VIDEO IN
ONLINE LEREN
wanneer gebruik je wat?

Hoe begin je eraan?
1

Welke leerinhoud wil je delen met je leerlingen?

2

Is die inhoud geschikt voor video?
Kies je best een andere vorm: tekst,
schema’s, audiofragment.

Bestaat er al een video? Zoek eens eerst op
bestaande platformen. Hier vind je een 15-tal
websites met video’s.
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Wil je een video op maat van jouw leerstof en
leerlingen? Kies dan wijs uit onderstaande
mogelijkheden.
Maak een storyboard en schrijf je scenario uit.
Denk na over hoe je beeld en geluid maximaal
uitbuit in functie van leren.
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Eens je video klaar is, publiceer ‘m dan op een
platform als Youtube, Vimeo of Stream. Je kan
makkelijk je video embedden in je leerplatform
zoals Smartschool, Moodle… (minder klikken).

Wat bestaat er zoal?
Hoeveel tijd steek je erin?

IT- vaardigheden die je nodig hebt.

Bekijk een voorbeeld

webinar

Live-uitzending van een les soms geleid door
meerdere ‘hosts’. Je kan je scherm en je presentatie
live delen met de deelnemers. Er is een chat
mogelijkheid.
Smartschool Live, Microsoft Teams, Google Meet,
Zoom

presentatie
Je neemt op voorhand je bestaande presentatie op
en plaatst die video online.
Powerpoint of Keynote (Mac) hebben een
opnameknop voor je presentatie en je stem.

screencast

Je neemt je volledige scherm op om uitleg te doen
bij je afbeeldingen, software, whiteboard…
PC: Screencast-o-matic , SnagIt
Mac: QuickTime. iPad: met de ingebouwde
schermopname

demonstratievideo
Je smartphone gebruiken (met statief) om te tonen
hoe je een oefening uitvoert. Gewoon doen!

whiteboardvideo
Net zoals op je bord in de klas, schrijf en teken je
terwijl je uitleg geeft. Deze uitleg publiceer je online
en kan oneindig herhaald worden door je leerlingen.
Handigste hiervoor is een tablet met een pen of
vinger.
iOS ingebouwde schermopname, explain
everything - Android: explain everything

animatie
Korte video’s die geanimeerd zijn met persona’s en
objecten om een verhaal op te bouwen.
Moovly en Powtoon zijn tools waar je mooie
animaties kan bouwen

presentatie met
talking head
Je geeft les voor de camera en naast jou komt de
presentatie in beeld.
Best met een greenscreen (fancy woord voor
groene muur of doek) werken.
Mac en iOS: iMovie
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