
Evaluatie weblectures bij FLOT 

 

aanleiding 

In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project 

weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus in de 

deeltijdopleiding. De gedachte hierbij was om het toetsrendement te verhogen. Het is 

namelijk een terugkerend probleem dat in de deeltijd slecht gescoord wordt voor de 

caculusvakken. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag waaronder de beperkte 

contacttijd in de deeltijdopleiding. De studenten zijn alleen op dinsdag aanwezig en worden 

geacht de stof verder zelfstandig te bestuderen. Goede leermiddelen zijn dus van wezenlijk 

belang voor deze  studenten. Met behulp van de weblectures is een extra leermiddel 

aangeboden. Er zijn meerdere studentgroepen bij wiskunde die de vakken calculus  doen en 

bij deze groepen zijn de weblectures ook aangeboden. 

 

uitvoering 

De weblectures zijn in de vorm van korte opnames live tijdens de lessen opgenomen. Deze 

keuze is mede ingegeven om de docent niet te belasten met extra uren door de opnames op 

andere momenten op te nemen. Praktisch gezien betekende dit dat voorafgaand aan de 

lessen de opnameapparatuur moest worden opgesteld en na afloop weer worden 

afgebroken in het lokaal waar de lessen plaats vonden. In het begin van de pilot bleek dit 

lastig te realiseren. Er was niet altijd een geschikt lokaal beschikbaar en soms beperkte tijd 

om de apparatuur klaar te zetten. Er was extra ondersteuning nodig om de apparatuur te 

bedienen en in eerste instantie ook ondersteuning om de apparatuur te bedienen. Deze 

bediening tijdens de lessen  (het aan en uit zetten van de camera) is in een latere fase 

overgenomen door de docent zelf, zodat uiteindelijk de ondersteuning beperkt werd tot het 

opzetten en afbreken van de apparatuur. 

  



kijkgedrag 

Er wordt positief teruggekeken op de pilot. Uit een analyse van het kijkgedrag en een 

evaluatie onder de studenten (zie onderstaande diagram) blijkt dat er een redelijk aantal 

studenten van de groep waarbij de opnames (de opnamegroep) gemaakt zijn, gebruik 

hebben gemaakt van de opnames.  

 

Toch geeft een groot percentage (52,9%) aan geen gebruik te hebben gemaakt van de 

opnames. Dit percentage bestaat met name uit studenten van de andere groepen. Het is 

niet direct duidelijk waarom de opnames succesvol waren voor de opnamegroep in relatie 

tot de andere groepen. Er wordt door de studenten onder andere aangegeven dat ze niet op 

de hoogte waren van de opnames. Deze uitspraak moet wel met enige nuance gewogen 

worden omdat de enquête ook is ingevuld door studenten die het vak momenteel niet op 

het programma hebben staan en dus ook geen gebruik hoeven maken van de opnames. 

  



Structurering opnames 

De grote hoeveelheid korte opnames zijn op opgaveniveau gestructureerd volgens de 

hoofdstuk en paragraafindeling van het bij het vak behorende boek. Deze structurering bleek 

goed te functioneren zoals onderstaande diagram weergeeft: 

 

 

 

  



Kwaliteit opnames 

De kwaliteit van de opnames zijn van voldoende niveau gebleken. In de eerste fase van de 

pilot leek dit problematisch vanwege de belichting in de minder geschikte lokalen. In de 

tweede fase van de pilot hebben de opnames in een goed belichte ruime collegezaal plaats 

gevonden en waren beeld en geluid van goed niveau. Dit blijkt ook uit onderstaande 

diagram:  

   

 

Redenen om opnames te bekijken 

De redenen van gebruik van de opnames door de studenten zijn wisselend. Een belangrijke 

reden die wordt aangegeven is als voorbereiding op het tentamen. Hiermee blijkt een 

structureel extra leermiddel te zijn aangeboden die wordt positief is gewaardeerd door de 

studenten van de opnamegroep. Uit het kijkgedrag blijkt ook dat er redelijk frequent 

gekeken wordt gedurende de periode. Deze studenten gebruiken de opnames om de lesstof 

te verwerken. Tenslotte is er een klein aantal studenten die aangeeft de opnames te 

gebruiken als vervanging van de lessen. Dit geeft aan dat ondanks de beschikbaarheid van de 

weblectures (en meerdere leermiddelen waarmee zelfstandig studeren mee ondersteunt 

wordt) de lessen onmisbaar zijn. De docent blijft dus een cruciale rol spelen. 

  



Totale waardering 

De totale waardering van de weblectures is uitermate positief. Zie onderstaand diagram: 

 

 

Kennelijk ervaart de opnamegroep de beschikbaarheid van de opnames als een significante 

meerwaarde voor de studeerbaarheid van de cursus. Er al een redelijk aantal leermiddelen 

beschikbaar zoals bijvoorbeeld een uitgebreid boek met veel voorbeelden, een digitale 

omgeving waarin ook opnames beschikbaar zijn en diverse applets die de stof illustreren. 

Echter, de studenten ervaren opnames van hun eigen docent en direct passend bij de 

problemen waar ze tegenaan lopen als een prettige aanvulling hierop.  

Een belangrijke doelstelling vooraf was om het toetsrendement te verhogen. Uit een analyse 

van de toetsresultaten blijkt een lichte verbetering ten opzichte van de resultaten van het 

voorgaande jaar. De huidige toetsresultaten liggen echter nog steeds onder het gewenste 

niveau. Er is geen reden om aan te nemen dat de lichte stijging een gevolg is van de 

weblectures. Daarvoor is de stijging niet significant genoeg en bovendien kunnen meerdere 

oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Toch wordt teruggekeken op een geslaagd 

experiment vanwege de toegenomen studeerbaarheid in de deeltijdopleiding. Hieronder 

nog enkele opmerkingen van studenten die deze conclusie ondersteunen: 

• de les calculus is vrij lang, waardoor niet alles meteen blijft hangen, dus het is erg fijn 

dat ik alles naderhand nog eens terug kan kijken! 



• zeer nuttig, andere docenten zouden het bekijken moeten promoten bij hun 

studenten! 

• Heel fijn!! Graag doorgaan hiermee. Vooral bij het leren van tentamen erg 

functioneel! 

• Ik wil van de zomer mij verder verdiepen in calculus 2, 3 en 4. Ik zou het erg prettig 

vinden als ik de opnames dan kan bekijken en ook het boek qua internet. 

• ik vind het wel fijn vooral ter voorbereiding van de tentamens omdat sommige 

onderdelen dan toch 2 maanden terug zijn besproken en je zo weer snel iets kunt 

herhalen. 

• Fijn dat het er is! 

• Ik heb vrijstelling voor dit vak en kon op deze manier mijn kennis opfrissen. Super! 

• Goed initiatief, graag voortzetten. 

• Ermee doorgaan, het is erg fijn voor als het in de les te snel gaat en je het in je eigen 

tempo terug wilt luisteren 

• Ga zo door :-) 

• Ik vond het prettig om ook eens uitleg te zien/horen over dezelfde leerstof maar dan 

van iemand anders. 

• Enorm fijn om bij onduidelijkheid de opnames terug te kunnen kijken 

• Erg duidelijk en ondersteunend, goede manier, ik hoop dat ermee wordt 

doorgegaan! 

• Heel fijn om na de les nog eens rustig terug te kijken hoe je een opgave aanpakt. In 

de les gaat dat er best el snel doorheen en met de opname kun je rustig bekijken, 

oefenen en de volgende les een gerichte vraag stellen als er nog onduidelijkheid is. 

Voor mij zeker meerwaarde! 

 
 
  

 

 

 


