
Sinds 2007 wordt door de Universiteit Utrecht (UU) geëxpe-

rimenteerd met de inzet van weblectures in het onderwijs. 

Dit onderwijsmiddel, ook wel videocolleges of webcolleges 

genoemd, wordt op verschillende wijzen ingezet in het onder-

wijs proces: als extra faciliteit voor studenten, in het kader 

van afstandonderwijs of voor gastdocenten die niet tijdens 

college-uren beschikbaar zijn. Het onderwijs kan er fl exibeler 

en toegankelijker door worden gemaakt. Voorbeelden van 

weblectures zijn te zien op www.lecturenet.nl/.

Het gebruik van weblectures neemt in ons land snel toe: 

begin 2008 maakten acht van de veertien universiteiten in 

Nederland weblectures, of waren deze aan het voorbereiden 

(Egelie & Nieuwenhoven, 2008). In februari 2010 maakten alle 

Nederlandse universiteiten gebruik van weblectures.

Voor de opnamen van weblectures maakt de UU gebruik van 

Mediasite; een Amerikaans product dat in Nederland door 

Mediamission wordt gedistribueerd. Dit product wordt ook 

gebruikt door negen andere universiteiten, maar er zijn meer 

producten beschikbaar om weblectures te maken, zoals 

Presentations 2Go en Apreso. Op 2 februari 2010 sloten twee 

universiteiten – de Technische Universiteit Delft en de Open 

Universiteit Nederland – een overeenkomst waarbij ze een 

deel van hun weblectures beschikbaar stellen via I-Tunes U 

van Apple.

 
Twee componenten

Figuur 1 geeft een voorbeeld van een weblecture. De opname 

bestaat uit twee componenten, een integrale video-opname 

(links) en datgene wat via de beamer wordt geprojecteerd. 

De video-opname geeft meestal de docent weer in beeld en 

geluid (de zogenaamde “talking head”), maar kan ook een 

demonstratie of rollenspel weergeven. De beamerprojectie 

toont bijvoorbeeld de Power Point sheets, een internetpagi-

na, een computersimulatie of de weergave van een digitaal 

schoolbord.

Linksonder staat informatie over de presentatie, de spreker en 

het kader waarin de presentatie wordt gegeven. Hier kunnen 

ook links toegevoegd worden naar webdocumenten zoals in-

ternetpagina’s, online artikelen en ander relevant verdiepend 

materiaal rondom de weblecture.

Bovenaan staan mogelijkheden om het beeld te veranderen: 

bijvoorbeeld om alleen de spreker te zien of een overzicht van 

alle slides. Ook kan direct naar elk moment in de opname ge-

gaan kan worden door de tijdsbalk te verschuiven of door een 

Power Point-slide te selecteren. Een andere veel gebruikte 

functionaliteit is de mogelijkheid om de opname versneld of 

juist vertraagd af te spelen.

In 2009 bedroegen de kosten per weblecture 150 euro voor 

de opname zelf en het online zetten. Die prijs kan lager worden 

naarmate het aantal opnamen groeit, omdat deze grotendeels 

opgebouwd is uit vaste kosten.

 
Opzet van het onderzoek

In 2009 is, in opdracht van het College van bestuur van de UU, 

een project uitgevoerd waarin het gebruik van weblectures is 

onderzocht bij docenten en studenten van de UU. Het onder-
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Ervaringen met weblectures

Figuur 1: weblecture van de Universiteit Utrecht
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zoek is uitgevoerd door medewerkers van het Expertise-

centrum ICT in het onderwijs van het IVLOS, Universiteit 

Utrecht. Dit artikel is een verkorte weergave van het onder-

zoeksverslag (Filius & Lam, 2009).

Vorig jaar zijn bij de UU ongeveer 500 weblectures opgeno-

men door in totaal 73 docenten (exclusief gastdocenten). Al 

deze docenten en hun studenten hebben na afl oop een digi-

tale vragenlijst ontvangen. Hiervan hebben 27 docenten een 

vragenlijst geretourneerd. De respons komt hiermee op 37 

procent. Daarnaast zijn in totaal 2.923 vragenlijsten verstuurd 

naar studenten. Daarvan hebben er 526 een ingevulde vragen-

lijst geretourneerd, een respons van 18 procent.

De belangrijkste onderzoeksvraag in dit project luidde: “Hoe 

wordt het gebruik van de voorzieningen van weblectures ge-

evalueerd door docenten en studenten aan de UU?”. 

Aangezien de respons op de vragenlijst voor zowel de docen-

ten als de studenten laag is, kunnen de resultaten ervan niet 

naar de hele doelgroep worden geëxtrapoleerd.

Didactische meerwaarde

Een verschil met eerdere evaluatieonderzoeken naar web-

lectures (o.a. Jansen & Dekker, 2007; Gommer & Bosker, 2008,) 

is dat dit onderzoek grootschaliger van opzet was en dat er 

gericht onderzoek gedaan is naar de didactische meerwaarde 

voor het onderwijs. Van didactische meerwaarde is sprake 

wanneer het gebruik van weblectures leidt tot het beter facili-

teren en/of stimuleren van het leren door studenten. Er is niet 

onderzocht of de technische opname- en uitzendvoorziening 

voldoet, omdat dit eerder onderzocht is (Russell, Fass & 

Bloothooft, 2008).

Van de docenten die één of meerdere weblectures hebben 

laten maken, is ongeveer driekwart werkzaam bij twee facul-

teiten; de faculteit Sociale Wetenschappen (56 procent) en de 

faculteit Bètawetenschappen (22 procent). De overige docen-

ten zijn werkzaam bij een aantal andere faculteiten en bij 

HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen). Ruim de helft van de 

docenten (62 procent) heeft al vaker een weblecture laten op-

nemen; minimaal één keer en maximaal twintig keer. Voor 35 

procent van de docenten is het de eerste keer dat ze één of 

meerdere weblectures hebben laten opnemen.

Van de studenten die een vragenlijst hebben ingevuld, geeft 

8 procent aan een beperking (zoals een functiestoornis, chro-

nische ziekte of handicap) te hebben. Dat is slechts een deel 

van de 16 procent van de studenten in het hoger onderwijs 

die een beperking heeft (Handicap & Studie, 2007). Het gaat 

dan vooral om dyslexie of concentratieproblemen, maar ook 

om gebrek aan energie, RSI of psychische klachten.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat studenten over het algemeen heel 

tevreden zijn de weblectures, maar dat zij ook allerlei verbeter-

suggesties hebben. De meerderheid van de studenten die 

de lijst invulden vindt dat alle colleges via weblectures moet 

worden opgenomen. Docenten zijn ook tevreden over het 

middel, maar zijn wel gematigder in hun reacties.

Hieronder een aantal onderzoeksresultaten:

Initiatief voor het opnemen van weblecture komt weinig van 
de kant van docenten.
Het initiatief voor het maken van een weblecture komt slechts 

in 20 procent van de docent. Het initiatief komt vaak (48 pro-

cent) van de coördinator van de opleiding. Een docent die zelf 

het initiatief heeft genomen, heeft daar wel moeite voor moe-

ten doen: ‘Het heeft me heel veel tijd gekost om het departe-

ment te overtuigen van de zin van deze uitgave, terwijl de 

studenten en ik er als leermiddel heel enthousiast over zijn.’

Herhaling van stof als voornaamste motief.
Docenten nemen weblectures voornamelijk op om herhaling 

van de stof mogelijk te maken voor studenten. Een student 

vertelt hierover: ‘Soms is het onrustig in een college, dan kan 

ik de docent niet altijd volgen. Vaak kan ik de docent ook niet 

bijbenen met de aantekeningen, daarom bekijk ik de weblec-

tures; je kunt het beeld namelijk stopzetten om bij te schrijven.’ 

Een andere belangrijke reden is het toegankelijk maken van 

het onderwijs voor specifi eke doelgroepen, zoals studenten 

met een functiebeperking of zieken. Een docent geeft aan: 

‘Weblectures maken het mogelijk om volstrekt gelijkwaardige 

vol- en deeltijdcursussen aan te bieden. Bovendien zijn web-

lectures als verwerkingsmedium van de stof voor alle studen-

ten een belangrijk onderdeel van het leerproces. Bij tracking 

(bekijken van de cijfers over het aantal keren dat een web-

lecture geopend wordt, red.) blijkt dat veel studenten, zowel 

diegenen die het onderwijs “live” hebben bijgewoond, als 

studenten die de cursus alleen via weblectures hebben gevolgd, 

vóór de tentamens de weblectures opnieuw consulteren om zo 

de stof beter te op te nemen.’ 

Opvallend is dat weblectures niet worden opgenomen om 

verdieping van de stof aan te bieden of uit effi ciencyover-

wegingen.

Zeer beperkt (didactisch) gebruik van weblectures.
Weblectures worden vrij conservatief ingezet door docenten: 

vooral voor de registratie van hoorcolleges voor voltijds 

bachelorstudenten. Het feit dat docenten weinig weblectures 

(willen) hergebruiken, heeft daar wellicht mee te maken. 

Wanneer weblectures niet alleen ingezet worden als herha-

ling van een hoorcollege, maar als additioneel leermiddel, 

kan dit mogelijk anders zijn. Voorbeelden van de inzet als 

additioneel leermiddel zijn: het verdiepen van een bepaald 

onderwerp of de uitleg van een bepaald concept of model 

(Filius, 2008). Ook het aantal weblectures dat bekeken wordt  
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per student kan dan hoger uitvallen. Gemiddeld per student 

ligt dat nu op iets meer dan de helft van het totaal aantal be-

schikbare weblectures. Overigens wordt meestal slechts een 

deel van de weblecture bekeken en bekijken de meeste stu-

denten regelmatig eenzelfde (deel van) een college meerdere 

keren.

Nauwelijks afname collegebezoek.
Weblectures zijn voor een meerderheid van de studenten 

nauwelijks van invloed op het collegebezoek. Slechts 10 pro-

cent van de studenten bezocht (meer dan) de helft van de 

colleges niet omdat de colleges online beschikbaar zouden 

komen te staan, 30 procent bezoekt één tot maximaal de helft 

van de colleges niet en voor 60 procent is het online beschik-

baar komen van weblectures niet van invloed op het college-

bezoek.

Weblectures dragen bij aan het studiesucces.
Tweederde van de docenten is van mening dat weblectures 

bijdragen aan het verhogen van het studiesucces. Een stu-

dent verwoordt de meerwaarde als volgt: ‘Herhaling werkt 

soms heel vruchtbaar heb ik gemerkt. Thuis zit je toch in een 

meer ontspannen setting en neem je ook meer op. Tijdens 

het college is het vaak druk en rumoerig en dan mis je toch 

wel het een en ander.’

Er zijn meerdere onderwijskundige toepassingen van web-

lectures, die het interactief of activerend leren stimuleren en 

waarvan verwacht wordt dat ze het onderwijskundig rende-

ment vergroten (Filius, 2008). Uit de vragenlijst blijkt dat zowel 

docenten als studenten hier nauwelijks van op de hoogte te 

zijn. Docenten ondernemen momenteel nauwelijks of geen 

specifi eke activiteiten om het leereffect van weblectures te 

verhogen.

Docenten willen leren van collega’s.
Een meerderheid van de docenten wil didactische ondersteu-

ning bij het inzetten van weblectures, in de eerste plaats door 

middel van voorbeelden van collega’s en op de tweede plaats 

van onderwijskundigen. Ongeveer de helft van de docenten 

ziet een bijdrage van de weblectures in de professionalisering 

van de docent.

Technische en organisatorische problemen.
Er is een aantal technische en organisatorische problemen 

geweest, met name in de beginfase. Technische problemen 

die zich voordeden hebben vooral te maken met de zendmi-

crofoon die niet goed werkte. Van de studenten is 85 procent 

(zeer) tevreden over de kwaliteit van de weblectures (beeld-

kwaliteit, geluid en de wijze waarop de docent in beeld komt). 

Tweederde van de docenten rapporteert dat zich geen orga-

nisatorische problemen hebben voorgedaan tijdens de laat-

ste opname. Docenten die wel problemen hebben ervaren, 

noemen dat de cameraman niet verscheen, de opname pas 

startte toen het college al bezig was, de timeslots van de 

weblectures niet aansloten op de tijden van de colleges, het 

werkcollege in plaats van het hoorcollege werd opgenomen 

of opnamen te laat online beschikbaar waren. Sommige 

docenten geven op basis van hun slechte ervaringen met de 

techniek aan geen weblectures meer te willen maken: ‘Ik ben 

niet meer van plan het komende jaar opnames te laten 
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maken. Door technische problemen bij de opnames heeft het 

me tijd gekost en soms zelfs irritatie gegeven. Ik zou wel graag 

de studenten volgend jaar de mogelijkheid geven om oude 

opgenomen hoorcolleges te bekijken bij de voorbereiding 

van het tentamen.’

Voor sommige organisatorische problemen is het lastig een 

oplossing te vinden. Door het zalentekort bij de UU is het bij-

voorbeeld niet mogelijk om de locaties (roostering) aan te 

passen aan de opnamen en zal dus in de feitelijke collegetijd 

de apparatuur opgebouwd en afgebroken moeten worden.

 
Verbetersuggesties

Ondanks hun tevredenheid (zie fi guur 2), geven studenten 

ook veel suggesties ter verbetering. De drie suggesties die 

door veruit de meeste studenten zijn genoemd, zijn in volg-

orde van belangrijkheid:

1.  Verbeteren van de kwaliteit van het geluid. Het geluid is 

nu vaak te zacht of niet continu aanwezig, al dan niet door 

problemen met de microfoons. Ook loopt het geluid soms 

niet synchroon met beeld.

2.  Sneller online plaatsen van weblectures, bij voorkeur 

binnen drie dagen.

3.  Weblectures bij meer of bij alle cursussen aanbieden.

Andere wensen zijn bijvoorbeeld het downloadbaar maken 

van de weblectures en het vermelden van meer informatie bij 

de opname (zoals een korte beschrijving van de inhoud en 

enkele links).

 
Weblectures in de toekomst

In het onderzoek wordt geadviseerd door te gaan met het ge-

bruik van weblectures. Studenten zijn over het algemeen heel 

tevreden met deze service en een meerderheid vindt dat alle 

colleges opgenomen moeten worden. Docenten zijn hier ge-

matigder over. 

Vanuit didactisch en fi nancieel perspectief is het niet wenselijk 

om alle hoorcolleges op te nemen omdat dit hogere kosten 

met zich meebrengt en niet per defi nitie onderwijskundige 

meerwaarde oplevert. Geadviseerd wordt om kritisch te blij-

ven kijken naar welke opnamen wel of juist niet gemaakt wor-

den en daarin afgewogen keuzes te maken op basis van een 

kosten/batenanalyse. 

Figuur 2: Gemiddelde en standaarddeviatie per stelling voor studenten

Het bekijken van weblectures via internet gaat goed

De geluidskwaliteit van de opnames is goed

De video-opnames zijn goed gemaakt (docent is in beeld, geen schokkende camera)

Het beeld van de docent is groot genoeg

Het beeld van de docent heeft meerwaarde

De mogelijkheid om op basis van slides door de presentatie te klikken is handig

Ik vind de opnames tijdens de colleges storend

Door de opnames heb ik minder aantekeningen gemaakt

De weblectures helpen me om de stof beter te begrijpen

De weblectures zorgen ervoor dat ik niet achter raakte met de stof

De weblectures zijn een goede vervanging van een gemist college

De weblectures zijn nuttig bij het voorbereiden van het tentamen

De weblectures voegen meerwaarde toe aan het onderwijs

Ik zou willen dat alle colleges in alle cursussen worden opgenomen en uitgezonden
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Om de weblecture service te optimaliseren zijn er nog diverse 

andere aanbevelingen opgesteld. Zo wordt voorgesteld om 

de drempel om weblectures aan te vragen te verlagen door 

de aanvraagprocedure te vereenvoudigen. Ook is het van be-

lang om voor deze service fi nanciële middelen te reserveren, 

in ieder geval op facultair niveau. Meer PR en voorlichting 

over weblectures en hun didactische toepassingen dragen bij 

aan de bekendheid over de mogelijkheden van weblectures.

Met betrekking tot de didactische toepassingen wordt de 

aanbeveling gedaan om docenten vooral te informeren over 

de inzet van weblectures als additioneel leermiddel, bijvoor-

beeld ter verdieping van de stof. Ook moeten docenten meer 

en beter worden geïnformeerd en ondersteund bij mogelijk-

heden om het leereffect van gemaakte opnamen te verhogen, 

bijvoorbeeld door het stellen van (online of offl ine) vragen 

over de stof en door het gebruik van “polls” (mogelijkheden 

om te stemmen, waarmee studenten actiever betrokken zijn 

en waarmee de docent informatie kan krijgen over voorkennis 

en begrip).

In aansluiting daarop kunnen voorbeelden van docenten die 

de weblecture als additioneel leermiddel inzetten ter beschik-

king worden gesteld aan andere docenten. Docenten geven 

in de vragenlijst immers zelf al aan graag te willen leren van 

voorbeelden van andere docenten.

Tot slot zijn er nog aanbevelingen opgesteld met betrekking 

tot de techniek en organisatie rondom weblectures. Zo wordt 

aanbevolen om een reserve zendmicrofoon standaard mee 

te leveren en studenten te informeren over het feit dat het 

college mogelijk later kan beginnen omdat eerst de appara-

tuur nog opgebouwd moet worden. Mocht in de toekomst 

besloten worden tot een vaste opstelling, dan kan de opname 

wel direct bij aanvang worden gestart.

Ook kunnen technische verbeteringen nader worden on-

derzocht. Te denken valt aan het maken van een hoofdstuk-

indeling en het geschikt maken van een toets waarin naar 

(specifi eke delen van) weblectures verwezen kan worden. 
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