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Dit document gaat over het ontwikkelen van kennisclips, 
podcast, animaties etc. voor gebruik in het onderwijs. 
We gebruiken hier educlips als overkoepelende term 
voor.

Je wilt natuurlijke een goede educlip maken.  
Aan welke dingen kun je/moet je dan denken?  
Onze insteek hierbij is: besteed goed aandacht aan 
het onderwijskundig ontwerp! We zetten hier onze 
kennis, ervaringen en tips voor je op een rij.
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We beschrijven in dit document drie ontwerpstappen 
die je helpen bij het nadenken over het maken van 
kwalitatief goede educlips die een rol hebben in je 
onderwijs1. En dat gaat verder dan alleen het digitale 
leerobject zelf. We nemen ook nadrukkelijk de manier 
mee waarop je de educlip wilt gebruiken in je onder-
wijs aan een specifieke groep studenten. Want het 
is onze visie dat dat voor een belangrijk deel bepaalt 
hoe je educlip eruit moet zien. Dit totaal noemen we 
het onderwijskundig ontwerpen van educlips.

We onderscheiden drie ontwerpstappen: macro, 
meso en micro. We zoomen dus steeds verder in. 
We hebben gevonden dat het handig én belangrijk 
is om deze drie ontwerpfasen goed van elkaar te 
onderscheiden. 
Bij het uitwerken van deze stappen heb je ook 
rekening te houden met praktische randvoorwaarden 
zoals budget, beschikbare tijd, beschikbare materialen, 
beschikbare ondersteuning. Vooral bij het meso- 
ontwerp spelen deze een grote rol.

1. Macro ontwerp
—
De rode draad is steeds: het doel & de doelgroep zijn 
bepalend voor de uitwerking. Dus wat is het doel en 
je doelgroep van je educlip? Daarnaast gelden er nog 
wat meer zaken die de ‘scope’ van je educlip bepalen. 
Zoals de plek van je educlip in het leerarrangement 
en de situatie waarin je de educlip gaat gebruiken.

2. Meso ontwerp
—
De volgende ontwerpvraag die aan bod komt, heeft 
betrekking op de te maken educlip zelf. Dit is de stap 
waar je de meeste tijd aan zult besteden. En daarom 
besteden we er in dit artikel ook de meeste woorden 
aan. Je denkt hier na, en maakt keuzen, over: de vorm, 
de opdeling van de inhoud, de structuur, en over de 
activiteiten die je kunt inbouwen die het leerproces 
activeren. 

3) Micro ontwerp
—
De laatste ontwerpvraag zoomt nog verder in: wat ga 
je letterlijk vertellen over het onderwerp en wat ga 
je laten zien. In deze ontwerpstap gaat het erom de 
media-elementen goed op elkaar te laten aansluiten. 
Je beschrijft hiervoor handeling & dialoog: wie zegt 
wat, wie doet wat, wat zie je/komt in beeld. Kortom, 
alle tekstuele-elementen, beeld-elementen en de 
eventuele audio-elementen beschrijf je in samenhang 
tot elkaar. Dit klinkt als veel werk. In een professionele 
productie gaat hier inderdaad veel tijd in zitten.  
Zit je goed in de inhoudelijke materie, dan kun je  
hier sneller doorheen.

In schema ziet het ontwerpproces er als volgt uit:

Onderwijskundig ontwerpen in drie stappen

1  Het benoemen van de verschillende stappen in het ontwerpproces is niet nieuw. Bij multimediaproducties wordt al jaren een onderscheid 
gemaakt in stappen als concept-interactieontwerp-script, of bij filmproducties in de stappen: concept(inclusief synopsis) – treatment -script.
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In het macro-ontwerp ga je werken aan de funda-
menten van je educlip. De informatie die je hier voor 
jezelf op een rij zet, helpen je straks bij de uitwerking 
van je ontwerp in de volgende stappen: het meso- en 
micro-ontwerp

Doel en functie
—
Welk doel wil je in het algemeen bereiken,  
en wat wordt daarom het doel van de educlip? 

Met de educlip wil je een doel bereiken: instructie 
geven, sfeerbeeld oproepen etc. Dit spreekt voor zich. 
Of je je doel gaat bereiken hangt niet alleen van de 
clip af, maar ook van de wijze waarop je deze inzet. 
De clip en de manier waarop je deze inzet moeten bij 
elkaar passen. Dit betekent dat je bij de vormgeving 
van de educlip ook gaat kijken naar aspecten als 
doelgroep, leerarrangement en leersituatie.

Aanwijzing: Bedenk welk doel je in het algemeen wilt 
bereiken, en wat daarom het doel van de educlip kan zijn.

Doelgroep
—
Voor wie maak je deze educlip? 

De doelgroep is sterk bepalend voor het ontwerp 
van je educlip. Zijn er specifieke kenmerken van de 
doelgroep waar je rekening mee moet houden? De 
vragen die je jezelf hierbij kunt stellen, zijn:

   wat is de voorkennis van de studenten die je 
aanspreekt?

   zijn er andere kenmerken van de doelgroep waar je 
rekening mee moet houden?

   welke onderwerpen en welke aanvliegroutes  
(voorbeelden) spreken hen met name aan?

Aanwijzing: Schrijf op wat je van de doelgroep weet.

Het zal voorkomen dat je de educlip niet in één 
didactische setting wilt gebruiken, maar in meerdere, 
en zelfs voor verschillende doelgroepen. Dat heeft als 
logische consequenties dat de educlip ook algemener 
wordt: je moet er immers een bredere doelgroep mee 
bereiken in meerdere leercontexten. Tegelijkertijd 
wordt de educlip hiermee ook duurzamer (langer te 
gebruiken, in meer situaties). Om zo’n ‘algemenere’ 
educlip toch goed in te bedden een specifieke 
leersituatie kun je bijvoorbeeld gebruik maken van 
begeleidende informatie en specifieke opdrachten. 
En dat is meteen een goede brug naar het volgende 
onderdeel: hoe ga je de clip inbedden.

1. Macro ontwerp

Leerarrangement
—
Wat wordt de functie van de educlip in het totale 
palet aan leeractiviteiten? 

Bijvoorbeeld, welke opdrachten komen er & welke 
zijn daarvan aan de educlip te koppelen, op welke 
wijze kun je op andere manieren teruggrijpen op de 
inhoud van de educlip, maakt de educlip deel uit van 
een serie of staat hij op zichzelf?

Aanwijzing: Bepaal wat de functie van de educlip is in 
het totale palet aan leeractiviteiten.

Kortom, we kijken voor het vaststellen van het doel 
van de educlip ook naar de functie die de educlip 
heeft in het totaal van de leeractiviteiten, dus hoe 
alle content & activiteiten samenhangen. Dit moet 
immers didactisch op elkaar zijn afgestemd. Het totaal 
bepaalt mede welk doel je met de educlip wilt en kunt 
bereiken.
Een – bekend - voorbeeld van deze zienswijze is het 
gebruik van een kennisclip in het flipped-classroom 
concept. Dit houdt in dat de te geven instructie naar de 
periode vóór het contactmoment wordt verplaatst. Er is 
zelfs een gehele didactiek rond dit concept ontwikkeld. 
Het is duidelijk dat gebruik van een kennisclip in deze 
situatie bepalend is voor de inhoud van de educlip en de 
wijze waarop je die aan de orde stelt. 

Leersituatie
—
In welke situatie gebruikt de lerende de 
leermaterialen? 

Als je een educlip klassikaal laat zien heb je een 
andere clip nodig dan eentje die zij individueel 
bekijken. En doen ze dat onderweg op een smart-
phone of op een laptop in een practicumsituatie, 
moeten de studenten just-in-time informatie 
kunnen opvragen tijdens werkzaamheden zoals een 
veldpracticum. Bepaal dus of de gebruikssituatie 
specifieke voorwaarden stelt aan de te realiseren 
educlip. Een podcast bijvoorbeeld wordt meestal op 
een smartphone beluisterd. Dat stelt eisen aan de 
geluidskwaliteit.

Aanwijzing: Bepaal in welke omgevingen en op welke 
devices de lerende de educlip gaat gebruiken. Bekijk 
per omgeving of en welke beperkingen daar gelden.



3De – samenvattende - boodschap van de macrofase is: 
een educlip zet je doelgericht in voor een afgebakende 
doelgroep, en dit samen bepaalt mede de vorm en de 
inhoud van de te maken educlip die in volgende fasen 
zullen worden uitgewerkt. Door dit vooraf goed te door-
denken kun je sneller en beter door de vervolgstappen 
heen. 



42. Meso ontwerp

De volgende ontwerpvraag die aan bod komt, heeft 
betrekking op de te maken educlip zelf. 

We beginnen het meso ontwerp met de keuze voor 
een medium (video, animaties, audio, en allerlei 
combinaties) en een format. Het format is een speci-
ficatie van het gebruik van het medium. Bijvoorbeeld 
een videoclip kan met of zonder talking head, met of 
zonder PowerPoint etc. We noemen dat hier een 
vormkeuze. Deze keuze baseer je op de informatie uit 
de macro ontwerp stap. Vanuit deze vormkeuzen 
kijken we naar de inhouden: hoe zijn die op te delen, 
in welke volgorde zijn die te plaatsen, en wat kan er 
gedaan worden aan interactie. Via deze route werk je 
het ontwerp steeds verder uit en concretiseer je je idee.

Er zijn alternatieve routes die ook goed werken. Een 
alternatieve route is te starten bij het analyseren 
& opdelen van de inhouden; clusteren in logische 
eenheden; kiezen van media & formats, maken 
prototype, evalueren, bijstellen. Deze route is meer 
top-down. Het is onze ervaring dat het vroegtijdig 
kiezen voor een format het eenvoudiger maakt de 
vervolgstappen te nemen.

Vormkeuze
—
Wat is het meest geschikte format van de educlip? 

Het draait om het kiezen van een geschikt format: 
talking head, screencast, animatie, podcast, etc, 
en alle combinaties die er maar mogelijk zijn. Dus 
bedenk in welke vorm de inhoud het best kan worden 
gepresenteerd. Deze keuzes zijn afhankelijk van de 
doelgroep, de doelstelling, en op welke manier je wilt 
dat de student met de inhoud aan de slag gaat. Deze 
keuzen worden ook gevoed door praktische over-
wegingen zoals budget, beschikbare ondersteuning 
etc. Sommige educlips kosten veel voorbereiding 
en productietijd en soms zijn er eenvoudiger 
oplossingen waarmee je vrijwel hetzelfde resultaat 
bereikt. Wanneer een educlip door grotere groepen 
studenten over jaren heen gebruikt kan worden, dan 
is een grotere investering in ontwerp en productie 
gerechtvaardigd. Is de clip voor een kleine groep 
studenten en is de kans groot dat de inhoud na een 
jaar gedateerd is, dan is een goedkopere vorm te 
prefereren.

Aanwijzing: Bepaal het meest geschikte format van de 

educlip

Om je hierbij te helpen, zetten hier wat vormen voor 
je op een rij.

   Talking Head met PowerPoint. Dit is wel de 
eenvoudigste vorm die zich goed leent voor het 
geven directe instructie, het introduceren van een 
concept, het samenvatten van informatie. Voegt de 
‘talking head’ naast de powerpoint wat toe aan zo’n 
clipje? Ja, dat is uit onderzoek gebleken2. Waarom? 
Omdat er een mens in beeld is: vaak de persoon 
met wie de studenten een relatie hebben (binding). 
De talking head kan non-verbaal accenten leggen. 
En een meer psychologische verklaring: we willen 
graag de mens zien (motivatie). 
   Greenscreen-opname met PowerPoint, visuals 

of documentair fragment is een variant op 
bovenstaande. In deze vorm presenteert de docent 
voor een zgn. greenscreen in de studio en worden 
PowerPoint, tekst of andere informatie in de nabe-
werking aan de presentatie toegevoegd. Voordeel 
hierbij is dat er gebruik kan worden gemaakt van 
schermvullende visuals/grafische elementen en 
dat ook bewegende beelden geïntegreerd worden 
weergegeven. De docent heeft hier meer de rol van 
presentator. 
   De gevisualiseerde casus (video of animatie) is 

erop gericht inzicht te bieden in de consequenties 
van bepaalde principes. Hierbij kun je bijvoorbeeld 
een dilemma presenteren: studenten kunnen hun 
mening hierover aangeven via bijvoorbeeld de 
leeromgeving en afhankelijk van deze keuze, krijgen 
zij te zien wat er in de praktijk kan gebeuren. Een 
ander voorbeeld in deze categorie is het laten 
verzinnen van oplossingen voor een probleem uit 
de praktijk door je studenten. 
   De ‘VOX POP’ techniek om duidelijk te maken dat er 

over een onderwerp veel verschillende meningen 
zijn, en om studenten uit te dagen zelf een mening 
te vormen en te onderbouwen ofwel meningen 
te linken aan theoretische bespiegelingen. Vox 
pop - (Lat. vox populi = de stem van het volk) zijn 
korte reacties van het publiek op bepaalde vragen, 
waarbij de shots op een snelle manier gemonteerd 
zijn. Voor Vox Pop clips kunnen zowel video als 
audio worden ingezet.

2  https://educate-it.uu.nl/wp-content/uploads/2018/10/Studentpercepties-over-drie-typen-kennisclips.pdf
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   Een screencast leent zich er goed voor om uitleg 
te geven bij een online schema, de werking van 
een website etc. Op basis van bijvoorbeeld een 
specifiek gebruiksscenario vertelt de docent (als 
voice-over dit keer) welke stappen in een applicatie 
moeten worden gezet ofwel welk zoekstrategie kan 
worden toegepast. Met een gehighlighte cursor kan 
de student stapsgewijs volgen wat de bedoeling is 
(Signaling Principle van de multimedia leerprincipes 
van Mayer zijn multimediale leerprincipes). Ook 
bij deze vorm van geleide instructie kan natuurlijk 
gebruik gemaakt worden van activeren van de 
voorkennis door te beginnen met een vraag 
(Pre-training Principle van de multimediale leerprin-
cipes van Mayer).

   Demonstratie. Denk hierbij aan ‘how to’ educlips, 
maar ook toepassingen van ‘aanschouwelijk onder-
wijs’ zoals het uitleggen van een financieel plaatje 
aan de hand van een cake, die verdeeld wordt. De 
cake is hier dan de metafoor waardoor het onder-
werp/uitleg inzichtelijker wordt. Let er dan wel op 
dat extra toelichting beter mondeling dan tekstueel 
kan worden gegeven (zie Mayers multimedia prin-
ciple i.c.m. modality principle, Mayer 2001). Als je 
toch tekstuele info wilt toevoegen, zorg dan dat dit 
duidelijk bij de afbeelding wordt geplaatst (spatial 
contiguity principle)

   Podcast ofwel audioclips kunnen verschillende 
vormen aannemen en zijn vooral geschikt voor 
verdieping van onderwerpen. Ze kunnen als 
bronmateriaal dienen, bijvoorbeeld een min of 
minder gestructureerd levensverhaal aan de hand 
waarvan studenten observatie-opdrachten krijgen 
of een analyse moeten maken. Een andere vorm is 
een interview met een expert over een onderwerp. 
De interviewer kan vanuit een lekenpositie vragen 
stellen, maar ook vanuit een journalistieke rol 
proberen tot de kern van een onderwerp te komen. 
Een andere vorm is een dialoog (2 of meerdere 
experts praten over een onderwerp). Een dialoog 
kan als bron/aanzet dienen voor bijvoorbeeld 
klassikale of online discussie of als introductie van 
een complex onderwerp.

Het feit dat podcasts niet-visueel zijn, draagt eraan bij 
dat de luisteraar zelf beelden moet creëren, dus actief 
bezig is met constructie van kennis of het toetsen van 
een mening. Podcast kunnen ook fictief zijn. Kleine 
verhaaltjes die uitgespeeld zijn. En tot slot kunnen ze 
ook de vorm hebben van een ontdekkingsreis op een 
locatie waardoor de luisteraar een beeld krijgt van 
een situatie die misschien minder eenvoudig te filmen 
is. Zo’n podcast kan bijvoorbeeld beginnen met een 
misconceptie/vraag/statement en een vraag aan de 
luisteraar: Laten we kijken of dit klopt. De podcast is 

dan opgebouwd uit stappen in waarheidsvinding. 
Er is inmiddels veel bewijs dat podcasts goede bijdragen 
kunnen leveren aan leer- en onderwijsprocessen.

We hebben een praktisch overzicht gemaakt van een 
aantal formats, met daarbij een beschrijving voor 
welke soorten content3 dit met name geschikt zijn, zie 
de bijlage ‘wanneer gebruik je welk media-format’. 

We gaan vervolgens verder met het ontwerpen en 
gebruiken daar de volgende werkwijzen voor, allen 
bekend uit de didactiek:

Segmentering van de leerstof
—
Hoe is de inhoud op te delen en stukjes die op 
zichzelf kunnen staan? 

Segmentering is jargon voor het opdelen van de leer-
stof in kleinere delen die redelijk op zichzelf kunnen 
staan. Hoewel dit makkelijk klinkt, is het vaak een hele 
puzzel. Wel een leuke puzzel om te leggen overigens. 
Het roept namelijk al heel snel vragen op zoals: Wat 
is hier nu echt belangrijk?; Wat kan de student zelf 
(lezen), en waar heeft hij/zij ondersteuning bij nodig?; 
Wat moet je als voorkennis hebben om dit stukje 
leerstof te kunnen begrijpen. 
Het is daarom goed om dit opdelen van de leerstof 
met een groep te doen. 

Aanwijzing: Deel de inhoud op in stukken die op zich-
zelf kunnen staan, en doe dit met een groep.

Structuur
—
Wat is de meest geschikte volgorde om deze delen 
aan bod te laten komen? 

En deze kleinere delen plaats je vervolgens in de 
meest geschikte volgorde. Wat is nu een goede volg-
orde om de leerstof te presenteren? Volg je hierbij 
de wetten van de logica (het ene volgt logisch op het 
ander)? Of die van de chronologie (het een volgt in 
de tijd op het andere)? Je kunt ook denken aan de 
deductieve methode (algemene wetmatigheid die je 
aan de hand van een specifiek onderwerp toelicht), 
of juist het omgekeerde - de inductieve methode (een 
specifieke situatie met veel aansprekende context 
waar dan een algemene regel uit wordt afgeleid). 
Een minder vaak gebruikte vorm in educlips die wel 
heel aantrekkelijk is voor de ‘kijker’ is de narratieve 
vorm waarin een probleem wordt geschetst dat om 
een oplossing vraagt die pas aan het einde wordt 
gegeven. Voor de opbouw van je verhaal of  
presentatie zijn dus verschillende routes mogelijk 

3 Gebaseerd op Clark’s contentytpes (Clark 2007). Die weer zijn afgeleid van Merrils indeling (Merril 2009)
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(zie de bijlage ‘structuren voor een goed verhaal’ voor 
meer informatie hierover). Een paar praktische tips: 
baken het onderwerp als geheel - en de losse onder-
delen daarbinnen - goed af ten opzichte van elkaar en 
andere onderwerpen, en benoem (waar relevant) de 
relatie met deze andere onderwerpen.

Aanwijzing: Zet de delen in de geschikte volgorde op 
basis van (vak)didactische keuzen.

Aansluiten bij en/of activeren (van de voorkennis)
—
Wat kun je doen om de studenten bij de les te 
houden? 

De studenten moeten in het begin van de educlip 
aangesproken of herinnerd worden aan dat wat ze 
al weten. Het gebruiken en/of activeren van de juiste 
voorkennis is een heel belangrijk onderdeel bij het 
‘lesgeven’ dat niet snel te veel aandacht kan krijgen. 
Stel bijvoorbeeld een paar vragen. Of geef in een paar 
zinnen en/of beelden aan waar het nieuwe verhaal 
op voortborduurt, of geef een herkenbaar praktisch 
voorbeeld. Het kan overigens ook zijn dat deze 
activatie van de voorkennis buiten de clip om wordt 
gedaan, bijvoorbeeld in een schriftelijke instructie. 

Aanwijzing: Bepaal wat je kunt doen om de studenten 
bij de les te houden.

Hoewel een educlip een vrij passief middel lijkt, zijn 
er toch de nodige mogelijkheden om studenten te 
stimuleren mentale gedachte-experimenten uit te 
voeren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de student te 
vragen de opname even stil te zetten, een antwoord 
op een vraag te formuleren, en dan pas door te gaan 
om de oplossing en/of de uitwerking te bekijken. 
Er kunnen vaak al meerkeuzevragen aan een clip 
worden toegevoegd: quizjes, polls, etc. In de toekomst 
kunnen in opnamen zogenaamde hotspots worden 
toegevoegd waar een opdracht aan kan worden 
gekoppeld. De boodschap hier is om dergelijke 
denkvragen aan de luisteraar te stellen: daag ze uit 
om mee te denken!

Om grip te krijgen op deze stappen is het handig 
om te beginnen met het maken van een rijtje van de 
verschillende onderwerpen. Deel ze hiervoor op in 
afgebakende kleinere onderwerpen, en maak in een 
overzicht de onderlinge relaties duidelijk met lijntjes. 
Je kunt hier bv goed post-its voor gebruiken. 
De volgende stap is om alle onderwerpen in een 
volgorde te zetten die past bij het leerdoel, de doel-
groep(en) en past bij je eigen voorkeur. Aan de hand 
van dit overzicht stel je vervolgens vast of deze 
sequentie van onderwerpen binnen de gewenste 
doorlooptijd past. Tenslotte breid je de ontstane 
outline uit met de activiteiten die passen bij activatie 
voorkennis en activatie leerprocessen.



73. Micro ontwerp

Tot slot de laatste ontwerpvraag: wat ga je letterlijk 
vertellen over het onderwerp en wat ga je laten zien, 
bijvoorbeeld door middel van een PowerPoint, een 
interviewfragment, een illustratie, etc. Een praktisch 
tip vooraf: Let op dat je niet refereert aan ‘actuele’ 
zaken zoals “zoals ik jullie vorige week al heb 
verteld”, en/of geef geen visuele verwijzing naar een 
actuele gebeurtenis. Hierdoor ‘veroudert’ de educlip 
snel en wordt de educlip minder goed herbruikbaar.

Beeld
—
Wat ziet de lerende precies in beeld? 

We vragen speciale aandacht voor het ontwerp van 
het beeldmateriaal zoals de slideshow, PowerPoint, 
greenscreen, screencast (waaroverheen wordt gepre-
senteerd) omdat met vrij eenvoudige ingrepen deze 
media-elementen sterk zijn te verbeteren. Maar laat 
dit alles vooral ondersteunend zijn: het moet geen 
content op zichzelf worden. 

Aanwijzing: Beschrijf gedetailleerd wat er een tekst, 
afbeeldingen, typografie en video te zien is.

Hierbij geven we een aantal algemene richtlijnen, 
mede gebaseerd op het werk van Mayer (2001):

   De slideshow is ondersteunend aan het te vertellen 
verhaal: wees dus beknopt in wat je op de slides 
zet. Er circuleren op internet veel aanwijzingen 
voor het adequate aantal woorden en zinnen. Ze 
variëren van ‘weinig’ tot ‘extreem weinig’. Kortom: 
veel minder dan wat we vaak om ons heen zien. Er 
is ook wetenschappelijk aangetoond dat bij gebruik 
van summiere slides studenten beter de informatie 
onthouden (Wecker, 2012). De korte verklaring 
daarvoor: lezen en luisteren tegelijkertijd gaan niet 
goed samen. De aandacht voor één van de twee 
loopt terug, meestal die voor het luisteren.

   De slideshow is ondersteunend aan het te vertellen 
verhaal: zeg dus wat je wilt zeggen en zet dit 
niet ook nog eens in de slides. Het didactische 
argument hierbij: de slideshow is niet bedoeld 
als leermiddel dat alle leerstofcontent bevat. In 
dat geval zou de slideshow immers voldoende 
zijn. Het is de combinatie die het hier moet doen, 
waarbij het accent moet liggen op het verhaal van 
de docent omdat deze boodschap qua intonatie, 
verbaal en non-verbaal veel rijker is dan de 
slideshow.

   Gebruik je slideshow om uit te beelden wat je 
wilt vertellen: gebruik dus bij voorkeur schema’s 
en/of illustraties. Met name illustraties hebben 
als voordeel dat je wel kunt kijken en luisteren 
tegelijkertijd. Illustraties appelleren ook aan andere 
niveaus van begrip c.q. bewustzijn dan luisteren en 
lezen. Dit betekent dat de juiste illustratie bij een 
tekst voor een betere verankering kan zorgen van 
de boodschap.

Om bovenstaande richtlijnen toe te passen hebben 
we wat eenvoudige - en drastische - tips. Als je 
denkt dat je slideshow klaar is o.b.v. bovenstaande 
richtlijnen, maak dan een nieuwe versie waarin je de 
volgende twee punten verwerkt: 

   Verminder het aantal woorden met nog eens de helft.
   Voeg minimaal per twee slides een adequate en 
grote illustratie toe. 

   Laat je presentatiemiddel (de PowerPoint) aan een 
collega zien en vraag om feedback. 

Wat in de praktijk vaak een struikelblok is, is het 
vinden van de juiste illustraties, i.c.m. de vermelding 
van de beeldrechten. Daarom hier een paar tips en 
richtlijnen.

   Je wilt natuurlijk voldoen aan de auteursrechten. 
Dit betekent in grote lijnen twee dingen: bron-
vermelding en het gebruik van foto’s die voldoen 
aan een creative commons licentie4. Een geschikte 
licentie is bijvoorbeeld: cc-by. Dat betekent: naams-
vermelding (wat toch al moet onder de auteurswet) 
Voor meer informatie over dit onderwerp: vraag/
kijk bij het AuteursrechtInformatiePunt van de 
Bibliotheek. Auteursrechten spelen uiteraard 
ook een grote rol bij hergebruik van audio- en 
video-fragmenten van anderen. 

   Een veel gebruikte vindplaats van kwalitatief mooie 
foto’s is Flickr.com. Je kunt hier bij de zoekmachine 
instellen dat je alleen foto’s gepresenteerd krijgt 
die een bepaalde CC-licentie hebben. Onder de 
hierboven genoemde CC-licentie-voorwaarden zijn 
de foto’s gratis te gebruiken. 

   Er zijn veel websites met stockphoto’s. Aan gebruik 
van dit materiaal zijn vaak kosten verbonden. Dit 
gaat om relatief kleine bedragen waardoor het 
wel interessant kan zijn als het om belangrijke of 
goede foto’s gaat. Voorbeelden van deze sites met 
stockfoto’s zijn: iStock, ShutterStock, Adobe Stock, 
Pond5, Getty Images, Stocksy, Canstockphoto, etc. 
Unsplash is een site waar je rechtenvrij foto’s kunt 
vinden van hoge kwaliteit die gratis zijn.

4 Voor meer informatie over creative commons: https://creativecommons.nl/uitleg/
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Audio 
—
Wat is er op welk moment te horen? 

Als je gebruik maakt van een voice-over, hou dan in 
de gaten dat die specifiek moet worden geschreven 
als voice-over tekst. Zo’n tekst moet goed ‘bekken’,
dat wil zeggen dat hij makkelijk te lezen moet zijn 
(geen struikelwoorden moet bevatten etc). Bij voice-
overs verwacht de kijker/luisteraar een professionele 
voordracht en goede dictie. Bij vertellende podcasts 
of podcast discussies/gesprekken daarentegen kan 
informeel spontaan taalgebruik juist weer zorgen 
voor een betere verbinding met de luisteraar. 

Aanwijzing: Beschrijf wat er te horen is, per onderdeel.

Gebruik van muziek is in sommige formats een 
manier om een sfeer, betrokkenheid of herkenning 
(podcast) te creëren. Het gaat dan vooral om 
intro-muziek bij podcasts, animatie of locatiepro-
ducties. Ook kan een zogeheten bumper muziek 
ervoor zorgen dat verschillende onderdelen van zo’n 
productie aan elkaar gesmeed worden. In de meeste 
gevallen is het niet aan te raden om muziek onder de 
hele educlip te gebruiken. Dit leidt af van de inhoud 
(Mayer, 2001). 
Gebruik je als aanspreekvorm: jij of u, voice-over 
of spontaan spraakgebruik? Bij alle educlips is het 
belangrijk om te bepalen welke aanspreekvorm 
je gaat gebruiken en die keuze heeft natuurlijk 
direct te maken met je doelgroep. Gebruik je ‘beste 
studenten, dus adresseer je een bepaalde groep’ 
of blijf je algemeen. Gebruik je u of je/jij? Spreek je 
de kijker/luisteraar direct aan: Hoe denken jij en je 
medestudenten hierover? Of indirect: “Hoe denken 
studenten hierover”. Let op dat ook deze keuze weer 
een uitvloeisel is van de doelgroep die je voor de 
educlip in gedachte had. 

Hulpmiddelen
—
Na deze stappen te hebben doorlopen, is het 
ontwerp gereed. Nu kan de educlip worden gereali-
seerd: de productiefase. Met een goed ontwerp ben 
je daarop optimaal voorbereid.

Wel willen we je nog graag op weg helpen met een 
paar hulpmiddelen, waar we in de tekst ook al even 
naar verwezen.

1.   Wanneer gebruik je welk media-format?
In welke vorm kan de inhoud het best worden 
gepresenteerd? Via een talking head, of met een 
podcast? We hebben een praktisch overzicht 
gemaakt van alle media, formats, met daarbij een 
beschrijving voor welke soorten content dit met 
name geschikt is. Dit is Gebaseerd op Clark’s 
contentytpes (Clark 2007), die weer zijn afgeleid 
van Merrils indeling (Merril 2012).

2.  Structuren voor een goed verhaal
Er zijn verschillende structuren of formats die
je kunt volgen om een inhoudelijk verhaal op te 
bouwen. In het overzicht zetten we deze voor je op 
een rijtje.

3.  Case beschrijvingen
We hebben twee voorbeelden beschreven van het 
ontwerpproces aan de hand van de hier 
beschreven ontwerpstappen.
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CASE 1 – Training registratie- en informatiesysteem
—
In het kader van Lang Leven Leren werkt de faculteit 
samen met een grote gemeente bij het ontwerpen en 
uitvoeren van een trainingstraject voor de introductie 
van een nieuwe werkwijze in het sociale domein. De 
nieuwe werkwijze bestaat uit nieuwe uitgangspunten, 
procedures en daarnaast moeten medewerkers ook 
gebruik gaan maken van een nieuw registratie- en 
informatiesysteem (RIS).

1. Macroniveau – het leerarrangement
Doelstelling en doelgroep: De edu-clips worden in
eerste instantie aangeboden als voorbereiding op de
practicummomenten tijdens het introductietraject
van de nieuwe werkwijze. Daarnaast moeten de
edu-clips ook als on-the-job naslagwerk ingezet
kunnen worden en gebruikt kunnen worden voor het
inwerken van nieuwe medewerkers.

Context: Het volledige trainingstraject rond de intro-
ductie van de nieuwe werkwijze omvat face-to-face 
workshops/trainingen waarin de nieuwe procedures 
wordt toegelicht en waarin nieuwe vaardigheden 
worden ingeoefend. Voor de training van het 
registratie systeem RIS zijn een aantal practica voorzien 
waarin cursisten kunnen oefenen met het invoeren 
van gegevens in een simulatiekopie van de applicatie 
en daarnaast wordt gedacht aan de inzet van edu-clips 
als instructiemethode. Er is verder een papieren 
functionele beschrijving van het systeem beschikbaar 
die nog tot handleiding omgewerkt zal worden.
Kenmerken doelgroep: Medewerkers zijn niet direct 
ICT-minded en lopen zeker niet warm voor ‘weer een 
nieuw informatiesysteem’ in hun werk. Ze zien dit 
als een ballast voor het echte werk. Secundaire doel-
stelling is dan ook om de acceptatie van het nieuwe 
registratiesysteem te vergemakkelijken. 

2. Mesoniveau – het ontwerp
Omdat de weerstand tegen ICT-systemen onder de
medewerkers groot is, zal in de edu-clips zo veel
mogelijk de praktijk van alle dag moeten worden
verwerkt. Geen functionele of beschrijvende knop-
pentraining dus, maar een training waarin de cursist
zijn eigen werkpraktijk herkent en daarmee het nut
van het registratiesysteem. Gekozen wordt voor een
insteek waarbij gebruikt gemaakt wordt van dezelfde
casuïstiek die ook in de face-to-face (social skills) trai-
ningen wordt gebruikt. Hierdoor wordt de voorkennis
geactiveerd en relatie gelegd met ‘het echte werk’.
De casus zal dan ook vanuit een perspectief van een
echte medewerker worden uitgewerkt.

Qua interactie wordt in de clips voorgedaan hoe de 
praktijkhandelingen in het systeem moeten worden 
gezet en wat er meer van belang is. Daarbij komt de 
nieuwe werkwijze ook terug. Aan de hand hiervan 
kunnen de cursisten in de simulatieomgeving zelf 
gegevens invoeren en handelingen uitvoeren.

Segmentering: Op basis van de meest voorkomende 
beroepshandelingen uit de (nieuwe) werkpraktijk 
worden een aantal belangrijke onderwerpen 
benoemd die cursisten in elk geval in het nieuwe RIS 
systeem moeten kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld: 
het aanmaken van een dossier, het registreren van 
startvragen en het printen van een perspectiefplan 
etc. Uit deze inventarisatie volgt met 7 educlips met 
een lengte van 3 tot 7 minuten, de basis kan worden 
afgedekt. Bij de groepering van handelingen wordt 
het praktijkverhaal uit de casus als basis genomen 
en is volledigheid minder belangrijk dan aansluiting 
op en herkenbaarheid van de dagelijkse praktijk. 
Minder voorkomende handelingen kunnen altijd in de 
papieren handleiding worden nagekeken. 
Vormaspecten: Omdat het om een systeemtraining 
gaat, valt de keuze op screencast met voice-over als 
vorm voor de edu-clip. Om zo dicht mogelijk bij de 
doelgroep te blijven zal voor het inspreken van 
de voice-overs een ervaren medewerker van de 
gemeente worden gevraagd. De handelingen zijn 
zichtbaar door een oplichtende cursor in het scherm. 
De bedoeling is dat in het practicum of op een 
ander moment de cursist zelf aan de hand van dit 
voorbeeld de stappen kan herhalen in een speciaal 
simulatiegedeelte van het RIS.

3. Microniveau – het script
De verschillende handelingen/onderwerpen uit de 
casus worden omgewerkt tot een audio/voice-over 
tekst in de eerste persoon: “Vandaag heb ik een 
afspraak met Peter en zijn ouders. Er is jeugdhulp 
nodig en daarom maak ik een dossier in het RIS aan. 
Om een dossier aan te maken klik je bij ‘Registeren’
op ….” De cursist ziet op de screencastsimulatie hoe 
de handelingen in het scherm worden uitgevoerd. 
Het script bestaat op dit micro niveau uit drie 
kolommen: handelingen (dit zijn handelingen op het 
scherm, bijvoorbeeld selecteren van een bepaald 
menu-item en het intypen van specifieke informatie), 
voice-over tekst en in de derde kolom, extra scher-
melementen. Schermelementen zijn bijvoorbeeld 
overlays met pijlen, highlights, kaders, nummering 
van de stappen, call outs, let ops etc. waar nodig met 
toelichtende schermtekst om het verhaal extra visuele 
kracht bij te zetten en de aandacht te sturen naar de 
belangrijkste elementen op het scherm die nodig zijn 
om een handeling in het systeem uit te voren. 
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CASE 2 - Inleiding maatschappelijke  
ontwikkelingen - remediering
—
Docent Social Work wil educlips inzetten voor het vak 
‘inleiding maatschappelijke ontwikkelingen’. Hoe pakt 
ze dit aan?

1. Macroniveau – het leerarrangement
Het vak Inleiding Maatschappelijke ontwikkelingen 
is een standaard vak van X ECTS in de propedeuse. 
Er worden standaard hoorcolleges gegeven voor dit 
vak, maar bij het tentamen blijkt steeds weer dat een 
deel van de studenten moeite heeft met abstracte 
begrippen als ‘interdependentie’, ‘socialisatie’ etc.  
Het gaat daarbij zowel om definitie, herkenning als 
ook het toepassen van het begrip. 
Doel van de serie edu-clips is dan ook het verduide-
lijken van deze begrippen, zodanig dat de student de 
relatie tussen begrip en de sociale praktijk leert leggen.
De insteek is remediërend. De doelgroep bestaat uit 
de studenten voor wie het hoorcollege en het boek 
alleen nog niet voldoende zijn. 
De uit te leggen begrippen zijn van algemene aard  
en zullen ook de komende jaren te gebruiken zijn. 

2. Mesoniveau – het ontwerp
Op basis van een analyse van de tentamens van 
voorgaande jaren, zijn 15 onderwerpen/begrippen 
geïdentificeerd die nadere uitleg behoeven.  
De docent kiest ervoor om per onderwerp een apart 
flitscollege van 5-10 minuten te maken. Omdat de 
onderwerpen niet echt een volgordelijkheid hebben, 
wordt gekozen om ze inhoudelijk los van elkaar te 
ontwerpen. 
Als basisvorm voor de serie kiest docent M. voor  
een deductieve benadering van het onderwerp.  
Een korte uitleg van het begrip, wie het begrip 
bedacht heeft en wat het betekent, gevolgd door  
een kort filmfragment met een praktijksituatie  
waarin het begrip als het ware wordt verbeeld.  
Voor inter dependentie wordt hierbij bijvoorbeeld een 
fragment uit ‘Puberruil’ getoond waarin een pubers 
niet alleen een week van gezin wisselen, maar ook 
elkaars sociale omgeving, vrienden en activiteiten 
leren kennen. Uit het fragment blijkt het belang van 
de onderlinge afhankelijkheid.
Vormaspecten: Vanuit deze segmentering kiest de 
docent qua vorm voor een korte uitleg aan de hand 
van punten op een PowerPoint presentatie afgewis-
seld met de fragmenten die als illustratie dienen en 
een korte afrondende toelichting waarin de praktijk 
weer aan het concept wordt gekoppeld.
Om het activeren van het leerproces te bevorderen, 
mogen de studenten aan de hand van elk flitscollege 
een mogelijke tentamenvraag insturen. 

3. Microniveau – script
Voor de PowerPoint maakt de docent vooral gebruik 
van tekst (heldere definitie) en een schematische 
weergave van het abstracte begrip (met pijlen, cirkels, 
emoticons etc). Hierbij wordt het schema element 
voor element opgebouwd zodat duidelijk wordt hoe 
de verschillende aspecten van het begrip met elkaar 
samenhangen. De docu-fragmenten zijn zorgvuldig 
gekozen en niet langer dan 1.5 minuut en worden
 in hetzelfde kader getoond waar de docent eerder de 
uitleg gaf. Tijdens het fragment blijft het begrip en de 
definitie (of het schema wanneer dat duidelijker is) in 
beeld staan.
Tijdens de afsluitende recapitulatie worden de 
kernwoorden in de definitie met rood (signaalkleur) 
weergegeven.
Als laatste slide krijgt de student de uitnodiging om 
een slimme vraag over dit onderwerp te bedenken. 
De beste vraag zal in het tentamen verwerkt worden.
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