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Video’s zijn niet meer weg te denken in het (online) onderwijs. Maar hoe weet je wat werkt?
Door doel en vorm beter op elkaar af te stemmen kan video gerichter worden ingezet.

Een inventariserend onderzoek naar de praktijk van videogebruik in het voortgezet onderwijs
met een focus op de relatie tussen onderwijsdoelen en videovormen

Categorisering van:
1. Docentdoelen voor het gebruik van video’s
2. Vormen van onderwijsvideo’s
3. Waardering van video’s door leerlingen

• Bedenk als docent voor welk doel je een video wilt gebruiken voordat je naar een video op zoek gaat
• Kies voor het verhogen van het kennisniveau van leerlingen voor video’s die veel informatie bevatten met een professionele uitstraling
• Kies voor het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen voor video’s die leidende authentieke vragen opwerpen 
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1. Interviews met 7 vo-docenten 
2. Analyses van 13 onderwijsvideo’s
3. Evaluaties met 233 leerlingen (3-6 vwo)

1. Docenten gebruiken video’s meestal voor:

2. Veel gebruikte videovormen zijn:

3. Leerlingen waarderen video’s die:

Data

• Het verhogen van het kennisniveau van leerlingen
• Het betrekken en motiveren van leerlingen

• Video’s met uitgebreide, goed gestructureerde uitleg
• Video’s waarin vragen worden gesteld of opgeroepen

• Uitleg geven met een professionele uitstraling
• Motiveren door authentieke vragen te stellen
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Adviezen voor de onderwijspraktijk


	Leren van onderwijsvideo’s�Winnifred Wijnker, Arthur Bakker, Tamara van Gog en Paul Drijvers�Freudenthal Instituut & Onderwijskunde

