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In een eerdere blog ging het al over ‘Flipping the Classroom’, een onderwijsvorm waarbij 
de traditionele onderwijssetting omgedraaid wordt: in plaats van instructie in college en 
verwerking thuis, volgen studenten thuis colleges en maken ze juist in de klas opdrachten 
die normaal als huiswerk opgegeven worden. De colleges kunnen gevolgd worden d.m.v. 
videos waarin de lesstof behandeld wordt. Videolectures dus. Joris van Neijenhof heeft 
vanuit het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RadboudCSW) ervaring opgedaan 
met het opnemen van videolectures. In deze blog deelt hij zijn ervaringen.  

 
Binnen het RadboudCSW staat Joris 
bekend als docent die ervoor openstaat 
om nieuwe dingen uit te proberen. Hij 
werd daarom benaderd om eens te 
experimenteren met het opnemen van 
een les als videolecture. ‘Op dat moment 
had ik eigenlijk zelf nog geen idee wat ik 
er mee zou gaan doen, maar ik vond het 
wel leuk om eens te zien hoe ik het deed 
op video en om bijvoorbeeld bepaalde 
zaken aan te 1passen als ik er niet 
tevreden over zou zijn. Hoewel ik het 
idee van “flipping the classroom” ken, 
was ik niet meteen van plan dat te gaan 
toepassen met behulp van een 
videolecture.’ De reden hiervoor? 'De 
complexe lesstof vraagt om een nadruk 
op kennisoverdracht en live 
aanwezigheid van een docent om in 
interactie te gaan over de lesstof.' 
Daarnaast is Joris gewoonweg erg 
enthousiast over live lesgeven. 

Joris is niet per se negatief over Flipping 
the Classroom. ‘Ik snap het idee erachter 
en ook dat het studenten kan aanzetten 
om actiever te zijn met het verwerken 
van stof en het stellen van vragen  

 
daarover. Nu is het soms zo dat ze én de 
stof meteen moeten volgen, én 
tegelijkertijd moeten nadenken over 
vragen die ze erover kunnen stellen. 
Flipping the classroom haalt dat mooi 
uit elkaar.’  

Het is goed om erover na te denken 
bij welk vakken, lessen en 
onderwijsvormen Flipping the 
Classroom het beste past.’ 

Hij gelooft echter niet dat deze 
onderwijsvorm voor iedere les of ieder 
vak geschikt is. ‘Soms is het van waarde 
dat een vraag "in het moment" gesteld 
kan worden. Je kunt je afvragen wat er 
gebeurt als er meer tijd tussen het 
verwerken van de stof en het stellen van 
een vraag zit. Het is goed om erover na 
te denken bij welk vakken, lessen en 
onderwijsvormen Flipping the 
Classroom het beste past.’ Dit is ook de 
kern van Joris' antwoord wanneer ik 
hem vraag of hij anderen zou aanraden 
om opgenomen colleges in te zetten in 
het onderwijs. 'Als je maar een paar 
lessen geeft aan een groep, dan wil je er 
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denk ik vooral live zijn. Is het binnen een 
hele reeks, dan kan het prima ook een 
keer met een videolecture.' Joris pleit 
vooral voor het toepassen van het 
princípe van flipping the classroom, niet 
zozeer het vervangen van live lessen. 'Je 
werkt dan eigenlijk via het oude idee 
van “responsiecollege” waarbij 
studenten vragen kunnen stellen over de 
bestudeerde video. Zo kun je er nog 
meer voordeel uit halen.' 

U vraagt zich nu misschien af wat er dan 
met de videobeelden gebeurd is, als de 
les niet per se geschikt was voor flipping 
the classroom. Joris legt uit: 'Het toeval 
wilde dat ik recent 3 weken thuis heb 
gezeten met een griep die maar niet over 
wilde gaan. Dat heeft er ondermeer voor 
gezorgd dat ik een les moest afzeggen en 
dat was net de les die ik had opgenomen. 
Gelukkig herinnerde ik me dat tijdig en 
heb ik het zo kunnen regelen dat de 
studenten die les via de video kregen.' 
Hoewel Joris de studenten sindsdien nog 
niet gezien heeft, waren de eerste 
reacties positief. 'Studenten vonden dat 
het goed te volgen was. Ze waren er 
uiteraard blij mee, omdat ze daardoor de 
les niet extra hoefden in te halen.'  

‘Studenten waren blij met de 
videolectures, omdat ze daardoor 
de les niet extra hoefden in te 
halen.’ 

Joris vraagt zich echter wel af of hij de 
videobeelden gebruikt zou hebben als 
hij niet ziek was geweest. 'Zoals ik al zei, 
hecht ik waarde aan live lesgeven en 
direct bij kennisoverdracht vragen te 
kunnen beantwoorden. Ik denk ook niet 
dat mijn soort lessen zich normaliter 
makkelijk lenen voor het inzetten van 
een videolecture.' Toch verwacht hij dat 
de beelden goed van pas kunnen komen. 
'Ik denk wel dat ik het nu makkelijker 
zou inzetten als een soort van 
referentiemateriaal achteraf, dat ze live 

de les volgen en als sommige stukken 
wat te snel gingen, ze het later op video 
kunnen terugkijken. Ook als 
evaluatie/feedback instrument is het 
denk ik altijd nuttig.' 

Ervaringen 

Ik vraag me af hoe Joris, als enthousiaste 
docent, het vond om zijn colleges op te 
nemen in plaats van live te geven. 
‘Eigenlijk ging het me makkelijker af dan 
ik dacht, ook omdat ze een neppubliek 
voor me hadden gezet, had ik toch 
grotendeels het gevoel dat het een 
“gewone les” was.’ Dat is dan ook een tip 
die Joris mee wil geven aan docenten die 
ook colleges op willen gaan nemen. 
'Werk met een “neppubliek” maar laat ze 
wel vragen stellen, dat maakt een les 
veel natuurlijker.' Daarnaast geeft hij 
aan dat het prettig is als je een les vaker 
hebt gegeven zodat je terug kan vallen 
op de les zelf. 'Ik had veel routine in de 
les die ik gaf, dus dat maakte dat mijn 
lesgeven niet verstoord werd door het 
deel van mijn aandacht dat uitging naar 
het opnemen.' 

Wanneer ik Joris vraag of hij nog meer 
moderne onderwijstools of technieken 
gebruikt, geeft hij aan dat hij eigenlijk 
best een ouderwetse docent is. 'Ik geef 
graag live les en leg graag dingen uit. 
Daar ligt denk ik ook mijn kracht.' Hij 
gebruikt ook wel moderne tools, maar 
dat zijn volgens hem middelen die al 
redelijk standaard aangereikt worden 
door het RadboudCSW. 'Ik gebruik mijn 
iPad nog wel eens om neuroanatomie te 
laten zien. Ik maak gebruik van een 
smartboard om Powerpoints te 
projecteren en om multimedia te 
gebruiken zoals videomateriaal. En ik 
gebruik een digitale leeromgeving om 
materialen en opdrachten te plaatsen en 
om te communiceren met studenten.' 

 



Onderwijs van de toekomst 

Dat Joris veel waarde hecht aan de 
traditionele manier van 
kennisoverdracht blijkt ook wanneer ik 
hem vraag naar zijn beeld van het 
onderwijs van de toekomst. 'Ik hoop dat 
ik als docent een centrale rol kan blijven 
spelen in het live les geven, vooral ook 
omdat ik dat leuk vind om te doen. 
Bovendien heb ik zelf de beste 
herinneringen aan vakken waarbij de 
docent enthousiast en met veel verhalen 
uit de praktijk vertelde over zijn vak.' 
Toch verwacht hij ook wel dat het 
onderwijs zal veranderen. 'Ik denk dat 
de digitale leeromgeving een steeds 
belangrijkere rol gaat spelen in de 
ondersteuning van het les geven. Ik denk 
ook dat studenten verwachten dat ze 
steeds meer digitaal kunnen en mogen.' 

'Ik hoop dat ik als docent een 

centrale rol kan blijven spelen in 

het live les geven, vooral ook omdat 

ik dat leuk vind om te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joris vertelt nog een anekdote waaruit 
blijkt dat docenten met een andere 
generatie studenten te maken gaat 
krijgen. 'Van de laatste paar groepen 
kregen een paar studenten stress van 
het feit dat ze hun eindopdracht op 
papier moesten opsturen per post. Ze 
vertrouwden gewoon niet op de 
bezorging en sommigen kwamen het 
daarom maar langsbrengen.' Joris 
vermoedt dat deze nieuwe generatie in 
toenemende mate behoefte gaat krijgen 
aan afwisselende en interactieve 
werkvormen om hun aandacht bij de les 
te houden. Voor sommige, maar zeker 
niet alle, lessen kunnen het opnemen 
van colleges en flipping the classroom 
wat dat betreft prima tools zijn. Het 
opnemen van colleges zullen we in de 
toekomst dus zeker vaker gaan zien, 
maar het zal de traditionele vorm van 
onderwijs voorlopig zeker nog niet gaan 
vervangen.   
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