aantal vragen de 
kwantitatieve uitkomst meer gewicht in de schaal legt. Verder betreft het leerlingen uit het tweede 
leerjaar. Deze leerlingen kennen het klappen van de Norbertuszweep inmiddels goed en zijn beter 
op de hoogte van hun eigen talenten en uitdagingen, wat hun mening extra waardevol maakt. Tot slot 
zijn zij bekend met bijna alle vakken, omdat zij les krijgen in meer vakken en andere vakken dan de 
brugklassers. Hierdoor kunnen zij over een groter aantal vakken uitspraken doen. We besluiten dus 
de filmpjes van Corné een week voor de toets beschikbaar te stellen aan alle 210 tweedejaars, zowel 
h2 als v2, waarvoor de toetsstof waarover de filmpjes gaan, hetzelfde is. Voor deze groep passen we 
ook de enquête aan. We nemen een extra vraag op waarbij de leerlingen ook naar een stukje van de 
geschiedenisfilmpjes moeten kijken en een uitspraak moeten doen over ‘welke manier van filmen 
zij het prettigst vinden’: de ingesproken PowerPoint, de opname van de docent buiten de les of de 
opname van de docent tijdens de les. Verder passen we bij de laatste vraag de vakken aan waar ze 
uit kunnen kiezen als vakken waar ze graag opgenomen materiaal voor zouden willen zien.

Helaas bereikt door het late tijdstip van het besluit en de afhankelijkheid van collega’s die de bood-
schap moeten verspreiden (helaas kijken leerlingen veel te weinig op hun Magistermail) het bericht 
van het bestaan van de filmpjes een kwart van de leerlingen niet. Hierdoor levert het deel van de 
enquête dat gaat over de kijkfrequentie niet voor de gehele groep een duidelijk beeld op. Voor de 
overige vragen zijn de uitkomsten wel interessant.
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Resultaten 

We delen de deelvragen bij het beantwoorden ervan in twee groepen in: vragen die de leerlingen 
betreffen en die de docenten aangaan.

Leerlingen
De inspiratie voor het onderzoek wordt gevonden in de ervaring dat leerlingen die klassikale uitleg 
missen niet of nauwelijks door de school geholpen worden. Maar hoe groot is die groep? Om hier 
zicht op te krijgen beantwoorden we de vragen:

- Hoe vaak missen leerlingen klassikale uitleg doordat zij worden afgeleid? 
- Waardoor worden leerlingen tijdens klassikale uitleg afgeleid. 

Daarnaast hebben we filmpjes gemaakt en willen we weten wat de effectiviteit hiervan is. We kun-
nen dit in ons onderzoek niet objectief meten, maar lopende het onderzoek worden de resultaten 
van een andere school gepresenteerd (Te Grotenhuis, Walraven en Van de Mortel: ‘Sprekende voor-
beelden’, Radbout Universiteit, 2016). Zij vinden in hun onderzoek, dat leerlingen die de mogelijkheid 
krijgen te studeren met filmpjes tegenover de controlegroep die enkel uit het boek kan werken, 1 tot 
1,5 punt hoger scoren voor dezelfde toets. Zij scoren grofweg 10% meer goede antwoorden. Hoewel 
het hier om een onderzoek bij bovenbouw klassen gaat en plaats vond bij het bètavak Natuurkunde, 
levert deze studie een sterke aanwijzing voor een positief resultaat op de toetscijfers. We vragen de 
leerlingen wel naar hun beleving van het aangeboden materiaal:

- Hoe ervaren de leerlingen het aangeboden materiaal?

Tot slot komen we bij de belangrijkste deelvraag, waarbij we antwoord proberen te krijgen of leerlin-
gen wel gebruik maken van filmpjes als hun deze worden aangeboden:

- Hebben leerlingen behoefte aan de mogelijkheid om lessen terug te kunnen kijken.

Docent
Naast de ervaringen van de leerlingen is het zinvol om te weten hoe de docenten het werken met 
filmpjes hebben beleefd: 
- Welke verschillende manieren van vastleggen staan ons ter beschikking?
- Hoe kunnen filmpjes op een voor de leerling eenvoudige manier worden aangeboden.
- Hoe ervaren de docenten het maken van en werken met het materiaal?
- Hoeveel tijd kost het om goed materiaal voor te bereiden en te maken?
- Hoeveel geld kost het om goed materiaal voor te bereiden en te maken?
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Beantwoorden van de deelvragen

Leerlingen
- Hoe vaak en waardoor missen leerlingen klassikale uitleg?

Brugklassen:
108 leerlingen in de brugklas vulden de enquête in (zie bijlage 1). 
Op de vraag “Ik mis wel eens klassikale instructie van de docent doordat…” krijgen we de volgende 
antwoorden:

We kijken bij het analyseren van de enquête voornamelijk naar de scores bij regelmatig, vaak en 
altijd, omdat dit de groep is waarbij aangenomen kan worden dat hier de grootste problemen ont-
staan. Hieruit kunnen we opmaken dat er een significante groep leerlingen lesinstructie mist. 34% 
geeft aan dat dit komt doordat ze zitten te dagdromen, 28% wordt afgeleid door klasgenootjes en 
eenzelfde percentage geeft aan uitleg te missen doordat ze moe zijn. Bij 25% zakt de concentratie in 
doordat ze honger hebben en voor 16% gaat het simpelweg te snel. 

Tweede klassen:
148 leerlingen in de tweede klassen vulden de enquête in (zie bijlage 2). 

Ook hier tellen we de scores bij regelmatig, vaak en altijd bij elkaar op om een globaal beeld te 
krijgen. Het valt meteen op dat de scores hier een stuk hoger liggen. Naar wat daarvan de oorzaak 
is kunnen we slechts raden, maar we vermoeden dat dit vooral te maken heeft met het feit dat het 
aantal vakken is gestegen en de moeilijkheidsgraad omhoog is gegaan. Verder begint de invloed van 
de pubertijd op leerlingen steeds meer zichtbaar te worden, en de negatieve effecten op studiehou-
ding die deze verwarrende periode met zich mee kan brengen. In de tweede klassen geeft 39% van 
de leerlingen aan lesinstructie te missen doordat ze zitten te dagdromen, 36% wordt afgeleid door 
klasgenootjes en 39% geeft aan uitleg te missen doordat ze moe zijn. 25% geeft aan zich moeilijk te 
kunnen concentreren en voor 24% gaat het te snel. 
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- Hoe ervaren de leerlingen het aangeboden materiaal?

Brugklassen:
Leerlingen geven aan erg blij te zijn met het feit dat zij de lessen terug kunnen kijken. Voor het laat-
ste proefwerk heeft 64% van de brugklassers de filmpjes bekeken. Van deze groep bekeek 34% ze 
allemaal en de rest bekeek wat zij dachten nodig te hebben. 59,4% van hen geeft aan dat het bekij-
ken van de filmpjes behoorlijk tot enorm heeft geholpen. Hoewel we deze beleving van de leerlingen 
niet met objectieve meetresultaten kunnen ondersteunen, is deze wel in lijn met de uitkomsten van 
het onderzoek van Te Grotenhuis, Walraven en Van de Mortel (‘Sprekende voorbeelden’, Radbout 
Universiteit, 2016). Zij vinden in hun onderzoek, dat leerlingen die de mogelijkheid krijgen te stude-
ren met filmpjes tegenover de controlegroep die enkel uit het boek kan werken dat gemiddeld 10% 
meer van de vragen tijdens een toets goed worden beantwoord, en daarmee 1 tot 1,5 punt hoger 
scoren voor dezelfde toets. 

Van de 39 leerlingen die de filmpjes niet bekeken geeft 49% aan dat ze dat achteraf bezien beter wel 
hadden kunnen doen.  

Kwaliteit
Leerlingen zijn kritisch. Ze maken opmerkingen over de kwaliteit van de filmpjes. Vooral bij de eer-
ste filmpjes die Marc opneemt is het geluid niet geweldig. Desalniettemin beoordelen de 69 leerlin-
gen die de filmpjes hebben gezien deze gemiddeld met een 7,7. 

Voorkeur
We vragen alle 108 brugklasleerlingen ook naar een stukje van de 3 verschillende soorten film-
pjes te kijken die we op NCTube hebben geplaatst en stellen de vraag wat zij het prettigste vinden: 
een ingesproken PowerPoint, filmpjes met de docent in beeld opgenomen buiten de les of filmpjes 
opgenomen in de klas. 36% antwoordt dat ze de ingesproken PowerPoint het prettigst vinden, 44% 
ziet het liefst een filmpje met de docent in beeld opgenomen buiten de les en slechts 17% kiest voor 
de opname die gemaakt is tijdens de les. De keuze wordt hier voor een groot deel beïnvloed door de 
likeability van de docent; Marc doet het goed bij de leerlingen. Door zijn populariteit wordt zijn aan-
wezigheid niet als storend ervaren. De literatuur leert ons dat “leerlingen aangeven, dat een docent 
in beeld op prijs wordt gesteld, mits men hem niet persoonlijk kent. Als dit wel het geval is, speelt 
de band tussen docent en leerling een grote rol: bij een slechte band willen leerlingen de video’s van 
de betreffende docent niet zien. Docenten hebben liever geen persoon in beeld.” (van der Meij & van 
der Meij) ( M.Flens). Wat ook meespeelt is dat de leerlingen de green screen filmpjes erg tof vinden, 
ze zijn er zowaar van onder de indruk. In de tweede klassen, waar de leerlingen geen les hebben van 
Marc, scoren deze filmpjes beduidend lager.

Tweede klassen
Als we naar de tweede klassen kijken moeten we een correctie aanbrengen op de cijfers, doordat de 
informatie over het bestaan van de 6 Nask-filmpjes niet iedereen op tijd heeft bereikt. 52% van de 
leerlingen keken de filmpjes niet. Van deze groep geeft 48% aan niet op de hoogte te zijn geweest. 
Nog eens 26% was vergeten dat er filmpjes waren. Van de groep van 77 leerlingen die de filmpjes 
niet bekeken geeft 52% aan dat ze dat beter wel hadden kunnen doen.

Van het totale aantal leerlingen bekijkt 22% 1 of 2 van de 6 filmpjes, 12% bekijkt er 3 of 4 en 14% 
bekijkt ze allemaal. Om uitspraken te kunnen doen over de kijkfrequentie en over of leerlingen het 
gevoel hebben er baat bij te hebben, kunnen we met deze cijfers niet zo veel. Een te grote groep was 
niet op de hoogte of was het vergeten. Een en ander wordt veroorzaakt door het vrij plotselinge be-
sluit, een week voor de toets, om de filmpjes te ontsluiten voor alle tweede klassen. Hierdoor is het 
lastig alle leerlingen op tijd op de hoogte te stellen. Ondanks deze onfortuinlijke situatie hebben toch 
relatief veel leerlingen, 71 in totaal, gebruik gemaakt van de aangeboden mogelijkheid en geven 31 
van hen aan daardoor behoorlijk tot enorm geholpen te zijn bij de voorbereiding op de toets. 

Kwaliteit
Zij beoordelen de filmpjes gemiddeld met een 7,1, waarbij moet worden aangetekend dat bij de 
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vraagstelling wordt opgemerkt dat geluid en beeldkwaliteit buiten beschouwing moeten worden ge-
laten. De filmpjes van Corné zijn wat dat betreft voor verbetering vatbaar, maar inhoudelijk zitten ze 
goed in elkaar. We willen dan ook graag dat de leerlingen op basis bruikbaarheid voor het studeren 
hun beoordeling geven.

Voorkeur
We vragen ook alle 148 deelnemende tweedeklassers uitspraken te doen over de drie verschillende 
soorten filmpjes die op de NCTube staan. De grootste groep kiest voor de ingesproken PowerPoint 
(45%), gevolgd door de opname tijdens de les (24%) en tot slot de opname buiten de les voor een 
green screen (23%). De uitslag is hier veel meer conform de verwachtingen vanuit de literatuur. Kort 
samengevat kunnen we als grondregel hanteren, dat alles wat afleidt afbreuk doet aan het leerren-
dement. Hoe minder toeters en bellen des te beter, less is overduidelijk more.
Waar de brugklassers nog erg verguld zijn van filmpjes waar hun docent in beeld staat, hebben 
de leerlingen uit de tweede klassen, die deze lessen niet volgen en er dus met meer afstand naar 
kijken, hier duidelijk andere gevoelens bij. Iemand in beeld leidt per definitie af van de inhoud, want 
er valt altijd wel iets van te vinden. Op dat moment is het gevoel dat deze persoon bij de beschouwer 
oproept van doorslaggevend belang voor het leerrendement. Op basis van deze cijfers zou je kunnen 
concluderen dat het maken van ingesproken screencaptures de voorkeur geniet, of toch in ieder ge-
val de veiligste keuze is. De extra inspanningen die we verricht hebben bij de green screen opnames 
worden in deze objectievere groep niet beloond met een hogere beoordeling, zelfs niet ten opzichte 
van de opname in de klas, die hier 1 procent hoger scoort. Aangezien zowel Corné als Marc aan drie 
tweede klassen les geven, lijkt likeability hier geen belangrijke invloed te spelen.

- Hebben leerlingen behoefte aan de mogelijkheid om lessen terug te kunnen kijken.

Als we de uitkomsten op een rij zetten, kunnen we de conclusie trekken dat leerlingen enthousiast 
zijn over ons initiatief. Het antwoord op de vraag is dan ook een volmondig ja. 
De filmpjes worden bij het laatste proefwerk door respectievelijk 64% van de brugklasleerlingen en 
48% van de tweedeklassers bekeken. In deze laatste groep zou dit getal nog hoger zijn als de be-
richtgeving rondom het bestaan van het oefenmateriaal soepeler was verlopen. Van de brugklasleer-
lingen die de filmpjes bekeken, geeft 77% dit gedaan te hebben als herhaling of geheugensteuntje. 
57% geeft aan het werken met de filmpjes makkelijker, fijner of leuker te vinden dan leren uit het 
boek. Voor 16% was het een uitkomst omdat ze de stof niet begrepen en 6% van de leerlingen had 
een of meerdere lessen gemist (bij deze vraag kunnen leerlingen meerdere antwoorden geven). 

In de tweede klassen wendt 30% van de leerlingen die de filmpjes bekeken zich tot NCTube omdat ze 
de stof niet begrepen, 40% vond het makkelijker dan uit het boek leren, 63% gebruikt het materiaal 
als geheugensteun en 8% heeft (een) les(sen) gemist. NCTube bedient dus een grote groep leerlin-
gen op verschillende niveaus. Niet alleen de leerlingen die de stof niet begrijpen bedienen zich van 
het medium, ook leerlingen die de stof willen ophalen of het leren uit boeken lastiger vinden, wen-
den zich tot de gepubliceerde filmpjes.

Op de vraag of de leerlingen voor de volgende toets ook weer de beschikking willen hebben over 
filmmateriaal antwoord 92% van de brugklassers en 85% van de tweedeklassers positief. We rea-
liseren ons dat deze ja/nee vraag sturend kan zijn geweest in hun keuze. Vanuit eigenbelang is het 
aantrekkelijker om ja in te vullen dan nee. Je weet immers niet van te voren of de stof van het vol-
gende hoofdstuk je ligt en of je de filmpjes dus nodig hebt. “Beter mee verlegen dan onverlegen” 
zullen ongetwijfeld een aantal van hen gedacht hebben. Hoe dan ook is het een overtuigende score, 
die in de volgende vraag, waarbij de leerlingen vakken aan moeten klikken waarvoor ze over door 
de docent opgenomen filmmateriaal zouden willen beschikken, wordt genuanceerd. Hier geeft van 
de brugklassers 78% aan filmpjes voor het vak geschiedenis te willen kunnen gebruiken, i.p.v. de 
92% uit de voorgaande vraag, terwijl bij de tweedeklassers voor Nask het getal wordt bijgesteld naar 
64%. Desalniettemin is het een duidelijke indicatie dat de leerlingen voor deze vakken behoefte heb-
ben aan filmmateriaal om mee te oefenen. Voor andere vakken liggen de percentages als volgt:
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Brugklassen:

Tweede klassen:

Aardrijkskunde scoort met 78% in de brugklas en 68% in de tweede klassen het hoogst. Leerlingen 
vinden dit een moeilijk vak, waarbij veel tekst moet worden gelezen. Leerlingen waarbij tekstbegrip 
minder ontwikkeld is, zijn geholpen bij het kijken naar filmpjes die visueel en auditief informatie 
overbrengen. 

Hetzelfde geldt ook voor geschiedenis met respectievelijk 78% en 46%. Aangezien het onderzoek 
in de brugklas zich afspeelt tijdens de geschiedenislessen, moet op dit cijfer misschien een kleine 
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correctie worden aangebracht. Het is niet ondenkbaar dat er leerlingen zijn geweest die hier uit 
sociale wenselijkheid of de gedachte die aardige meneer Van Beers er een plezier mee te doen, het 
vak hebben aangevinkt. 

Biologie scoort 52% in de brugklas tegenover 36% in het vervolgjaar. Wiskunde 30% tegenover 53%. 
Verder scoort levensbeschouwing 13% in de brugklas tegen 25% in de tweede. 

Het zijn dus vooral de zaakvakken en vakken in de bètahoek waarvoor leerlingen de behoefte aan 
NCTube-materiaal. De talen scoren aanzienlijk lager. Hoewel we het niet uit de enquête kunnen 
halen, zouden we voorzichtig kunnen raden dat vooral dyslectische leerlingen zich bij deze vakken 
graag filmisch ondersteund zouden zien.

Slechts 7% geeft aan geen behoefte te hebben aan filmpjes.

Docent
- Welke verschillende manieren van vastleggen staan ons ter beschikking en verschilt dit per  
 vak?

We kunnen beschikken over vier verschillende manieren van het maken van filmpjes: 
• Het opnemen van een ingesproken PowerPoint, ook wel screencapture genoemd, vanaf de pc. 
•  Een screencapture van het activeboard tijdens de les, terwijl de uitleg via een headset wordt   
 opgenomen.
•  Een filmopname van de docent buiten de les, waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijk- 
 heid om daar in de montage beeldmateriaal aan toe te voegen, bijvoorbeeld d.m.v. een green  
 screen.
•  Een filmopname tijdens de les, waarbij de docent gefilmd wordt tijdens de uitleg.

Deze vier verschillende methodes kunnen met elkaar gecombineerd worden.

- Hoe ervaren de docenten het maken van en werken met het materiaal en hoeveel tijd kost  
 het om goed materiaal voor te bereiden en te maken?

Ingesproken screencapture vanaf de pc

Marc: 
Het proces van het maken van een filmpje
“Het idee is dat we een video maken voor leerlingen die de uitleg in de les hebben gemist. Logi-
scherwijs betekent dit dat de uitleg in de klas ongeveer gelijk moet zijn aan de uitleg op het filmpje. 
Het onderwerp van dit experiment is het tijdvak “De Tijd van Grieken en Romeinen”. Dat staat gelijk 
aan hoofdstuk 3 en 4 van Geschiedenis Werkplaats. De leerlingen krijgen hierover twee schriftelijke 
overhoringen (over hoofdstuk 3 par. 1, 2, 3 en 5 en hoofdstuk 4 par. 1, 3, 4 en 5) en één proefwerk 
(over beide hoofdstukken).  

Ik wilde ook van de kenmerkende aspecten (de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis ver-
deelt per tijdvak) op film vastleggen. Er moeten dus zo’n veertien video’s gemaakt worden; het zijn 
er uiteindelijk zestien geworden.

In plaats van PowerPoint ben ik Google Slides gaan gebruiken, omdat ik dan online altijd beschik-
king heb over mijn presentaties. Ik kon dan overal, zonder perse mijn usb-stick bij de hand te heb-
ben, aan de presentaties werken en ze te tonen. Google Slides is wel iets beperkter in zijn mogelijk-
heden, maar werkt goed.

Mijn eerste video was een introductie van het onderwerp de Grieken. In een vogelvlucht heb ik ge-
tracht de leerlingen een beeld te geven van wat ze allemaal te wachten staat in dit hoofdstuk. Ik heb 
eerst de presentatie gemaakt, met voornamelijk afbeeldingen en hier en daar wat tekst. Het zoeken 
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van de verschillende afbeeldingen via internet, het onder de knie krijgen van Google Slides en het 
schrijven van het “script” was erg tijdrovend. 

Daarna heb ik de presentatie met mijn uitleg gegeven aan elk van mijn brugklassen, zijn er 5 in 
totaal, zodat mijn verhaal er goed inzat. De volgende stap was het opnemen van mijn presentatie en 
hiervoor had ik een microfoon en screen recording software nodig. Ik heb voor mijn screen recording 
software, op basis van een hoop reviews, gekozen voor de gratis versie van Microsoft Expression 
Encoder 4. Makkelijk in gebruik, gratis en goede kwaliteit werden mij gegarandeerd. Een minpunt 
was dat de gratis versie, maar aan 10 minuten van screen recording kon voldoen. Dit zou geen 
probleem zijn aangezien mijn filmpjes maximaal 10 minuten zouden duren. Na een hoop uitgepro-
beer en getest met Expression ben ik aan de slag gegaan met het uiteindelijke vastleggen van mijn 
eerste film. Met mijn gedateerde laptop en koptelefoon met microfoon en mijn “script” ben ik op een 
rustige plaats in huis gaan zitten en begonnen. Op de één of andere manier had ik het in mijn hoofd 
gehaald dat ik in één ruk mijn verhaal met de bijbehorende slides zou gaan doen. Ik had geen goed 
plan bedacht hoe ik het inspreken daadwerkelijk zou gaan doen en dat zorgde voor veel ge-euh, ver-
sprekingen, zonder pauze de zin opnieuw inspreken, de screen recording niet stopzetten, de cursor 
(pijltje) in beeld, een boodschap in beeld van: “Google.com gebruikt nu het volledige scherm. Volle-
dig scherm verlaten (Esc)”, ik ging ruim over de 10 minuten; dus twee filmpjes die samengevoegd 
moeten worden etc. Dit is slechts een kleine greep uit wat er allemaal misging.

De screencapture van Expression is een .xesc-bestand (=Expression Encoder Screen Capture-be-
stand) dat weer geconverteerd moet worden naar een makkelijk af te spelen bestand. Dit doe je 
ook weer door middel van Microsoft Expression Encoder 4. De twee geconverteerde filmpjes die 
gemaakt zijn moeten nu samengevoegd worden en met behulp van de freeware “Freemake Video-
converter” was dit niet zo moeilijk. Dit programma had tevens een heel simpel programma om in je 
filmpje scenes eruit te knippen en die heb ik dan ook gebruikt om mijn samengevoegde en gecon-
verteerde filmpje te bewerken tot het eindproduct wat op de NC-Tube geplaatst is.

Het (eerste) eindproduct
Mijn eerste filmpje, hoe trots ik toen ook was, is niet goed. De tijd die erin zat met erachter komen 
hoe iets werkt (Google Slides, Microsoft Expression Encoder 4, Freemake videoconverter) het uitpro-
beren, het schrijven van het “script”, het zoeken van plaatjes, het inspreken en bewerken heeft me 
zeker 10 uur gekost. Dit was ook geen probleem, omdat het de eerste keer was, maar het resultaat 
was niet om naar huis te schrijven.
Het filmpje is te lang (13 minuten en 50 seconde).
Het geluid is zeer slecht (microfoon was van zeer bedenkelijke kwaliteit).
Er zitten teveel euhs in
Het “script” was niet duidelijk genoeg (aangeven wanneer de volgende dia moet komen en duidelij-
ker en uitgebreider mijn tekst opschrijven) 
Het beeld is niet scherp (de reden is me nog steeds niet duidelijk, waarschijnlijk doordat het door 
meerdere programma’s is bewerkt en aangepast).
Er staat teveel tekst in de Google Slide-presentatie.
Het verschijnen van de cursor 
Het verschijnen van software-boodschappen in het scherm (bijvoorbeeld Google en Freemake)

Dit waren voor mij goede redenen, om voor het volgende filmpje wat dingen aan te passen. Het film-
pje moet ten eerste korter en geen grote stukken tekst meer in de presentatie. De cursor en soft-
ware boodschappen, in beeld, moeten vermeden worden. Er moet tevens een beter, iets uitgebreider 
script komen. In het script moet natuurlijk de voor te dragen tekst staan, maar ook bijvoorbeeld 
wanneer het moment is dat de volgende dia in beeld moet komen en zelfs wanneer de volgende 
afbeelding, van de dia, in beeld moet komen. 

De eerste paragraaf van hoofdstuk 3 is erg uitgebreid en daarom had ik er vooraf al de keuze ge-
maakt om deze in twee stukken te hakken. Dus eigenlijk er twee filmpjes van te maken. Dit bleek 
voor de lengte van beide filmpjes een goede keuze te zijn, omdat beide filmpjes nu onder de 10 
minuten grens bleven. Het opnemen van de video’s verliep nu ook soepeler, omdat het duidelijk was 
wanneer de volgende dia of afbeelding moest verschijnen. Bovendien had ik me voorgenomen meer 
rustmomenten in te lassen, sowieso na elke dia maar ook door in de dia’s meer rustpauzes te laten 
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vallen. Hierdoor had ik meer rust tijdens het inspreken en kon er gemakkelijker geknipt worden in 
het ruwe filmmateriaal. Ik ben ook alert geweest op boodschappen en cursors die in beeld versche-
nen. Bij het zien hiervan ben ik opnieuw begonnen. Het geluid was nog steeds niet goed genoeg, 
maar door de aanschaf van een lavaliermicrofoon zal dat bij de volgende films beter moeten zijn. 

De tijd die ik kwijt was voor het maken van deze twee filmpjes, zo’n 6 uur, was nog steeds behoor-
lijk veel; met name de voorbereiding (tekst schrijven, geschikte plaatjes zoeken en de presentatie 
maken), het bewerken van het ruwe filmmateriaal (converteren en knippen) kost het meeste tijd. Het 
gaat wel steeds sneller.

De voorbereiding blijft het meeste tijd kosten, maar het gaat steeds sneller om een uiteindelijk eind-
product te ontwikkelen. Ik heb op deze wijze 14 van de 16 video’s gemaakt.” 

Filmpjes?
De geënquêteerde leerlingen komen met goede suggesties. Veel van hen zijn bezig met het zelf ma-
ken van filmpjes om die op YouTube te plaatsen. Anderen streamen weer hun game-ervaringen en 
delen die op die manier met de wereld. 

Zij tippen me met andere programma’s die je zou kunnen gebruiken voor het vastleggen van wat er 
op je beeldscherm gebeurt, zoals OBS (Open Broadcaster Software). Ik heb hiermee zitten experi-
menteren en twee enorme pluspunten kwamen hier naar voren namelijk:
Je kunt de cursor uit je beeldscherm laten verdwijnen bij opnames
Het bestandje van de schermopname is gelijk een toegankelijk bestand.

Een andere manier van een filmpje vastleggen, eentje die ik zeker ga toepassen, is je verhaal au-
ditief vastleggen en vervolgens in Adobe Premiere van beeld voorzien. Deze techniek heeft Jeroen 
gebruikt bij de hieronder beschreven techniek van het werken met een green screen. Je kunt deze 
echter ook inzetten met alleen een geïmporteerd audiobestand. Dit bestand kan eventueel nog ge-
knipt en bewerkt worden en vervolgens is het heel eenvoudig hier plaatjes of stukjes film aan toe te 
voegen. Het grote voordeel is dat je de beelden heel nauwkeurig onder het geluid kunt plaatsen. Dit 
in tegenstelling tot een screencapture van een presentatie, terwijl je het verhaal verteld en je tegelij-
kertijd moet klikken in de presentatie om de afbeeldingen goed te timen. Het werkt nauwkeuriger en 
overzichtelijker.

Een screencapture van het activeboard
Vanuit de plg vonden we een collega bereid om deze vorm uit te proberen. Net als het filmen tijdens 
de les heeft deze wijze van opnemen het voordeel dat er gebruik wordt gemaakt van het daadwer-
kelijke moment van uitleggen, zodat dit niet op een ander moment opnieuw moet gebeuren. Helaas 
werd deze collega getroffen door een persoonlijke omstandigheid, die haar de mogelijkheid ontnam 
het experiment uit te voeren. We blijven erg nieuwsgierig naar de bruikbaarheid van deze methode, 
omdat deze, net als de rechtstreekse opname tijdens de les, het dichtst bij ons Utopische vergezicht 
komt en de minste inspanning vergt.

Een filmopname van de docent buiten de les
Aan het begin van het onderzoek, toen de plg nog niet was opgericht, voorzag het initiële plan erin 
dat Jeroen Marc ook zou filmen tijdens zijn les. Hoewel Marc hierover niet erg enthousiast was om-
wille van zijn didactische aanpak - hij houdt er van breedsprakig zijn verhaal te houden en dat botst 
met de voorgeschreven lengte van de filmpjes – stemt hij hier toch in toe. Doordat Corné zich echter 
opwierp als spontane vrijwilliger, konden we het plan met Marc een andere draai geven. Greenscre-
nen! Een techniek waar Jeroen met de blauwe variant in het verleden ervaring mee heeft opgedaan 
en die mogelijkheden biedt om verhaal en beeldmateriaal van elkaar los te koppelen. Het principe is 
eenvoudig: iemand wordt gefilmd tegen een groene achtergrond en in de nabewerking wordt via een 
digitaal proces dat ultra-keying heet, deze groene achtergrond vervangen door iets anders. Aange-
zien we geen green screen bezitten improviseert Jeroen er eentje met groene vellen tegen de prik-
bordwand van het tekenlokaal. 
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We kiezen er voor om de laatste twee video’s op deze manier op te nemen. Marc bereid zijn verhaal 
op grotendeels dezelfde wijze voor als bij het inspreken van de screencapture en maakt een script 
en zoekt afbeeldingen. Hij maakt er ook een presentatie van, want de brugklassen moeten toch 
hun les krijgen en voor hem is het lekker om zo in zijn verhaal te komen. Het grote verschil met de 
screencapture is dat Marc zijn verhaal levendig moet vertellen, met handen en voeten, en niet kan 
spieken op zijn papier. Bij een dergelijke opname zou een autocue installatie geen overbodige luxe 
zijn. De camera werd opgesteld en Marc doet zijn verhalen voor de groene wand. De opnames gaan 
verbazingwekkend vlot. Jeroen filmt met een fotocamera, een Canon 70D met een normaal objectief, 
vanaf statief. Deze camera heeft de mogelijkheid tot het filmen in HD en door de relatief grote foto-
lens worden de opnames extra mooi. Hoewel ook het geluid in eerste instantie niet tegenvalt, blijkt 
in de montage dat een externe microfoon geen overbodige luxe is. Deze wordt dan ook aangeschaft, 
zodat toekomstige opnames voorzien kunnen worden van een goede geluidskwaliteit.

Tijdens de opnames is het voor Marc even zoeken, maar hij vindt vrij vlot zijn draai. Waar hij op moet 
letten is dat hij bij fouten probeert letterlijk even stil te staan voordat hij opnieuw begint. Hierdoor 
kan Jeroen in de montage onopvallende lassen maken tussen de te monteren delen, die de leer-
lingen bij het kijken van de filmpjes niet storen. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn en daar zijn 
we best een beetje trots op. De filmpjes zien er professioneel uit. Er moeten wel een paar kantte-
keningen geplaatst worden. Zoals gezegd is de ingebouwde microfoon niet van voldoende kwaliteit. 
Gelukkig is Jeroen in staat het geluid digitaal op te poetsen, maar het vraagt een behoorlijke extra 
inspanning dit acceptabel te krijgen. Verder is het geïmproviseerde green screen niet helemaal vlak 
waardoor er schaduwen ontstaan in de achtergrond. Hierdoor moet Jeroen een behoorlijk agressie-
ve ultra-key gebruiken, die er tegelijkertijd voor zorgt dat óók Marc soms oplost in de achtergrond-
beelden. Het is behoorlijk schipperen tussen een kwalitatief goede Marc en mooie achtergrond-
beelden. Voor toekomstige opnames heeft de directie inmiddels de aanschaf van een professionele 
greenscreenset goedgekeurd. Tot slot zijn niet alle door Marc aangeleverde afbeeldingen van vol-
doende resolutie en het zijn er ook niet voldoende voor de duur van de filmpjes. Jeroen verbetert de 
afbeeldingen in Photoshop waar mogelijk en zoekt er zelf materiaal bij, handelingen die extra tijd 
kosten. Allemaal zaken waarmee in de toekomst rekening gehouden kan worden om de kwaliteit 
verder te verbeteren.

Instructie filmen tijdens de les; een Utopie?
Corné is een enthousiaste jonge collega die meteen aan de slag gaat. Hij regelt een camera bij de 
mediatheek en gaat het experiment aan. Wat meteen opvalt is dat de overwegend korte filmpjes 
(maximaal 5 minuten) een heldere uitleg laten zien met behulp van het activeboard. De leerlingen in 
de klas zijn nagenoeg stil. De beeld-en geluidskwaliteit laten wel te wensen over. Dat is echter een 
kwestie van het juist toepassen van de techniek en voor deze fase van het onderzoek niet echt rele-
vant. Wat wél belangrijk is zijn de ervaringen van Corné  bij deze didactische manier van werken. 

Corné:
“Ik heb het experiment zowel positief als negatief bevonden. Positief vond ik dat ik de uitleg zeer 
beknopt kon houden. Het maximale wat ik kwijt ben geweest is 8 minuten. Een groot nadeel is dat de 
leerlingen tijdens de uitleg wel meeschrijven, maar geen tijd hebben om de stof te laten bezinken. 
Zo blijven er wel eens gaten zitten die naderhand opgelost moeten worden. Wat ik zeker positief 
vond, en daar is het allemaal om begonnen, is dat de leerlingen nu ook meer zelf aan de slag kun-
nen en ze voor zichzelf kunnen bepalen wat ze moeilijk vonden of niet en hier zelf uitleg over konden 
opzoeken. Dit houdt de lessen zelf niet op en dat scheelt veel tijd in de lessen. Nadeel vind ik wel dat 
je soms grotere verschillen dus krijgt. 

Verder kostte het maken van de filmpjes me meer tijd dan gedacht en dat houdt mij erg tegen. 1 
filmpje ‘goed’ monteren kost gruwelijk veel tijd. En als je 8 filmpjes per hoofdstuk hebt (mijn gemid-
delde) dan zie ik dat als een berg waar ik tegenop zie. 

De klas waar ik het geprobeerd heb gaf aan dat ze het fijn vonden om op deze manier extra uitleg te 
hebben. Zeker wanneer er iemand ziek is geweest. Het is jammer dat nog niet iedereen van de an-
dere klassen deze manier gebruikt. Een aantal zwakkere leerlingen hadden denk ik wel (iets) beter 
gescoord als ze de filmpjes wel bekeken hadden. Dus zeker een positieve ontwikkeling. 
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Ik wil zeker wel meewerken aan een vervolg, maar de tijd houdt me echt tegen. De manier waarop ik 
mijn les anders moet aanpakken neem ik voor lief. Het ligt namelijk niet in mijn straatje. Ik ben echt 
iemand die interactie met de klas wil en er ook naar zoek. het was dus voor mij ook even schakelen, 
maar als het een duidelijk hoger rendement geeft in de klas, ben ik bereid om dat in te leveren.”

We kunnen vaststellen dat Corné, vanwege het positieve effect voor de leerlingen, overwegend posi-
tief is. De zaken die hij als negatief aanhaalt: de verandering die nodig is in de didactische aanpak en 
het afmonteren van het materiaal, lijken minder zwaar wegend dan op het eerste gezicht gedacht. 
Het is immers zo dat de didactiek slechts voor één groep hoeft te worden aangepast. Als de film-
pjes eenmaal zijn opgenomen hoeft dit niet opnieuw te gebeuren en het materiaal kan vervolgens in 
alle klassen van het leerjaar worden gebruikt. Daarnaast zou bij parallelklassen overwogen kunnen 
worden deze ‘last’ over de verschillende groepen te spreiden. Wanneer er wordt samengewerkt met 
andere collega’s binnen hetzelfde leerjaar, wordt het negatieve effect nog verder gereduceerd.

Dat het monteren veel tijd heeft gekost, heeft alles te maken met onervarenheid en het gebruik van 
onprofessionele software. Waar Corné een uur zit te rommelen is Jeroen, iemand met kennis van 
montagesoftware, in 10 minuten klaar. Dat is dus een kwestie van de juiste training en ondersteu-
ning.

- Hoeveel geld kost het om goed materiaal voor te bereiden en te maken?

Het is te vroeg om een kosten-baten analyse te maken, daarvoor is meer onderzoek nodig naar de 
effecten van een NCTube-achtig leerkanaal. In het volgende hoofdstuk komen we hier op terug.

- Hoe kunnen de filmpjes op een voor de leerling eenvoudige manier worden aangeboden?

De filmpjes zijn klaar, maar hoe ontsluiten we ons filmmateriaal voor de leerlingen. Na veel online 
grasduinen op het net en praktisch geëxperimenteer valt de keuze uiteindelijk op een WordPress 
omgeving. 

Het gebruik van een server op het schoolnetwerk is niet aan de orde.  We zitten in een experimente-
le fase, waarvoor een dergelijke oplossing te veel voeten in aarde heeft. We moeten het overzichtelijk 
proberen te houden. 
De eerste optie is om het gefilmde materiaal op ELO te plaatsen. Het is een bestaande locatie met 
een eigen mediaspeler en leerlingen kunnen er komen via Magister. Het grote nadeel is de beperkte 
hoeveelheid ruimte die er beschikbaar is. Bovendien is de weg ernaartoe nogal lastig; er zijn veel 
handelingen nodig om er uiteindelijk te komen. Hoe meer handelingen de leerling moet uitvoeren 
hoe hoger de drempel wordt om er naar toe te gaan. Voor van der Meij & van der Meij (Eight guide-
lines for the design of instructional video’s for software training 2013) is het makkelijk vinden van 
video’s hun eerste punt in hun richtlijnen voor het maken van instructievideo’s. Nu maken wij geen 
instructievideo’s die mensen kunnen helpen bij het oplossen van software problemen, maar het lijkt 
ons wel logisch dat een online video makkelijk te vinden moet zijn, omdat je anders de leerlingen 
kwijtraakt.

Vanwege het experimentele karakter speelt de gedachte al vrij snel dat er een gratis website ge-
bouwd moet worden. Marc gaat er mee aan de slag: 

“Ik had een paar vereisten voor mijzelf opgesteld waar de websitebuilder aan moest voldoen. Gratis 
stond hoog op het lijstje, maar de belangrijkste eis was dat er genoeg ruimte aanwezig moest zijn 
om er een groot aantal filmpjes op kwijt te kunnen. Deze combinatie bleek onmogelijk.
De mogelijkheid om filmpjes op gratis websites te zetten is er wel alleen dan moeten ze bijvoorbeeld 
op YouTube geüpload worden en met een link worden ze dan op de website geplaatst.
YouTube was juist iets waar ik niet heel warm voorliep, vooral vanwege het idee, dat ik had, dat elk 
filmpje wat je op YouTube plaatst gelijk openbaar is. Ik ben me toen wat verder gaan verdiepen in 
YouTube en heb op hun eigen website over videoprivacy daarover bruikbare en redelijk bevredigende 
informatie gevonden.
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Het idee van privévideo’s sprak me in het begin erg aan, omdat het eigengemaakte videomateriaal 
dan niet gelijk openbaar is als je ze op YouTube uploadt. Interessant, maar een hoop gedoe voor dit 
experiment. Ten eerste zou ik dan alle e-mailadressen van de leerlingen, die er gebruik van mogen 
maken, moeten invoeren en ten tweede zijn het weer teveel handelingen voor de leerlingen om bij 
het gewenste beeldmateriaal te komen. 

Dus de keuze viel op verborgen YouTube-video’s op een eigen gemaakte site.

Ik heb uiteindelijk, op aanraden van een collega, voor het online programma WordPress gekozen. 
Deze websitebuilder bood veel vrijheid in het aanpassen van de gratis thema’s die ook nog eens 
geschikt zijn voor mobiele apparaten. Dat laatste, is met het oog op hoe de leerlingen de filmpjes 
gaan bekijken, toch wel interessant. Hoe meer diversiteit in devices die ze kunnen gebruiken om de 
filmpjes te bekijken hoe lager de drempel is om ze ook daadwerkelijk te gaan bekijken. Met een link, 
https://nctube.wordpress.com, in de te ontvangen mail krijgen ze toegang tot NC-Tube. 
De filmpjes zijn op YouTube geüpload, als verborgen video’s, en middels een linkje worden ze op de 
website geplaatst. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om verborgen video’s te gebruiken omdat ze 
dan niet automatisch openbaar worden gemaakt. Tevens zijn ze niet te zien als ze naar mijn kanaal 
gaan en bovendien komen ze dan op YouTube niet in de zoekresultaten voor als iemand gericht aan 
het zoeken is naar bijvoorbeeld: “Romeinen opkomst van het Christendom”. 

Ondanks dat je video’s verborgen zijn is er een mogelijkheid dat ze toch in de openbaarheid komen. 
Bijvoorbeeld als een gebruiker van NC-Tube het linkje kopieert en deze deelt met derden of als de 
verborgen video aan een openbare lijst wordt  toegevoegd door één van de viewers. Dit heeft me er 
niet van weerhouden om ze als verborgen op YouTube op te slaan.”
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Conclusies

- Hoe kunnen we op het Norbertuscollege lessen vastleggen, zodat leerlingen deze terug 
 kunnen kijken? 

Op de hoofdvraag hebben we (nog) geen volledig antwoord kunnen formuleren. Deze vraag is zo 
complex en veelzijdig dat we eerst gekeken hebben naar een aantal belangrijke deelvragen. In ver-
volgonderzoek zullen toe werken naar beantwoording van de hoofdvraag. De belangrijkste deelvra-
gen die beantwoord moet worden om de energie van het beantwoorden van de hoofdvraag te recht-
vaardigen, gaan over de mate waarin leerlingen tijdens de les uitleg missen en de behoefte deze op 
een later tijdstip alsnog te kunnen bekijken of beluisteren.

- Hoe vaak missen leerlingen klassikale uitleg doordat zij worden afgeleid en waardoor worden  
 leerlingen tijdens klassikale uitleg afgeleid?

We kunnen uit de scores van de enquête alleen de ondergrens van het aantal leerlingen aflezen die 
uitleg missen: 34% door dagdromen bij de brugklassen en 39% bij de tweede klassen. Maar het is 
niet ondenkbaar dat leerlingen die geen last hebben van dagdromen bijvoorbeeld wel regelmatig 
worden afgeleid door klasgenootjes of door iets anders. In dat waarschijnlijke geval valt de uiteinde-
lijk score dus nog hoger uit. In ieder geval geeft respectievelijk 17,5% van de brugklassers en 20% 
van de tweedeklassers aan hier tijdens het studeren last van te hebben. Dat zijn dus de leerlingen 
die zich er van bewust zijn dat ze iets gemist hebben, het percentage dat geen idee heeft waarom 
ze iets niet begrijpen of denken het te begrijpen terwijl ze dat in werkelijkheid niet doen, zijn niet in 
deze percentages opgenomen.

Hoewel ons onderzoek niet gaat over hoe we leerlingen bij de les moeten houden, en deze vraag 
een indicatief karakter heeft in de enquête om inzicht te krijgen in hoe vaak leerlingen (delen van) 
lesinstructie missen, geven de cijfers wel behoorlijk te denken. Er is een groep voor wie het sowieso 
te snel gaat. 16% in de brugklas en maar liefst een kwart van de leerlingen in de tweede klassen 
geeft aan hier regelmatig tot vaak mee te maken te hebben. Als zo’n grote groep leerlingen aangeeft 
er regelmatig tot vaak niet met hun gedachten bij te zijn of constateren dat ze de stof niet kunnen 
volgen omdat ze het tempo van de uitleg niet bij kunnen benen, lijkt het ons zinvol om daar ook in 
een breder schoolverband eens naar te kijken. Voor dit onderzoek levert het in ieder geval het bewijs 
op dat het creëren van een faciliteit die leerlingen de gelegenheid biedt lesinstructie terug te kijken, 
geen overbodige luxe is en misschien zelfs wel bittere noodzaak.

Wat ons in dit verband verbaast is dat de leerlingen massaal aangeven níet afgeleid te worden door 
hun telefoon. Met alle maatschappelijke discussies die over dit onderwerp worden gevoerd, hadden 
wij hier een significant hogere uitkomst verwacht. Je zou bijna gaan denken dat de leerlingen hier 
instinctief massaal sociaal wenselijk hebben geantwoord vanuit angst voor maatregelen tegen de 
smartphone. Maar dat is natuurlijk psychologie van de koude grond. 

- Hebben leerlingen behoefte aan de mogelijkheid om lessen terug te kunnen kijken?

Als we de uitkomsten op een rij zetten, kunnen we de conclusie trekken dat leerlingen enthousiast 
zijn over ons initiatief. Het antwoord op de vraag “of leerlingen de behoefte hebben aan de moge-
lijkheid om klassikale instructie terug te kunnen kijken” is dan ook een volmondig ja. De filmpjes 
worden massaal bekeken en leerlingen waarderen ze gemiddeld met een goede voldoende. De 
voorkeur lijkt uit te gaan naar ingesproken screencaptures. De filmpjes stellen hen in staat gemiste 
lesstof alsnog tot zich te nemen, lesstof te herhalen en een grote groep leerlingen vindt het prettiger 
zich met filmpjes voor te bereiden dan met een boek. Vooral bij vakken waar kennis gestapeld wordt 
en voortgeborduurd wordt op eerder aangebrachte vaardigheden, denk bijvoorbeeld aan wiskunde, 
kan het missen van kleine maar belangrijke stukjes informatie al dramatische gevolgen hebben. 
Maar ook bij vakken waar inzicht in de verbanden tussen grotere hoeveelheden stof moet worden 
verkregen, zoals bij aardrijkskunde of geschiedenis, kan het missen van stukjes informatie er aan bij 
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dragen dat leerlingen het geheel niet meer overzien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat leerlingen 
massaal de zaakvakken en de bètavakken aanvinken als hen gevraagd wordt voor welke vakken zij 
met filmmateriaal ondersteund wensen te worden.

- Hoeveel geld kost het om goed materiaal voor te bereiden en te maken?

Deze vraag kunnen we op dit moment alleen hypothetisch beantwoorden. Desalniettemin is het inte-
ressant hier even bij stil te staan. 

Dat het geld kost staat vast. De meest kostbare factor is arbeidstijd. We hebben hierboven kunnen 
lezen dat de tijdsinvesteringen van de bij deze pilot betrokken docenten niet mis te verstaan is. De 
geïnvesteerde tijd is afhankelijk van de gekozen methode, maar altijd moet er voorbereid en na 
bewerkt worden. Het is natuurlijk wel zo dat materiaal voor een bepaalde groep en over een bepaald 
onderwerp slechts één keer hoeft te worden geproduceerd. Verder kan bij eventuele opschaling van 
het project de productie verdeeld worden over verschillende leden binnen de secties. Maar zelfs als 
de school het te publiceren materiaal niet zelf maakt maar uit andere bronnen put, zal het verzame-
len en sorteren ervan tijd kosten. In iedere geval moet iemand uren krijgen om inhoudelijk overzicht 
te houden, de coördinatie te voeren en er op toe te zien dat de functionaliteit up-to-date blijft.

En dan is er nog de techniek. Wil je het materiaal van voldoende kwaliteit laten zijn, en dat is een 
harde eis voor de effectiviteit ervan ((YouTutorial: A Framework for Assessing Instructional Online 
Video 2012), dan zal er geïnvesteerd moeten worden in hard- en software om aan deze eis te kun-
nen voldoen. Goede camera’s en microfoons en professionele bewerkingssoftware. Voor deze laat-
ste bezit Tongerlo een Abode Premiere softwarelicentie, maar om er mee te kunnen werken zal er 
geïnvesteerd moeten worden in goede training. Verder zal er de ict-afdeling tijd moeten investeren 
in de netwerkomgeving waarbinnen het materiaal geplaatst wordt en moeten zorgen voor voldoende 
serverruimte. 

Is het de investering waard? Beredeneerd vanuit de aanname dat leerlingen 10% beter scoren bij 
toetsen wanneer ze kunnen studeren met op film opgenomen lesinstructie (Te Grotenhuis, Walraven 
en Van de Mortel: ‘Sprekende voorbeelden’, Radbout Universiteit, 2016) zouden we voorzichtig kun-
nen filosoferen dat de aanwezigheid van een NCTube zichzelf terug betaald. Als leerlingen immers 
beter scoren zullen er minder leerlingen doubleren, wat de school fors geld bespaart. Als je die 
gedachte doortrekt zou het ook een positief effect op het slagingspercentage moeten sorteren, wat 
weer kan leiden tot een grotere toestroom van nieuwe leerlingen, en dus geld om onderwijs mee te 
bekostigen; ouders sturen hun kind toch het liefst naar de beste school. Tot slot zou je kunnen rede-
neren dat de aanwezigheid van een leerkanaal met filmpjes, voor nieuwe leerlingen en hun ouders 
een unic selling point kan betekenen waardoor ze voor de school kiezen. De overgang van groep 8 
naar de brugklas van een nieuwe school is behoorlijk turbulent en kost leerlingen vaak veel energie. 
De aanwezigheid van een vangnet kan de zorgen over deze overgang verzachten en biedt ouders een 
instrument om hun kind nadrukkelijker bij te staan waar nodig. Of deze factoren evenwicht in de 
kosten baten analyse zal brengen is onduidelijk. Wat natuurlijk voorop moet staan is dat we het best 
mogelijke onderwijs voor onze leerlingen willen verzorgen. Als blijkt dat een dergelijk leerplatform, 
naast flexibiliteit in gepersonaliseerde leertrajecten, werkelijk 10% extra leerrendement oplevert 
is de vraag óf je het moet doen eigenlijk helemaal niet meer relevant, maar alleen hóe je het gaat 
doen.

De schoolleiding zal in ieder geval keuzes moeten maken. Om dat weloverwogen te kunnen doen zal 
er meer onderzoek nodig zijn.

Ons onderzoek is nog niet afgerond en we kunnen daarom niet zeggen dat het praktijkprobleem is 
opgelost. Voor geschiedenis en nask bestaan inmiddels een aantal filmpjes, voor die hoofdstukken 
zou je dus kunnen zeggen dat het probleem wel is opgelost, maar dat is pas het topje van de ijsberg. 
We hopen komende jaren uiteraard vaart te kunnen maken met het uitbreiden van het materiaal en 
het aantal vakken.
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Vooruitblik

Nu de bruikbaarheid van het opgenomen materiaal voor de leerlingen en hun behoefte ernaar zijn 
aangetoond, kunnen er volgende stappen gezet worden in de richting van het beantwoorden van de 
hoofdvraag. Het lijkt ons verstandig in de onderbouw van het Norbertuscollege te beginnen met het 
inventariseren en verzamelen van filmmateriaal met lesinstructie, te beginnen bij de vakken die 
door de leerlingen het vaakst zijn genoemd: de zaakvakken en de bètavakken. Of dit materiaal alle-
maal in de school gemaakt moet worden, of dat we ook uit externe bronnen kunnen putten, zal een 
van de onderwerpen van het vervolgonderzoek zijn. Verder zal onderzocht moeten worden wat de 
beste plaats is om dit materiaal samen te brengen. De huidige NCTube was prachtig om ons onder-
zoek te ondersteunen, maar is niet geschikt om verder uit te bouwen. Daar zal een professionelere 
omgeving voor gevonden en vormgegeven moeten worden. Ook zal aandacht besteedt moeten wor-
den aan de didactische effecten van het werken met filmmateriaal en zal er gekeken moeten worden 
naar het rendement. De vraag is of we blind kunnen varen op de geclaimde 10% resultaatwinst die 
is aangetoond door Te Grotenhuis, Walraven en Van de Mortel (‘Sprekende voorbeelden’, Radbout 
Universiteit, 2016), of dat we zelf een dergelijk onderzoek moeten herhalen. Tot slot zal er voor ma-
teriaal dat intern wordt vervaardigd een protocol moeten worden opgesteld met regels, waaraan het 
materiaal moet voldoen om een zo hoog mogelijke leereffectiviteit te bereiken.

Discussiepunten worden gevonden in de mogelijke effecten die het verstrekken van opgenomen 
lesinstructie op de leerlingen heeft. Maken we ze hierdoor niet lui? Zijn ze wellicht minder gemo-
tiveerd om tijdens de les op te letten als ze het thuis ook kunnen bekijken? Dyslectische leerlingen 
geven aan heel blij te zijn met de filmpjes omdat zij lezen lastig vinden. Maar is het niet zo dat ze dan 
juist móeten lezen omdat dit hun leesvaardigheid verbetert, en het kijken van filmpjes het probleem 
alleen maar vergroot?
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Evaluatie

Het is een rommelig jaar geweest. Onderzoeken is een niet te onderschatten vak dat veel energie 
vraagt, helemaal voor mensen die van zichzelf niet super gestructureerd zijn. Tegelijkertijd draait de 
onderwijspraktijk gewoon door, met alle daarbij horende verplichtingen en taken. Hierdoor ontstaat 
er een nóg meer gefragmenteerd jaar, waarin het niet altijd makkelijk is op het goede moment de 
juiste focus te vinden. 

Het heeft lang geduurd voordat we onze onderzoeksvraag goed geformuleerd hadden en zelfs tij-
dens het schrijven van dit verslag dringt de vraag zich aan mij (Jeroen) op of het niet verstandiger 
was geweest het onderzoek veel kleiner te houden. Het is eigenlijk te veel om alles goed te doen. 

Wat ons verder op heeft gehouden is het graven door de literatuur, waarbij we steeds net niet vonden 
wat we zochten. De insteek van ons onderzoek gaat eigenlijk over het droog opnemen van lesin-
structie op film, zodat leerlingen die deze gemist hebben nogmaals kunnen bekijken. Eigenlijk komt 
wat Corné heeft gedaan hier nog het meest bij in de buurt; in de klas op het moment van instructie 
en zonder toeters of bellen. Hoewel het er op lijkt is dit iets wezenlijk anders dan instructiefilmpjes 
maken die voorafgaande aan een les bekeken moeten worden (flipping the classroom). Het verschil 
zit hem daarbij vooral in de grotere inspanning die in dat laatste geval geleverd moet worden. Dat 
strookte niet met ons Utopische vergezicht. Lopende het onderzoek zijn we daar noodgedwongen 
wel dichter bij in de buurt gekomen en werden een aantal gelezen onderzoeken toch bruikbaar, 
maar in het begin leverde het vooral frustratie op. 

Verder konden we pas echt aan de slag toen de filmpjes waren en we de enquêtes konden laten 
invullen. Daardoor kwamen we pas laat in het jaar echt op stoom, in een periode die school tech-
nisch, denk bijvoorbeeld aan de examens, ook erg druk is. Dat ik in de laatste week van de vakantie 
dit verslag zit te schrijven is daarvan een rechtstreeks effect, gecombineerd met het gegeven dat de 
accu aan het einde van het schooljaar echt helemaal leeg was en ik er de kracht niet meer voor kon 
vinden om mijn tanden er nog in te zetten. 

Hulp vragen is soms best lastig; we hebben te weinig gebruik gemaakt van de begeleiding. In het 
begin dwaalde we daar nog te veel voor en in een later stadium had dit te maken met het feit dat dat 
we pas zo laat data konden produceren. We hadden graag onze schrijfsels in een eerder stadium ter 
beoordeling aangeboden, zodat we nog iets met de feedback konden doen. Helaas is dat niet gelukt.
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Bijlagen

Bijlage 1: enquête brugklassers
Bijlage 2: enquête tweedeklassers



1. Ik ben een:

Brugklassen
Last Modified: 06/06/2016

1 Jongen 56 52%

2 Meisje 52 48%

Total 108

Min Value 1

Max Value 2

Mean 1.48

Variance 0.25

Standard Deviation 0.50

Total Responses 108

# Answer Bar Response %

Statistic Value



2. Ik zit in brugklas:

1 Havo / vwo 77 71%

2 Vwo+ 31 29%

Total 108

Min Value 1

Max Value 2

Mean 1.29

Variance 0.21

Standard Deviation 0.45

Total Responses 108

# Answer Bar Response %

Statistic Value



3. Als je de hele dag op school zit, is het niet vreemd als je wel eens uitleg van
een docent niet hebt gehoord. Er zijn verschillende redenen te bedenken hoe dit
komt.   Ik mis wel eens klassikale instructie van de docent doordat:

1 Ik niet op school ben (ziek, dokter, ortho, enz.). 26 76 2 3 1 108 1.86

2 Afgeleid wordt door klasgenootjes. 12 65 26 4 0 107 2.21

3 Afgeleid wordt door iets in mijn telefoon. (Fb, games, Appjes, enz.). 93 13 1 0 0 107 1.14

4 Afgeleid wordt doordat mijn gedachten weg dwalen/ ik zit te dagdromen. 13 58 22 13 2 108 2.38

5 De uitleg te snel gaat. 43 46 14 3 0 106 1.78

6 Het voor mij moeilijk is mezelf te concentreren. 36 48 11 11 0 106 1.97

7 Ik moe ben. 22 55 17 10 3 107 2.22

8 Iets anders: 5 1 7 3 2 18 2.78

9 Ik honger heb. 33 47 18 7 2 107 2.05

de leeraar praat erg saai en aan een stuk door

ik snap het al (bij rekenen bijvoorbeeld)

Dat ik de uitleg al snap en ik toch moet blijven luisteren bij bijv. rekenen

geluidjes

Als het te lang duurd

ik het niet kan horen door de drukte

Ik niet altijd geintereseerd ben ik een vak.

ik de uitleg al eens heb gehad

hoofdpijn heb

Als ik zun heb in het weekend is mijn concentratie lager

ik door mijn hersenschuddingen een slecht korte termijn geheugen heb

Min Value 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Max Value 5 4 3 5 4 4 5 5 5

Mean 1.86 2.21 1.14 2.38 1.78 1.97 2.22 2.78 2.05

Variance 0.44 0.47 0.14 0.84 0.61 0.87 0.95 1.83 0.91

Standard
Deviation 0.66 0.68 0.37 0.91 0.78 0.93 0.97 1.35 0.96

Total
Responses 108 107 107 108 106 106 107 18 107

# Question Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Total Responses Mean

Iets anders:

Statistic

Ik niet op school
ben (ziek,

dokter, ortho,
enz.).

Afgeleid wordt
door

klasgenootjes.

Afgeleid wordt door iets
in mijn telefoon. (Fb,

games, Appjes, enz.).

Afgeleid wordt doordat
mijn gedachten weg

dwalen/ ik zit te
dagdromen.

De
uitleg

te snel
gaat.

Het voor mij
moeilijk is mezelf
te concentreren.

Ik
moe
ben.

Iets
anders:

Ik
honger

heb.



4. Tijdens het maken van mijn huiswerk of het studeren voor een toets, merk ik
dat ik niet alle uitleg van de docent heb gehoord.

1 Vul in 21 68 13 5 1 108 2.05

Min Value 1

Max Value 5

Mean 2.05

Variance 0.59

Standard Deviation 0.77

Total Responses 108

# Question Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Total Responses Mean

Statistic Vul in



5. Als ik merk dat ik uitleg heb gemist of niet (goed) heb begrepen, ga ik
zelfstandig op zoek naar aanvullende informatie om de lesstof toch te kunnen
begrijpen.

1 Vul in 7 33 35 20 13 108 2.99

Min Value 1

Max Value 5

Mean 2.99

Variance 1.24

Standard Deviation 1.11

Total Responses 108

# Question Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Total Responses Mean

Statistic Vul in



6. Deze aanvullende informatie zoek ik:

1 Filmpjes op internet (bijv. You tube) 29 28 25 13 4 99 2.34

2 Tekst op internet (bijv. Wikipedia) 36 27 24 11 1 99 2.13

3 Door te vragen aan klasgenootjes. 7 37 27 24 5 100 2.83

4 Door te vragen aan mijn ouders. 11 34 28 24 3 100 2.74

5 In mijn boek. 0 8 21 43 29 101 3.92

6 Iets anders: 5 3 2 5 1 16 2.63

Ik kijk op de site van meneer van Beers en meneer van der Zanden. Die filmpjes snap ik soms beter dan die van YouTube.

NC Tube

Uit mijn brein bijv; boeken die ik heb gelezen of films die ik heb gezien

NC TUBE

bij H3 en H4 met de filmpjes die gemaakt zijn

te mailen naar de docent(e)

door het doornemen van de stof

nc tube

Min Value 1 1 1 1 2 1

Max Value 5 5 5 5 5 5

Mean 2.34 2.13 2.83 2.74 3.92 2.63

Variance 1.33 1.14 1.07 1.08 0.81 1.98

Standard
Deviation 1.15 1.07 1.04 1.04 0.90 1.41

Total
Responses 99 99 100 100 101 16

# Question Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Total Responses Mean

Iets anders:

Statistic Filmpjes op internet (bijv. You
tube)

Tekst op internet (bijv.
Wikipedia)

Door te vragen aan
klasgenootjes.

Door te vragen aan mijn
ouders.

In mijn
boek.

Iets
anders:



7. Hoeveel van de filmpjes over de Grieken heb je bekeken bij jouw
voorbereiding voor de laatste toets (het SPW)?

1 1 of 2 24 35%

2 3 of 4 14 20%

3 5 t/m 6 4 6%

4 Allemaal 27 39%

Total 69

Min Value 1

Max Value 4

Mean 2.49

Variance 1.75

Standard Deviation 1.32

Total Responses 69

# Answer Bar Response %

Statistic Value



8. Waarom heb je gebruik gemaakt van de filmpjes? (Meerdere antwoorden
mogelijk.)

1 Ik had (een) les(sen) gemist. 4 6%

2 Ik begreep de lesstof niet. 11 16%

3 Ik vond het makkelijker/fijner/leuker dan leren uit het boek. 39 57%

4 Als herhaling/ geheugensteuntje. 53 77%

5 Iets anders: 5 7%

Het is grappig hoe meneer van Beers erop staat!!

ik had geen zin om uit het boek te leren/ lezen

de laatste 2 filmpjes waren beter.

je toch met een ipad bezig bent, en dan ben je gewoon aan het kijken en leren tegelijk

voor de paragrafen die ik niet meer helemaal snapte of een beetje was vergeten, heb ik het filmpje gebruikt die bij een paragraaf hoort. ook voor herhaling en
geheugensteuntje

Min Value 1

Max Value 5

Total Responses 69

# Answer Bar Response %

Iets anders:

Statistic Value



9. Waarom heb je geen gebruik gemaakt van de filmpjes?

1 Ik had het niet nodig (voor dit hoofdstuk). 16 41%

2 Ik wist niet dat er filmpjes waren. 0 0%

3 Ik was vergeten dat er filmpjes waren. 14 36%

4 Ik had er de tijd niet voor genomen. 16 41%

5 Ik begreep niet hoe het werkte. 2 5%

6 Iets anders: 5 13%

ik heb geen geduld voor filmpjes

ik wist niet of het allemaal noodzakelijk was dus heb ik zelf een samenvatting gemaakt

ik kon het ook prima uit mijn boek leren

Het waren veel filmpjes

mijn computer was stuk

Min Value 1

Max Value 6

Total Responses 39

# Answer Bar Response %

Iets anders:

Statistic Value



10. Denk je, nu je het spw inmiddels gemaakt hebt, dat je de filmpjes toch beter
wél had kunnen bekijken?

1 Ja 19 49%

2 Nee 20 51%

Total 39

Min Value 1

Max Value 2

Mean 1.51

Variance 0.26

Standard Deviation 0.51

Total Responses 39

# Answer Bar Response %

Statistic Value



11. Op wat voor apparaat heb je de filmpjes bekeken? (Meerdere antwoorden
mogelijk.)

1 Op een computer/laptop 55 80%

2 Op een tablet 20 29%

3 Op een telefoon 19 28%

4 Iets anders: 2 3%

op mijn televisie

tv

Min Value 1

Max Value 4

Total Responses 69

# Answer Bar Response %

Iets anders:

Statistic Value



12. Heb je het gevoel dat de filmpjes je hebben geholpen bij jouw
voorbereiding op de toets?

1 Klik aan 0 28 31 10 69 2.74

Min Value 2

Max Value 4

Mean 2.74

Variance 0.49

Standard Deviation 0.70

Total Responses 69

# Question helemaal niet geholpen een beetje geholpen behoorlijk geholpen enorm geholpen Total Responses Mean

Statistic Klik aan



13. Wat vond je van de filmpjes (geluid en beeldkwaliteit niet meerekenen).

1 Geef een cijfer 0 0 0 0 1 8 15 34 8 3 69 7.71

Min Value 5

Max Value 10

Mean 7.71

Variance 1.03

Standard Deviation 1.02

Total Responses 69

# Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Responses Mean

Statistic Geef een cijfer



14. Kijk even kort naar de drie verschillende soorten filmpjes die op de NC-tube
staan. Klik op deze link en kijk naar het filmpje 'Levenswijze jager-verzamelaar':
https://nctube.wordpress.com/kenmerkende-aspecten/  Klik op deze link en kijk een
stukje van het filmpje 'Par 4.4 Opkomst van het christendom':
https://nctube.wordpress.com/romeinen-2/ Klik op deze link en kijk een stukje van
het nask-filmpje 'Paragraaf 5 1 deel 2'. https://nctube.wordpress.com/nask/ Naar
wat voor soort filmpjes (om iets te leren) kijk jij het liefst? (Probeer hierbij net te
doen alsof de beeld- en geluidskwaliteit in alle filmpjes hetzelfde zijn. Het is de
bedoeling dat eventuele toekomstige filmpjes allemaal van een goede kwaliteit
zijn.)

1 Een door de docent ingesproken Powerpoint. 38 36%

2 Filmpjes met de docent in beeld, opgenomen tijdens de les. 18 17%

3 Filmpjes met de docent in beeld, opgenomen buiten de les. 47 44%

4 Iets anders: 3 3%

Total 106

Powerpoint

Filmpjes met duidelijke plaatjes door de docent ingesproken, buiten de les.

ik heb gen filmpje gekeken

Min Value 1

Max Value 4

Mean 2.14

Variance 0.90

Standard Deviation 0.95

Total Responses 106

# Answer Bar Response %

Iets anders:

Statistic Value



15. Voor welke vakken vind jij het belangrijk dat er door de docent opgenomen
filmpjes worden gemaakt?(Meerdere antwoorden mogelijk.)

1 Geschiedenis 82 78%

2 Aardrijkskunde 82 78%

3 Biologie 55 52%

4 Wiskunde 32 30%

5 Nask 4 4%

6 Nederlands 18 17%

7 Engels 20 19%

8 Frans 26 25%

9 Duits 5 5%

10 Grieks/Latijn 1 1%

11 Wetenschapsles 1 1%

12 Levensbeschouwing 14 13%

13 Verzorging 11 10%

14 Muziek 0 0%

15 Beeldende vorming 4 4%

16 Geen enkel vak 8 8%

Min Value 1

Max Value 16

Total Responses 105

# Answer Bar Response %

Statistic Value



16. Heb je nog opmerkingen of tips?

Het is een hele handige manier! Ik haal hierdoor betere cijfers en ik snap de stof beter.

nee

S

tijdens het filmen niet zo eentonig praten.

Meneer van Beers geeft goed en duidelijk uitleg. De kwaliteit van de filmpjes zijn niet goed en dat vind ik jammer omdat je soms niets hoort.

soms iets meer variatie in uitleg geven en presenteren, zodat je aandacht erbij blijft

Nee

bij ''welke filmpjes heb je gekeken'' ook de optie ''geen'' doen, want ik heb geen kenmerkend aspecten filmpjes gekeken.

Nee

nee

nee

kwaliteit mag ietsje beter maar voor de rest wel gewoon goed en handig.

Ik vind de filmpjes van Meneer van Beers echt heel leuk en grappig bedacht. Wie weet word hij nog een bekende youtuber.

`het geluid kan harder omdat ik mijn geluid op het hardst moet zetten en het dan nog niet zo heel goed kan horen

nee

De leraar in beeld zou fijner zijn denk ik, voor mijzelf

nee

Blijf zo doorgaan!!!!

ook filmpjes over alle andere hstukken zou wel fijn zijn

geluids kwaliteit verbeteren

het opnemen van het geluid beter maken want soms zit err ruis op en kan je niks horen

Misschien de geluidskwaliteit een beetje verhogen d.m.v een betere microfoon.

Nee

het geluidskwaliteit verbeteren(betere microfoon)

niet echt!!

ik hoop dat jullie het beter van gaan maken☺

Dat ik de filmpjes echt vindt helpen.

Total Responses 27

Text Response

Statistic Value



17. Voor het vak geschiedenis heeft meneer van Beers de lesstof van de vorige
twee hoofdstukken opgenomen in de vorm van 18 filmpjes.  Heb je bij de
voorbereiding voor de voorlaatste toets (de overhoring) gebruik gemaakt van de
door meneer Beers opgenomen filmpjes?

1 Ja 65 60%

2 Nee 43 40%

Total 108

Min Value 1

Max Value 2

Mean 1.40

Variance 0.24

Standard Deviation 0.49

Total Responses 108

# Answer Bar Response %

Statistic Value



18. Heb je bij de voorbereiding voor de laatste toets (het SPW) gebruik gemaakt
van de door meneer Beers opgenomen filmpjes?

1 Ja 69 64%

2 Nee 39 36%

Total 108

Min Value 1

Max Value 2

Mean 1.36

Variance 0.23

Standard Deviation 0.48

Total Responses 108

# Answer Bar Response %

Statistic Value



19. Hoeveel van de filmpjes over de Romeinen heb je bekeken bij jouw
voorbereiding voor de laatste toets (het SPW)?

1 1 8 12%

2 2 23 33%

3 3 10 14%

4 Allemaal 28 41%

Total 69

Min Value 1

Max Value 4

Mean 2.84

Variance 1.19

Standard Deviation 1.09

Total Responses 69

# Answer Bar Response %

Statistic Value



20. Hoeveel van de filmpjes over de Kenmerkend aspecten heb je bekeken bij
jouw voorbereiding voor de laatste toets (SPW)?

1 1 t/m 2 40 58%

2 3 t/m 4 11 16%

3 5 t/m 6 2 3%

4 Allemaal 16 23%

Total 69

Min Value 1

Max Value 4

Mean 1.91

Variance 1.55

Standard Deviation 1.25

Total Responses 69

# Answer Bar Response %

Statistic Value



1. Ik ben een:

Tweede klassen
Last Modified: 05/21/2016

1 Jongen 74 49%

2 Meisje 76 51%

Total 150

Min Value 1

Max Value 2

Mean 1.51

Variance 0.25

Standard Deviation 0.50

Total Responses 150

# Answer Bar Response %

Statistic Value



2. Ik zit in:

1 Havo 2 63 42%

2 Atheneum 2 40 27%

3 Gymnasium 2 17 11%

4 Atheneum 2+ 9 6%

5 Gymnasium 2+ 21 14%

Total 150

Min Value 1

Max Value 5

Mean 2.23

Variance 1.99

Standard Deviation 1.41

Total Responses 150

# Answer Bar Response %

Statistic Value



3. Als je de hele dag op school zit, is het niet vreemd als je wel eens uitleg van
een docent niet hebt gehoord. Er zijn verschillende redenen te bedenken hoe dit
komt.   Ik mis wel eens klassikale instructie van de docent doordat:

1 Ik niet op school ben (ziek, dokter, ortho, enz.). 26 113 6 1 2 148 1.92

2 Afgeleid wordt door klasgenootjes. 10 84 38 11 4 147 2.42

3 Afgeleid wordt door iets in mijn telefoon. (Fb, games, Appjes, enz.). 117 23 2 2 2 146 1.28

4 Afgeleid wordt doordat mijn gedachten weg dwalen/ ik zit te dagdromen. 25 65 37 17 4 148 2.39

5 De uitleg te snel gaat. 39 72 26 7 2 146 2.05

6 Het voor mij moeilijk is mezelf te concentreren. 51 58 21 10 6 146 2.05

7 Ik moe ben. 24 66 32 22 4 148 2.43

8 Iets anders: 12 3 7 2 4 28 2.39

mijn add (concentratie)

Er andere dingen aan mijn hoofd zijn.

Leraren gewoon slecht uitleggen

ik heb heel vaak dat ik afgeleid ben door de omgeving om me heen (vaak buiten) doordat ik me niet goed kan concentreren

ik heb honger

de les langdradig is.

ik honger heb

Ik honger heb

Ik lees traag

Ik ben nooit ziek. 

# Question Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Total Responses Mean

Iets anders:



geen zin om te luisteren

Een meisje dat de hele tijd door de klas roept en denkt dat ze grappig is

De uitleg langdradig is en ik het daardoor noet meer kan volgen.

Omdat sommige mensen echt een baka is en doen dan zo vreemd.

Min Value 1 1 1 1 1 1 1 1

Max Value 5 5 5 5 5 5 5 5

Mean 1.92 2.42 1.28 2.39 2.05 2.05 2.43 2.39

Variance 0.36 0.70 0.48 0.97 0.76 1.14 1.04 2.39

Standard
Deviation 0.60 0.84 0.69 0.99 0.87 1.07 1.02 1.55

Total
Responses 148 147 146 148 146 146 148 30

Statistic
Ik niet op school
ben (ziek, dokter,

ortho, enz.).

Afgeleid wordt
door

klasgenootjes.

Afgeleid wordt door iets in
mijn telefoon. (Fb, games,

Appjes, enz.).

Afgeleid wordt doordat mijn
gedachten weg dwalen/ ik zit

te dagdromen.

De
uitleg te

snel
gaat.

Het voor mij
moeilijk is mezelf te

concentreren.

Ik
moe
ben.

Iets
anders:



4. Tijdens het maken van mijn huiswerk of het studeren voor een toets, merk ik
dat ik niet alle uitleg van de docent heb gehoord.

1 Vul in 21 99 17 9 4 150 2.17

Min Value 1

Max Value 5

Mean 2.17

Variance 0.71

Standard Deviation 0.84

Total Responses 150

# Question Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Total Responses Mean

Statistic Vul in



5. Als ik merk dat ik uitleg heb gemist of niet (goed) heb begrepen, ga ik
zelfstandig op zoek naar aanvullende informatie om de lesstof toch te kunnen
begrijpen.

1 Vul in 14 38 36 37 25 150 3.14

Min Value 1

Max Value 5

Mean 3.14

Variance 1.53

Standard Deviation 1.24

Total Responses 150

# Question Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Total Responses Mean

Statistic Vul in



6. Deze aanvullende informatie zoek ik:

1 Filmpjes op internet (bijv. You tube) 47 46 20 19 2 134 2.13

2 Tekst op internet (bijv. Wikipedia) 26 49 29 27 1 132 2.45

3 Door te vragen aan klasgenootjes. 11 48 45 25 4 133 2.72

4 Door te vragen aan mijn ouders. 14 39 34 38 9 134 2.92

5 In mijn boek. 6 8 33 61 26 134 3.69

6 Iets anders: 12 2 0 0 1 15 1.40

Als ik iets echt niet begrijp, stuur is wel eens een mailtje naar de docent.

aan de leraar vragen.

Of ik vul iets randoms in

Min Value 1 1 1 1 1 1

Max Value 5 5 5 5 5 5

Mean 2.13 2.45 2.72 2.92 3.69 1.40

Variance 1.19 1.10 0.93 1.26 1.00 1.16

Standard
Deviation 1.09 1.05 0.96 1.12 1.00 1.08

Total
Responses 134 132 133 134 134 16

# Question Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Total Responses Mean

Iets anders:

Statistic Filmpjes op internet (bijv. You
tube)

Tekst op internet (bijv.
Wikipedia)

Door te vragen aan
klasgenootjes.

Door te vragen aan mijn
ouders.

In mijn
boek.

Iets
anders:



7. Voor het vak nask heeft meneer Louwen de lesstof van het vorige hoofdstuk
opgenomen in de vorm van 6 filmpjes. Deze zijn het weekend voor de toets op een
website geplaatst, zodat jij er naar kon kijken.    Hoeveel van deze filmpjes heb je
bekeken bij jouw voorbereiding voor de toets?

1 0 77 52%

2 1 t/m 2 33 22%

3 3 t/m 4 18 12%

4 5 t/m 6 20 14%

Total 148

Min Value 1

Max Value 4

Mean 1.87

Variance 1.17

Standard Deviation 1.08

Total Responses 148

# Answer Bar Response %

Statistic Value



8. Waarom heb je gebruik gemaakt van de filmpjes? (Meerdere antwoorden
mogelijk.)

1 Ik had (een) les(sen) gemist. 6 8%

2 Ik begreep de lesstof niet. 21 30%

3 Ik vond het makkelijker/fijner/leuker dan leren uit het boek. 27 38%

4 Als herhaling/ geheugensteuntje. 45 63%

5 Iets anders: 8 11%

Dit was voor mij een manier om bij sommige dingen iets beter te begrijpen door voorbeelden.

ik sla het dan beter op

Ik was benieuwd hoe meneer Louwen deze stof uitlegt zodat je het ook nog een keer op een andere manier krijgt uitgelegd.

om het nog beter en duidelijker te snappen

om het extra goed te begrijpen

dat werkt voor mij veel beter dan leren

Min Value 1

Max Value 5

Total Responses 71

# Answer Bar Response %

Iets anders:

Statistic Value



9. Waarom heb je geen gebruik gemaakt van de filmpjes?

1 Ik had het niet nodig (voor dit hoofdstuk). 14 18%

2 Ik wist niet dat er filmpjes waren. 37 48%

3 Ik was vergeten dat er filmpjes waren. 20 26%

4 Ik had er de tijd niet voor genomen. 12 16%

5 Ik begreep niet hoe het werkte. 1 1%

6 Iets anders: 7 9%

ik wis het pas toen het weekend was afgelopen

ik las het berichtje pas de avond voor de toets

# Answer Bar Response %

Iets anders:



10. Denk je, nu je het spw inmiddels gemaakt hebt, dat je de filmpjes toch beter
wél had kunnen bekijken?

1 Ja 40 52%

2 Nee 37 48%

Total 77

Min Value 1

Max Value 2

Mean 1.48

Variance 0.25

Standard Deviation 0.50

Total Responses 77

# Answer Bar Response %

Statistic Value



11. Op wat voor apparaat heb je de filmpjes bekeken? (Meerdere antwoorden
mogelijk.)

1 Op een computer/laptop 47 68%

2 Op een tablet 12 17%

3 Op een telefoon 15 22%

4 Iets anders: 0 0%

Min Value 1

Max Value 3

Total Responses 69

# Answer Bar Response %

Iets anders:

Statistic Value



12. Heb je het gevoel dat de filmpjes je hebben geholpen bij jouw
voorbereiding op de toets?

1 Klik aan 4 34 25 6 69 2.48

Min Value 1

Max Value 4

Mean 2.48

Variance 0.55

Standard Deviation 0.74

Total Responses 69

# Question helemaal niet geholpen een beetje geholpen behoorlijk geholpen enorm geholpen Total Responses Mean

Statistic Klik aan



13. Wat vond je van de filmpjes (geluid en beeldkwaliteit niet meerekenen).

1 Geef een cijfer 1 0 0 1 3 7 32 21 3 1 69 7.12

Min Value 1

Max Value 10

Mean 7.12

Variance 1.55

Standard Deviation 1.24

Total Responses 69

# Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Responses Mean

Statistic Geef een cijfer



14. Kijk even kort naar twee verschillende soorten filmpjes die meneer van
Beers voor geschiedenis heeft gemaakt. Klik op deze link en kijk naar het filmpje
'Levenswijze jager-verzamelaar': https://nctube.wordpress.com/kenmerkende-
aspecten/  Klik daarna op deze link en kijk een stukje van het filmpje 'Par 4.4
Opkomst van het christendom': https://nctube.wordpress.com/romeinen-2/ Naast de
wijze waarop meneer Louwen zijn filmpjes heeft gemaakt, zijn dit twee andere
manieren om dit te doen. Naar wat voor soort filmpjes (om iets te leren) kijk jij het
liefst? (Probeer hierbij net te doen alsof de beeld- en geluidskwaliteit in alle
filmpjes hetzelfde zijn. Het is de bedoeling dat eventuele toekomstige filmpjes
allemaal van een goede kwaliteit zijn.)

1 Een door de docent ingesproken Powerpoint. 64 45%

2 Filmpjes met de docent in beeld, opgenomen tijdens de les. 34 24%

3 Filmpjes met de docent in beeld, opgenomen buiten de les. 33 23%

4 Iets anders: 12 8%

Total 143

ik gebruik geen filmpjes om te leren

Docent in beeld met powerpoint

ik kijk niet vaak filmpjes voor het leren. en als ik het doe is dat op youtube.

filmpjes met duidelijke plaatjes of filmpjes en duidelijkeuitleg

maakt niet zoveel uit

een uitgebreide uitleg met een grote powerpoint die je ook kan uitprinten met aantekeningen erbij

ik kijk bijna nooit naar filmpjes om iets te leren

van bijvoorbeeld het klokhuis

# Answer Bar Response %

Iets anders:



15. Zou je, om jezelf voor te bereiden op de nask-toets van het volgende
hoofdstuk, ook weer de beschikking willen krijgen over door de docent opgenomen
filmpjes ?

1 Ja 121 85%

2 Nee 22 15%

Total 143

Min Value 1

Max Value 2

Mean 1.15

Variance 0.13

Standard Deviation 0.36

Total Responses 143

# Answer Bar Response %

Statistic Value



16. Voor welke vakken zou jij ook graag de beschikking hebben over door de
docent opgenomen filmpjes?(Meerdere antwoorden mogelijk.)

1 Geschiedenis 66 46%

2 Aardrijkskunde 97 68%

3 Biologie 52 36%

4 Wiskunde 76 53%

5 Nask 91 64%

6 Nederlands 32 22%

7 Engels 38 27%

8 Frans 31 22%

9 Duits 9 6%

10 Grieks/Latijn 8 6%

11 Wetenschapsles 3 2%

12 Levensbeschouwing 36 25%

13 Verzorging 2 1%

14 Muziek 3 2%

15 Beeldende vorming 5 3%

16 Geen enkel vak 8 6%

Min Value 1

Max Value 16

Total Responses 143

# Answer Bar Response %

Statistic Value



17. Heb je nog opmerkingen of tips?

het hangt er vanaf waar het hoofdstuk over gaat, of ik filmpjes wil/nodig heb voor een vak

nee

het is fijn als de leraar op het filmpje staat, en uitlegt aan de hand van plaatjes op het digibord. Ze kunnen bijvoorbeeld ook aan de leerlingen vragen waar de meeste
problemen liggen en dan daarvan een filmpje maken

De kwaliteit van het filmpje van geschiedenis was beter dan het van Nask, omdat er tijdens de nask filmpjes ook geluid werd gemaakt vanuit de klas. Verder zou ik op de site
heel veel filmpjes zetten, omdat ik ze super fijn vind om te leren

misschien is het leuk om een soort oefentoets te maken aan het eind van het filmpje waardoor je zeker weet of je de uitleg hebt begrepen. Ook is het misschien leerzaam om
van leeftijdsgenoten te leren...

nee

Nee

nee

ik wil vooral extra filmpjes zien van de bovenstaande aangeklikte vakken, omdat ik dat best moeilijke vakken vind omdat het best wel veel uitleg is in een keer waardoor ik vaak
afgeleid ben en ik een deel van de uitleg niet goed gehoord heb.

De filmpjes opnemen buiten de lessen want anders geeft de docent op een andere manier les

probeer informatie te geven die niet duidelijk in de lessen komen. maar wel belangrijk zijn om te weten voor de toets.

ik vind het een goed idee!

ik vind het handig als er filmpjes worden gemaakt, want zo kan ik de stof eventueel nog herhalen.

nee

wiskunde hele slechte uitleg dus graag filmpjes!!!

nee dat niett

levensbeschouwing powerpoint

levensbeschouwing powerpoint sturen via de mail.

nee

nee

Nope

Bijvoorbeeld een helder klinkende microfoon en kort geanimeerde stukjes, dus verschillende soorten media in een video. :-)

Text Response


	NCTube verslag met bijlagen
	Onderzoeksverslag nctube
	Enquete brugklassen

	Enquete 2e klassen




1. Ik ben een:
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Last Modified: 06/06/2016


1 Jongen 56 52%


2 Meisje 52 48%


Total 108


Min Value 1


Max Value 2


Mean 1.48


Variance 0.25


Standard Deviation 0.50


Total Responses 108


# Answer Bar Response %


Statistic Value







2. Ik zit in brugklas:


1 Havo / vwo 77 71%


2 Vwo+ 31 29%


Total 108


Min Value 1


Max Value 2


Mean 1.29


Variance 0.21


Standard Deviation 0.45


Total Responses 108


# Answer Bar Response %


Statistic Value







3. Als je de hele dag op school zit, is het niet vreemd als je wel eens uitleg van
een docent niet hebt gehoord. Er zijn verschillende redenen te bedenken hoe dit
komt.   Ik mis wel eens klassikale instructie van de docent doordat:


1 Ik niet op school ben (ziek, dokter, ortho, enz.). 26 76 2 3 1 108 1.86


2 Afgeleid wordt door klasgenootjes. 12 65 26 4 0 107 2.21


3 Afgeleid wordt door iets in mijn telefoon. (Fb, games, Appjes, enz.). 93 13 1 0 0 107 1.14


4 Afgeleid wordt doordat mijn gedachten weg dwalen/ ik zit te dagdromen. 13 58 22 13 2 108 2.38


5 De uitleg te snel gaat. 43 46 14 3 0 106 1.78


6 Het voor mij moeilijk is mezelf te concentreren. 36 48 11 11 0 106 1.97


7 Ik moe ben. 22 55 17 10 3 107 2.22


8 Iets anders: 5 1 7 3 2 18 2.78


9 Ik honger heb. 33 47 18 7 2 107 2.05


de leeraar praat erg saai en aan een stuk door


ik snap het al (bij rekenen bijvoorbeeld)


Dat ik de uitleg al snap en ik toch moet blijven luisteren bij bijv. rekenen


geluidjes


Als het te lang duurd


ik het niet kan horen door de drukte


Ik niet altijd geintereseerd ben ik een vak.


ik de uitleg al eens heb gehad


hoofdpijn heb


Als ik zun heb in het weekend is mijn concentratie lager


ik door mijn hersenschuddingen een slecht korte termijn geheugen heb


Min Value 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Max Value 5 4 3 5 4 4 5 5 5


Mean 1.86 2.21 1.14 2.38 1.78 1.97 2.22 2.78 2.05


Variance 0.44 0.47 0.14 0.84 0.61 0.87 0.95 1.83 0.91


Standard
Deviation 0.66 0.68 0.37 0.91 0.78 0.93 0.97 1.35 0.96


Total
Responses 108 107 107 108 106 106 107 18 107


# Question Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Total Responses Mean


Iets anders:


Statistic


Ik niet op school
ben (ziek,


dokter, ortho,
enz.).


Afgeleid wordt
door


klasgenootjes.


Afgeleid wordt door iets
in mijn telefoon. (Fb,


games, Appjes, enz.).


Afgeleid wordt doordat
mijn gedachten weg


dwalen/ ik zit te
dagdromen.


De
uitleg


te snel
gaat.


Het voor mij
moeilijk is mezelf
te concentreren.


Ik
moe
ben.


Iets
anders:


Ik
honger


heb.







4. Tijdens het maken van mijn huiswerk of het studeren voor een toets, merk ik
dat ik niet alle uitleg van de docent heb gehoord.


1 Vul in 21 68 13 5 1 108 2.05


Min Value 1


Max Value 5


Mean 2.05


Variance 0.59


Standard Deviation 0.77


Total Responses 108


# Question Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Total Responses Mean


Statistic Vul in







5. Als ik merk dat ik uitleg heb gemist of niet (goed) heb begrepen, ga ik
zelfstandig op zoek naar aanvullende informatie om de lesstof toch te kunnen
begrijpen.


1 Vul in 7 33 35 20 13 108 2.99


Min Value 1


Max Value 5


Mean 2.99


Variance 1.24


Standard Deviation 1.11


Total Responses 108


# Question Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Total Responses Mean


Statistic Vul in







6. Deze aanvullende informatie zoek ik:


1 Filmpjes op internet (bijv. You tube) 29 28 25 13 4 99 2.34


2 Tekst op internet (bijv. Wikipedia) 36 27 24 11 1 99 2.13


3 Door te vragen aan klasgenootjes. 7 37 27 24 5 100 2.83


4 Door te vragen aan mijn ouders. 11 34 28 24 3 100 2.74


5 In mijn boek. 0 8 21 43 29 101 3.92


6 Iets anders: 5 3 2 5 1 16 2.63


Ik kijk op de site van meneer van Beers en meneer van der Zanden. Die filmpjes snap ik soms beter dan die van YouTube.


NC Tube


Uit mijn brein bijv; boeken die ik heb gelezen of films die ik heb gezien


NC TUBE


bij H3 en H4 met de filmpjes die gemaakt zijn


te mailen naar de docent(e)


door het doornemen van de stof


nc tube


Min Value 1 1 1 1 2 1


Max Value 5 5 5 5 5 5


Mean 2.34 2.13 2.83 2.74 3.92 2.63


Variance 1.33 1.14 1.07 1.08 0.81 1.98


Standard
Deviation 1.15 1.07 1.04 1.04 0.90 1.41


Total
Responses 99 99 100 100 101 16


# Question Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Total Responses Mean


Iets anders:


Statistic Filmpjes op internet (bijv. You
tube)


Tekst op internet (bijv.
Wikipedia)


Door te vragen aan
klasgenootjes.


Door te vragen aan mijn
ouders.


In mijn
boek.


Iets
anders:







7. Hoeveel van de filmpjes over de Grieken heb je bekeken bij jouw
voorbereiding voor de laatste toets (het SPW)?


1 1 of 2 24 35%


2 3 of 4 14 20%


3 5 t/m 6 4 6%


4 Allemaal 27 39%


Total 69


Min Value 1


Max Value 4


Mean 2.49


Variance 1.75


Standard Deviation 1.32


Total Responses 69


# Answer Bar Response %


Statistic Value







8. Waarom heb je gebruik gemaakt van de filmpjes? (Meerdere antwoorden
mogelijk.)


1 Ik had (een) les(sen) gemist. 4 6%


2 Ik begreep de lesstof niet. 11 16%


3 Ik vond het makkelijker/fijner/leuker dan leren uit het boek. 39 57%


4 Als herhaling/ geheugensteuntje. 53 77%


5 Iets anders: 5 7%


Het is grappig hoe meneer van Beers erop staat!!


ik had geen zin om uit het boek te leren/ lezen


de laatste 2 filmpjes waren beter.


je toch met een ipad bezig bent, en dan ben je gewoon aan het kijken en leren tegelijk


voor de paragrafen die ik niet meer helemaal snapte of een beetje was vergeten, heb ik het filmpje gebruikt die bij een paragraaf hoort. ook voor herhaling en
geheugensteuntje


Min Value 1


Max Value 5


Total Responses 69


# Answer Bar Response %


Iets anders:


Statistic Value







9. Waarom heb je geen gebruik gemaakt van de filmpjes?


1 Ik had het niet nodig (voor dit hoofdstuk). 16 41%


2 Ik wist niet dat er filmpjes waren. 0 0%


3 Ik was vergeten dat er filmpjes waren. 14 36%


4 Ik had er de tijd niet voor genomen. 16 41%


5 Ik begreep niet hoe het werkte. 2 5%


6 Iets anders: 5 13%


ik heb geen geduld voor filmpjes


ik wist niet of het allemaal noodzakelijk was dus heb ik zelf een samenvatting gemaakt


ik kon het ook prima uit mijn boek leren


Het waren veel filmpjes


mijn computer was stuk


Min Value 1


Max Value 6


Total Responses 39


# Answer Bar Response %


Iets anders:


Statistic Value







10. Denk je, nu je het spw inmiddels gemaakt hebt, dat je de filmpjes toch beter
wél had kunnen bekijken?


1 Ja 19 49%


2 Nee 20 51%


Total 39


Min Value 1


Max Value 2


Mean 1.51


Variance 0.26


Standard Deviation 0.51


Total Responses 39


# Answer Bar Response %


Statistic Value







11. Op wat voor apparaat heb je de filmpjes bekeken? (Meerdere antwoorden
mogelijk.)


1 Op een computer/laptop 55 80%


2 Op een tablet 20 29%


3 Op een telefoon 19 28%


4 Iets anders: 2 3%


op mijn televisie


tv


Min Value 1


Max Value 4


Total Responses 69


# Answer Bar Response %


Iets anders:


Statistic Value







12. Heb je het gevoel dat de filmpjes je hebben geholpen bij jouw
voorbereiding op de toets?


1 Klik aan 0 28 31 10 69 2.74


Min Value 2


Max Value 4


Mean 2.74


Variance 0.49


Standard Deviation 0.70


Total Responses 69


# Question helemaal niet geholpen een beetje geholpen behoorlijk geholpen enorm geholpen Total Responses Mean


Statistic Klik aan







13. Wat vond je van de filmpjes (geluid en beeldkwaliteit niet meerekenen).


1 Geef een cijfer 0 0 0 0 1 8 15 34 8 3 69 7.71


Min Value 5


Max Value 10


Mean 7.71


Variance 1.03


Standard Deviation 1.02


Total Responses 69


# Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Responses Mean


Statistic Geef een cijfer







14. Kijk even kort naar de drie verschillende soorten filmpjes die op de NC-tube
staan. Klik op deze link en kijk naar het filmpje 'Levenswijze jager-verzamelaar':
https://nctube.wordpress.com/kenmerkende-aspecten/  Klik op deze link en kijk een
stukje van het filmpje 'Par 4.4 Opkomst van het christendom':
https://nctube.wordpress.com/romeinen-2/ Klik op deze link en kijk een stukje van
het nask-filmpje 'Paragraaf 5 1 deel 2'. https://nctube.wordpress.com/nask/ Naar
wat voor soort filmpjes (om iets te leren) kijk jij het liefst? (Probeer hierbij net te
doen alsof de beeld- en geluidskwaliteit in alle filmpjes hetzelfde zijn. Het is de
bedoeling dat eventuele toekomstige filmpjes allemaal van een goede kwaliteit
zijn.)


1 Een door de docent ingesproken Powerpoint. 38 36%


2 Filmpjes met de docent in beeld, opgenomen tijdens de les. 18 17%


3 Filmpjes met de docent in beeld, opgenomen buiten de les. 47 44%


4 Iets anders: 3 3%


Total 106


Powerpoint


Filmpjes met duidelijke plaatjes door de docent ingesproken, buiten de les.


ik heb gen filmpje gekeken


Min Value 1


Max Value 4


Mean 2.14


Variance 0.90


Standard Deviation 0.95


Total Responses 106


# Answer Bar Response %


Iets anders:


Statistic Value







15. Voor welke vakken vind jij het belangrijk dat er door de docent opgenomen
filmpjes worden gemaakt?(Meerdere antwoorden mogelijk.)


1 Geschiedenis 82 78%


2 Aardrijkskunde 82 78%


3 Biologie 55 52%


4 Wiskunde 32 30%


5 Nask 4 4%


6 Nederlands 18 17%


7 Engels 20 19%


8 Frans 26 25%


9 Duits 5 5%


10 Grieks/Latijn 1 1%


11 Wetenschapsles 1 1%


12 Levensbeschouwing 14 13%


13 Verzorging 11 10%


14 Muziek 0 0%


15 Beeldende vorming 4 4%


16 Geen enkel vak 8 8%


Min Value 1


Max Value 16


Total Responses 105


# Answer Bar Response %


Statistic Value







16. Heb je nog opmerkingen of tips?


Het is een hele handige manier! Ik haal hierdoor betere cijfers en ik snap de stof beter.


nee


S


tijdens het filmen niet zo eentonig praten.


Meneer van Beers geeft goed en duidelijk uitleg. De kwaliteit van de filmpjes zijn niet goed en dat vind ik jammer omdat je soms niets hoort.


soms iets meer variatie in uitleg geven en presenteren, zodat je aandacht erbij blijft


Nee


bij ''welke filmpjes heb je gekeken'' ook de optie ''geen'' doen, want ik heb geen kenmerkend aspecten filmpjes gekeken.


Nee


nee


nee


kwaliteit mag ietsje beter maar voor de rest wel gewoon goed en handig.


Ik vind de filmpjes van Meneer van Beers echt heel leuk en grappig bedacht. Wie weet word hij nog een bekende youtuber.


`het geluid kan harder omdat ik mijn geluid op het hardst moet zetten en het dan nog niet zo heel goed kan horen


nee


De leraar in beeld zou fijner zijn denk ik, voor mijzelf


nee


Blijf zo doorgaan!!!!


ook filmpjes over alle andere hstukken zou wel fijn zijn


geluids kwaliteit verbeteren


het opnemen van het geluid beter maken want soms zit err ruis op en kan je niks horen


Misschien de geluidskwaliteit een beetje verhogen d.m.v een betere microfoon.


Nee


het geluidskwaliteit verbeteren(betere microfoon)


niet echt!!


ik hoop dat jullie het beter van gaan maken☺


Dat ik de filmpjes echt vindt helpen.


Total Responses 27


Text Response


Statistic Value







17. Voor het vak geschiedenis heeft meneer van Beers de lesstof van de vorige
twee hoofdstukken opgenomen in de vorm van 18 filmpjes.  Heb je bij de
voorbereiding voor de voorlaatste toets (de overhoring) gebruik gemaakt van de
door meneer Beers opgenomen filmpjes?


1 Ja 65 60%


2 Nee 43 40%


Total 108


Min Value 1


Max Value 2


Mean 1.40


Variance 0.24


Standard Deviation 0.49


Total Responses 108


# Answer Bar Response %


Statistic Value







18. Heb je bij de voorbereiding voor de laatste toets (het SPW) gebruik gemaakt
van de door meneer Beers opgenomen filmpjes?


1 Ja 69 64%


2 Nee 39 36%


Total 108


Min Value 1


Max Value 2


Mean 1.36


Variance 0.23


Standard Deviation 0.48


Total Responses 108


# Answer Bar Response %


Statistic Value







19. Hoeveel van de filmpjes over de Romeinen heb je bekeken bij jouw
voorbereiding voor de laatste toets (het SPW)?


1 1 8 12%


2 2 23 33%


3 3 10 14%


4 Allemaal 28 41%


Total 69


Min Value 1


Max Value 4


Mean 2.84


Variance 1.19


Standard Deviation 1.09


Total Responses 69


# Answer Bar Response %


Statistic Value







20. Hoeveel van de filmpjes over de Kenmerkend aspecten heb je bekeken bij
jouw voorbereiding voor de laatste toets (SPW)?


1 1 t/m 2 40 58%


2 3 t/m 4 11 16%


3 5 t/m 6 2 3%


4 Allemaal 16 23%


Total 69


Min Value 1


Max Value 4


Mean 1.91


Variance 1.55


Standard Deviation 1.25


Total Responses 69


# Answer Bar Response %


Statistic Value
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