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Wat? 1 
Deze leidraad volgt onderstaande definities van de termen ‘weblecture’ en ‘lesopname’: 

Weblectures 

Een weblecture is een leermiddel dat doelbewust ontwikkeld wordt om inhouden via 

een online platform over te brengen. Een weblecture biedt video, geluid en digitaal 

presentatiemateriaal gecombineerd aan en dient ter vervanging of aanvulling van 

hoorcolleges. Korte weblectures worden ook wel kennisclips genoemd.  

 
Enkele mogelijke doeleinden van weblectures zijn:   

 Het vervangen van een hoorcollege. 

 Het aanbieden van een demonstratievideo voor bijvoorbeeld praktijkcolleges. 

 Het maken en nakijken van aantekeningen. 

 Het herhalen of verdiepen van aangeboden leerstof. 

 Het voorbereiden van een les en/of oefenen voor een opdracht/evaluatiemoment. 

 Het voorzien van feedback op ingediende werkstukken.  

 

Lesopnames 

Een lesopname is een rechtstreekse opname van een presentatie of hoorcollege, in 

het kader van contactonderwijs, die de student met behulp van een webbrowser live 

of achteraf kan bekijken. 

 

Enkele mogelijke doeleinden van lesopnames zijn:   

 Het bekijken van (gemiste delen van) hoorcolleges. 

 Het maken en nakijken van aantekeningen. 

 Het herbekijken van een hoorcollege in functie van een opdracht of 

evaluatiemoment.  

Leidraad universeel ontwerp 
Fiche 14: Weblectures (kennisclips) en lesopnames   
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Waarom en voor wie?  

Sommige lesgevers staan weigerachtig tegenover het ter beschikking stellen van 

lesopnames doordat de perceptie leeft dat dit resulteert in minder goede studieresultaten 

door afwezigheid van studenten tijdens hoorcolleges. Onderzoek toont echter aan dat: 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

 Studenten zelf voorstander zijn van contactonderwijs. 

 Studenten lesopnames voornamelijk gebruiken ter verduidelijking of aanvulling van 

de eigen notities. 

 Bij het ter beschikking stellen van lesopnames slechts een geringe daling op vlak van 

aanwezigheid van studenten in de hoorcolleges merkbaar is en dat het ter 

beschikking stellen van lesopnames een positief effect heeft op de leerresultaten 

van studenten die de hoorcolleges niet (kunnen) bijwonen.  

 

Weblectures en lesopnames hebben daarenboven ook diverse voordelen 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 

Voordelen voor de student 

 Diversiteit studentenpopulatie | Weblectures en lesopnames komen tegemoet aan 

de diverse studentenpopulatie, zo kunnen bepaalde studenten niet steeds aanwezig 

zijn in de les of moeite hebben om een hoorcollege volledig te volgen. Denk 

bijvoorbeeld aan studenten met een functiebeperking maar ook werkstudenten. 

 Flexibiliteit | Weblectures en lesopnames voorzien in een verhoogde flexibiliteit. 

Studenten kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk en op hun eigen tempo leren. 

 Herhaling | Voor studenten die baat hebben bij herhaling van inhouden zijn 

weblectures en lesopnames een meerwaarde.  

 Voordelen student | Weblectures en lesopnamen leiden tot verhoogd begrip, 

motivatie en engagement, efficiënter studeren, minder stress en een verhoogd 

bewustzijn m.b.t. het eigen leerproces.  
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Voordelen voor de lesgever 

 Meer tijd | Door weblectures in te zetten voor (verdiepende) kennisoverdracht 

komt tijd vrij voor interactie en oefening tijdens de contactmomenten.  

 Zelfreflectie | Weblectures en lesopnames kunnen fungeren als middel voor 

zelfreflectie door de eigen manier van lesgeven en kennisoverdracht te bekijken.  

 Hergebruik | Hergebruik van weblectures is mogelijk. 

 Gastdocenten | Voordeel van tijd- en plaatsonafhankelijkheid van weblectures voor 

bv. gastdocenten. 

 

Tips & Tricks 18, 19, 20, 21, 22, 24 

Weblectures  

Opname van de weblecture  

 Professionalisering |Neem deel aan professionele ontwikkeling op vlak van 

technologische, pedagogisch-didactische en inhoudelijke kennis om kwaliteitsvolle 

online leermaterialen te kunnen ontwikkelen (TPACK-model). 

 Materialen | Maak gebruik van de benodigde materialen: een goed werkende 

laptop of computer, een webcam en een microfoon en benodigde software zoals 

bv. Camtasia Studio (Microsoft), Screenflox (Mac), Adobe Captivate (Microsoft en 

Mac) of Screencast-o-matic (app).  

 Kledij | Hou rekening met de eigen kleding (bijvoorbeeld geen fijne ruitjes of 

streepjes) en zorg voor een goede verlichting. 

 Lengte | Maak video’s niet langer dan 25 minuten, bouw navigatie in zodra video’s 

langer zijn dan vijf minuten.  

 Omschrijving en structuur | Geef elke weblecture een korte maar heldere 

omschrijving en zorg voor een heldere indeling en structuur van de onderwerpen. 

Bespreek deze bij het begin van de weblecture.  

 Voorwerpen tonen | Houd voorwerpen die gedemonstreerd worden, voor de 

camera en vertel erbij.  

 Samenvatten | Vat hoofdzaken samen aan het eind van elk deel van de weblecture.  
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Inzet van de weblecture  

 Format | Toets de inhoud van het opleidingsonderdeel af aan het format van een 

weblecture. Wanneer directe communicatie en dialoog centraal staat, is een face-

to-face contactmoment meer geschikt.  

 Gepast inzetten | Zet de weblecture op gepaste wijze in. Verschillende scenario’s 

zijn mogelijk. Zo kan een lesopname dienen als voorbereiding, als duplicatie en ter 

uitbreiding van de leerstof.  

 Aanvullende opdrachten | Vul de weblecture aan met (online) opdrachten en 

leermateriaal. Deze bieden een meerwaarde en verbeteren de leerresultaten van 

studenten.   

 Leerdoelen | Stel duidelijke leerdoelen en stimuleer studenten om met de video te 

interageren.  

 Advanced organizer | Maak gebruik van een advance organizer of stel vragen 

vooraf of tijdens de opname, dit zorgt ervoor dat studenten gerichten kunnen kijken 

en luisteren. 

 Verdiepingsopdrachten | Formuleer verdiepingsopdrachten na afloop van de 

weblectures.  

 

Lesopnames  

 Verlichting | Dim het zaallicht niet, of slechts weinig. Te weinig licht geeft een 

onderbelicht beeld of maakt het filmen onmogelijk. 

 Voorwerpen tonen | Houd voorwerpen die gedemonstreerd worden, voor de 

camera en vertel erbij. 

 Vragen herhalen | Herhaal vragen uit het publiek, gesteld zonder microfoon, zodat 

deze audio ook wordt vastgelegd. 

 Transparantie | Zorg dat de studenten ervan op de hoogte zijn dat ze het college 

kunnen bekijken. 

 Snel online plaatsen | Stel het college spoedig na opname online beschikbaar zodat 

studenten die niet aanwezig kunnen zijn het college tijdig kunnen inhalen.   

 Audio-opname | Laat toe dat studenten audio-opnames maken van de les voor 

persoonlijk gebruik.  
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Meer weten? 

 Lees hier het ICTO Multimedia survey rapport de Universiteit Gent omtrent het 

gebruik van video in het hoger onderwijs. Studenten en lesgevers geven er hun 

mening en vertellen over de meerwaarde en uitdagingen van video in het hoger 

onderwijs.  

 

In de praktijk 

 De meeste mensen denken over de lesopnames 'goh, dat is handig', maar in mijn geval 

[als student] zijn de opnames onmisbaar. Hier wordt vaak niet bij stilgestaan. Het is niet alleen 

'makkelijk', maar voor sommige mensen zijn de opnames juist de reden dat studeren wél 

mogelijk is, ondanks hun beperking.” 

 “We hebben een dienst voor audiovisueel materiaal en ruimtes waar lesgevers 

kennisclips kunnen opnemen. We hebben een platform, met informatie rond hoe je een 

kennisclip maakt, welke soorten er zijn enzoverder. We proberen te stimuleren dat lesgevers 

dit doen. Maar er kruipt wel veel tijd in.” 

“We keken waar studenten echt moeite mee hadden en daar maakten we kennisclips 

rond. We moeten ergens beginnen en hopen dat het zal groeien.” 

“Er is een angst van collega’s om niet meer nodig te zijn. Ze denken dat ze vervangen 

worden door videomateriaal. Je moet communiceren met collega’s. Je rol zal verschuiven 

naar een coach, een begeleider, een ontwikkelaar. Maar je zal nooit misbaar zijn.” 

“Heel veel handelingen worden gefilmd voor practica, er zijn heel veel filmpjes. Dat zijn 

zelfgemaakte filmpjes, je vindt er ook online maar deze zijn echt gemaakt met het materiaal 

dat ze zullen gebruiken en tonen alles exact zoals ze het moeten kennen en kunnen.”  

 

 

 

" 

" 

" 

" 
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