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Inleiding
In dit evaluatierapport vind je een overzicht van onderwijsinnovatieprojecten met ICT van het 
collegejaar 2017-2018. 

In dit rapport lees je hoe docenten in het collegejaar 2017-2018 online werkvormen hebben ingezet in 
hun onderwijs. Er komen zeven projecten aan bod, waarbij zowel de cursusopzet als de toegepaste 
ICT-programma’s worden beschreven. Docenten en studenten geven aan wat ze goed vonden aan de 
nieuwe methode en ook wat er een volgende keer beter zou kunnen. Door deze ervaringen te delen 
hopen we docenten te inspireren en kunnen docenten die soortgelijke plannen hebben zich goed voorbe-
reiden. 

Trends
Video is een krachtig middel om in te zetten in een cursus. Beeld kan de uitleg ondersteunen. Daarnaast is 
video, naast alle lees- en schrijfopdrachten, een welkome afwisseling voor de student. In drie projecten 
wordt video op verschillende manieren ingezet. Als kennisclips om een lacune uit het handboek op te 
vullen, als screencasts die de functies van Excel belichten en als bronmateriaal dat inzicht geeft in ver-
schillende dialecten van het Spaans. 

Digitaal toetsen wordt steeds meer ingezet binnen onze faculteit, dit rapport beschrijft drie voorbeelden. 
Een docent heeft een digitaal tentamen afgenomen, twee andere docenten hebben wekelijks een diag-
nostische toets klaargezet. Digitaal tentamineren heeft als voordeel dat het nakijken sneller verloopt. Het 
wekelijks toetsen helpt studenten om de stof beter te onthouden en de docent krijgt beter in beeld wat 
studenten moelijk vinden. 

Wat we verder zien is dat digitale vaardigheden steeds belangrijker worden voor een goede voorberei-
ding op de arbeidsmarkt. Er zijn nieuwe digitale methoden om onderzoeksgegevens te publiceren en 
datasets te visualiseren. In het afgelopen jaar heeft een docent een eenvoudige netwerkvisualisatietool 
ontwikkeld, waarbij studenten gezamenlijk aan dezelfde database werken en tegelijkertijd hun werk in 
beeldvorm representeren. 

Een nieuwe trend die we zien is adaptief leren. Dit is onderwijs dat aansluit bij de leerbehoefte van de 
student. De faculteit heeft een eerste stap gezet in het opzetten van een adaptief leerplatform bij Ouden-
gels. Studenten werken aan dezelfde tekst maar krijgen, op basis van hun niveau, meer of minder aanwij-
zingen. 

Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)
Sinds mei 2018 is de AVG van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat er op juiste wijze wordt omgegaan met 
de persoonsgegevens van onze studenten en docenten. Bij het inzetten van nieuwe ICT-tools moet 
worden bekeken of de software persoonsgegevens van studenten of docenten opslaat. Indien dit het 
geval is dan sluit de faculteit een overeenkomst af met de aanbieder om de privacy te waarborgen.

De programma’s die gebruikt zijn in dit rapport zijn AVG-proof. Wil je zelf een nieuw ICT-programma 
gebruiken in je onderwijs, neem dan altijd contact op met ECOLe via ecole@hum.leidenuniv.nl. ECOLe zal 
dan nagaan of het programma voldoet aan de AVG.  
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Meer tijd voor activiteiten tijdens de 
les door digitaal toetsen 

1.Digitaal toetsen I
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1.1 Cursusopzet

Docent: Naomi Seki
Opleiding: Japanstudies
Vak: Japans 3 (Upper-)Intermediate

Wat was de reden voor het gebruiken van digitale werkvormen?
Voor Japans 3 hebben we minder contacturen dan voor Japans 1 en 2 terwijl de stof van dit vak aanzienlijk moeilij-
ker is. We hebben daardoor veel tijd nodig tijdens lessen om stof uit te leggen en deze te oefenen. Niet alleen dat 
wilden we oplossen, maar ook wilden we de tijd die het kostte om opdrachten uit het werkboek na te kijken 
verminderen. 

Voor welke oplossing heb je gekozen?
We hebben gekozen om het werkboek te digitaliseren in Remindo, waardoor veel vragen automatisch nagekeken 
worden. Daarnaast vroegen we studenten vóór elk hoofdstuk het vocabulaire te leren en hierover kleine toetsjes 
(als ‘graded practice’) te maken binnen een bepaalde tijd. Studenten kregen dan ook meteen feedback na het 
maken van het werkboek en de toetsjes. 

Wat heeft de nieuwe aanpak opgeleverd?
We zagen dat we, zoals verwacht, veel tijd bespaarden omdat we het werkboek niet zelf meer hoefden na te kijken. 
Daarnaast hadden we tijdens de les meer tijd voor andere activiteiten omdat studenten via de toetsjes het vocabu-
laire al hadden geleerd. Het was nuttig om over andere invullingen van de lessen na te denken. 

Zijn er dingen die je een volgende keer anders aan zou pakken?
Er blijft ruimte voor discussie over het oefenen van vocabulaire met Remindo in relatie met toegepaste oefeningen. 
‘Pattern drills’ zijn wellicht effectiever. Dit in ons achterhoofd houdend blijven we wel de vragenbank van Remindo 
uitbreiden.  

Hoe evalueerden de studenten de nieuwe cursusopzet?
De online toetsen hielpen studenten de stof te onthouden door gevisualiseerde interactie met de stof. De  combina-
tie van verschillende leermethoden beviel goed, hierdoor konden zij het Japans nog verder verbeteren. Het was voor 
een aantal studenten alleen niet duidelijk hoe Remindo precies werkte voordat ze begonnen met het maken van de 
toetsen. Ook was het soms onduidelijk wanneer welke opdrachten af moesten zijn. Dit had beter gestructureerd 
kunnen worden. Verder bleek het typen van alle Japanse karakters voor sommige studenten lastig.

   Cijfer cursusopzet

 DOCENT: 6

 STUDENTEN: 7,6
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93,8%

6,2%
52,2%21,7%

26,1%

52,2%

21,7%

26,1%

Ook interesse in Remindo?  Mail: ecole@hum.leidenuniv.nl

Docent Studenten

 VOORDELEN
1. Het vermindert het nakijkwerk aanzienlijk wanneer 
je gesloten vragen stelt.
2. Er was meer tijd tijdens de colleges voor andere 
activiteiten.

 TIP
1. Maak je voordat je begint met het vullen van je 
vragenbank bekend met het programma om er zoveel 
mogelijk voordeel uit te halen.
2. Zorg dat je de juiste vraagtypen of combinaties 
ervan kiest, vooral als je vraagt om langere en com-
plexere zinnen.
3. Als je samen met anderen werkt aan de vragenbank 
doe dit dan gestructureerd en maak goede afspraken. 

 

1.2 Evaluatie Remindo

Wat is Remindo en hoe werd het ingezet?
Remindo is een digitaal toetsprogramma dat we hebben 
ingezet voor het afnemen van ‘Graded practices’ om 
studenten te laten oefenen met nieuwe vocabulaire.

Didactische meerwaarde
Studenten konden extra oefenen met de stof en 
contacturen konden efficiënter worden gebruikt.

Hoeveel tijd kostte het?
We waren ongeveer 3 uur bezig met het opzetten van 
de toetsen en 1 uur met het toezichthouden op de 
opdrachten. Dit was zeker de moeite waard!

21,8%21,8%

De online toetsen 
hielpen me actiever 

bezig te zijn met de stof.

Er was een duidelijke 
verbinding tussen de 
online toetsen en de 

lesstof in college.

Det online toetsen 
hielpen mij bij het 

begrijpen en onthouden 
van de leerstof

 VOORDELEN
1. Door het herhalen van de stof door middel van de 
toetsjes bleef het beter hangen.
2. Omdat de toetsen hielpen met het beter begrij-
pen van de stof waren de colleges beter te volgen. 
3. De toetsen konden oneindig worden gedaan en 
waren daarom handig om stof te herhalen.
4. Je krijgt meteen je cijfer te zien. 
5. Je bent actiever bezig met de stof. 

 VERBETERPUNTEN
1. Het grammatica-gedeelte van de toetsen duurde 
te lang en was erg gevoelig voor typfouten.
2. Het typen van antwoorden was lastig omdat 
Remindo niet helemaal geoptimaliseerd was voor 
het typen van Japans. 

 TIPS VAN STUDENTEN
1. Het zou handig zijn om aan het begin van het 
semester een goede uitleg van het programma te 
krijgen om het werken ermee makkelijker te maken.
2. Denk bij het gebruik van gesloten vragen goed na 
of er meer dan een goed antwoord is.
3. Bij oefentoetsen is het fijn als je feedback krijgt 
op de gegeven antwoorden. 
4. Als je van plan bent wekelijkse toetsen klaar te 
zetten dan is het fijn om dit op een vaste dag te 
plannen, zodat het overzichtelijk blijft.
5. Je kunt studenten de toetsen vóór het college 
laten maken om ze op het college voor te bereiden.

De evaluatie is ingevuld door 32 studenten.

 Eens 

 Neutraal 

 Oneens
21,9%

37,5%

40,6%

93,8%

6,2%

52,2%

21,7%

26,1%

8 6,5

AVG-proof
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2. Digitaal toetsen II
Intensief bezig met de taal 
door digitaal toetsen
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2.1 Cursusopzet

Docent: Milan van Berlo
Opleiding: Japanstudies
Vak: Taalkundige structuur 1b

Wat was de reden voor het inzetten van digitale werkvorm(en)? Wat was het probleem?
Ik wilde mijn studenten thuis meer met de taal laten oefenen.

Welke oplossing heb je gekozen?
We hebben het programma Remindo het eerste semester gebruikt en zijn doorgegaan met het gebruik ervan. Met 
Remindo heb je de mogelijkheid om studenten thuis toetsjes te laten maken. Dit waren verplichte oefeningen van 
circa 20-30 vragen elke week. In de oefeningen had ik multiple choice en open vragen toegevoegd. 

Wat heeft de nieuwe aanpak opgeleverd?
Studenten hebben nu inderdaad meer, en gerichter met de stof kunnen oefenen. Voorafgaand aan de les keek ik 
naar de antwoorden op de multiple choice vragen en de open vragen. Tijdens de les kon ik de stof bespreken die 
moeilijk bleek in de toetsjes

Hoe evalueerden de studenten de nieuwe cursusopzet?
De studenten vonden het fijn dat de oefeningen met betrekking tot de stof direct beschikbaar waren. Het bood hen 
een duidelijke en uitdagende manier om de stof te herhalen en zorgde voor verschillende manieren van leren. Waar 
zij nog behoefte aan hadden is een herinnering voor de deadline van het maken van de toetsjes. Een aantal studen-
ten wenste meer tijd om de toetsen te maken en meer feedback na het maken van de toetsen. Ook zouden sommi-
ge studenten de toetsen willen herhalen.

Cijfer cursusopzet

 DOCENT: 8

 STUDENTEN: 8
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Ook interesse in Remindo? 
Mail: ecole@hum.leidenuniv.nl

100%
90%

10%

80%

10%

10%

Docent Studenten

2.2 Evaluatie Remindo

 VOORDELEN
Studenten hebben thuis meer oefenmogelijkheden.

 NADELEN
De interface van Remindo is niet prettig om mee te 
werken.

 TIPS VOOR COLLEGA’S
1. Open vragen zijn niet erg praktisch.
2. Let op hoe je je studenten feedback geeft.
3. ECOLe kan je ondersteunen in het gebruik van 
Remindo. 

 

Wat is Remindo en hoe werkt het?
Met Remindo kun je, eventueel samen met collega’s, 
een vragenbank creëren. Vanuit de vragenbank stel je 
online toetsen op die studenten thuis of in een compu-
terzaal maken. Remindo biedt veel verschillende 
vraagtypen en je kunt afbeeldingen, audio en video aan 
je vragen toevoegen. Nakijken van gesloten vragen gaat 
automatisch, open vragen kijk je online na. Je kunt het 
nakijkwerk makkelijk verdelen onder collega’s. Na de 
toets kun je in Remindo de resultaten analyseren. 
Hierdoor krijg je een goed beeld van de moeilijkheids-
graad van je toets. 

Didactische meerwaarde
De toetsjes in Remindo boden meer oefening voor 
studenten, waardoor ze intensiever met de taal bezig 
waren.

Hoeveel tijd kostte het?
Remindo is erg tijdrovend, omdat de interface niet 
prettig is om mee te werken. Het kost veel tijd om jezelf 
wegwijs te maken met het programma. Het maken heb 
ik uitbesteed aan een student-assistent. Hij was er denk 
ik wekelijks een aantal uren aan kwijt. Ik heb iedere 
week de vragen nagelopen en ze hier en daar aange-
past. Dit kostte mij mede dankzij de interface steeds 
ongeveer een uur; naar mijn mening te veel tijd.

 VOORDELEN
1. De oefentoetsen waren een geschikt middel 
om de theorie toe te passen.
2. Het spoort je aan om colleges voor te 
bereiden.
3. De toetsen zijn een goede herhaling en ik 
was actief met de stof bezig.  
4. Het helpt een beeld te krijgen van je sterke 
en zwakke punten.

 VERBETERPUNTEN
1. De toetsen waren vaak te lang, waardoor ze 
afgeraffeld werden.
2. De navigatie in Remindo is soms onduidelijk.
3. Remindo rekent soms dingen fout die wel 
goed zijn wanneer er meerdere antwoorden 
mogelijk zijn en deze niet in het antwoordmodel 
zijn gezet.

De evaluatie is ingevuld door 53 studenten.

 Eens  Neutraal  Oneens

30%

Door de inzet van online 
toetsen werden dingen 
die ik niet snapte beter 

behandeld tijdens 
college.

 Er was een duidelijke 
verbinding tussen de 
online toetsen en de 
lesstof in de colleges/

werkgroepen

Het maken van online 
toetsen hielp mij bij het 

begrijpen en onthou-
den van de leerstof.

35.8%

18.9%

45.3%

92.4%

5.7%
1.9%

60.4%

15.1%

24.5%

7 6,9

10%

80%

30%

AVG-proof
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3. Digitaal tentamineren
Makkelijk nakijken scheelt tijd 



3.1 Tentamenopzet en Evaluatie

Docent: Tirza Schipper
Opleiding: Afrikaanse Talen en Culturen
Vak: Swahili 1 Beginners

Wat was de reden voor het inzetten van digitale leermiddelen?
Ik gebruikte Remindo, de digitale toetsomgeving, al het hele jaar voor diagnostische toetsen en besloot samen met 
ECOLe om ook het tentamen digitaal af te nemen.

Hoe ging het opstellen van het digitale tentamen in zijn werk?
Het opstellen van het tentamen kostte me meer tijd dan ik normaal nodig zou hebben. Hoewel ik al wel ervaring 
had met Remindo wilde ik voor het tentamen open vragen gebruiken, waar ik nog niet veel mee had gewerkt. Dit 
zou deels kunnen verklaren waarom het wat langer duurde. 

Tips voor andere docenten?
Bij het opzetten van digitale tentamens raad ik andere docenten aan veel open vragen te gebruiken, omdat deze 
vraagvorm toch de meeste flexibiliteit biedt om studenten van een gepaste score te voorzien. 

Hoe werd het tentamen afgenomen?
Het tentamen werd afgenomen in een computerzaal met 22 computers. Voor de aanvang van het tentamen werd 
alles in de ruimte getest in samenwerking met ECOLe. Het is handig als er ICT-ondersteuning aanwezig is om snel te 
kunnen handelen wanneer er hard- of softwareproblemen zijn. Als back-up plan waren de toetsen ook uitgeprint, 
zodat ook in geval van storingen de studenten gewoon hun tentamen zouden kunnen maken. Tijdens het afnemen 
van het tentamen waren er drie voorzorgsmaatregelen getroffen om ‘afkijken’ te voorkomen: 

1. De docent-pc kon meekijken met elk scherm van de studenten met behulp van monitor-software. 
2. Studenten werkten in full-screen modus. Zij mochten niet uit full-screen modus zonder toestemming van de 
docent. Hierdoor konden ze tijdens de toets het internet niet raadplegen. 
3. De vragen werden voor iedere student in willekeurige volgorde getoond.

Nakijken tentamen
Het nakijken van de vragen was makkelijker dan bij een papieren tentamen. Het kostte aanzienlijk minder tijd om 
handschriften te ontcijferen. Tijdens het nakijken bleek echter wel dat studenten met veel meer goede opties voor 
antwoorden op invulvragen kwamen dan vooraf in het systeem was gezet. Als gevolg daarvan moest ik het correc-
tiemodel aanpassen. Dat is een tijdrovend proces. Vandaar dat open vragen een goede manier zijn om het nakijken 
flexibel te houden. De studenten gaven na afloop van het examen aan dat zij tijdens het maken van het tentamen 
bang waren dat zij typfouten maakten. Ik ben deze echter niet veel tegengekomen in de resultaten.

Inzagemoment
De studenten konden hun toetsresultaat en feedback op de vragen online inzien in Remindo. 14 van de 22 studen-
ten heeft gebruik gemaakt van dit inzagemoment. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 4. Mis-
schien komt dit doordat studenten hun huis niet uit hoeven voor het inzagemoment.

Toekomst
Ik wil in de toekomst zeker vaker digitaal tentamineren. Het voordeel bij het nakijken weegt zeker op tegen de extra 
tijd die het kost om de toets op te zettten en de betere response op het inzagemoment is een mooie opsteker.

14
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3.2 Studentenevaluatie Digitaal Examen

9,5%

14,3%

4,7%

Tevredenheid

De evaluatie is ingevuld door 22 studenten.

 VOORDELEN
1. Het programma werkte gemak-
kelijk.
2. Je kon vragen markeren om later 
naar terug te keren. Hoewel niet 
elke student dit doorhad. (zie 
nadeel 1)
3. Studenten met een slecht 
handschrift vonden het fijn om het 
tentamen digitaal te maken.

 NADEEL
1. Het was lastig om terug te keren naar 
vorige vragen om ze nog een keer te checken.
2. Het was makkelijker om typfouten te 
maken.
3. Je ogen worden snel moe van het kijken 
naar een scherm.
4. Je kon geen aantekeningen maken bij de 
vragen.
5. Een examen op papier geeft een veel beter 
overzicht van alle vragen.
6. Het constante getyp van andere studenten 
was afleidend.

Aantal studenten

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 TIPS
1. Voorzie studenten ook van een 
geprint examen zodat ze hierop 
aantekeningen kunnen maken en 
het minder moeite kost om de 
lange teksten van het scherm te 
lezen.
2. Laat studenten eerst kennisma-
ken met het programma zodat het 
format geen stress meer oplevert.

80%

AVG-proof
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4. Hacking the textbook
Kennisclips als aanvulling 
op het handboek
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4.1 Cursusopzet

Docenten: Monika Baar, Sam De 
Schutter en Anaïs Van Ertvelde
Opleiding: Geschiedenis
Vak: Algemene Geschiedenis van 
de Contemporaine Tijd

Wat was de reden voor het inzetten van digitale werkvorm(en)? Wat was het probleem?
Vanuit ons project ‘Rethinking Disability’ zijn wij bezig met de geschiedenis van handicap. Dit thema komt in de 
opleiding geschiedenis nauwelijks aan bod en daarom wilden we de eerstejaarsstudenten kennis laten maken met 
verschillende aspecten van handicap in de geschiedenis van de contemporaine tijd. Hiermee vulden we een opmer-
kelijke lacune op in het handboek van McKey.

Welke oplossing heben jullie gekozen?
We hebben gebruik gemaakt van kennisclips. Elk teamlid heeft een kennisclip opgenomen rond een specifiek thema 
(vijf kennisclips in totaal). We vroegen de studdenten om deze kennisclip vóór de les thuis te bekijken. Dit was 
telkens wanneer we in de les materie behandelden die ook in de kennisclip aan bod kwam. Tijdens de les namen wij 
dan ca. 10 minuten om met hen de inhoud van de clip te bespreken en die te koppelen aan de inhoud van de les, i.e. 
de bredere evoluties in de geschiedenis van de contemporaine tijd. 

Wat heeft de nieuwe aanpak opgeleverd? 
De studenten hebben zeker kennisgemaakt met het thema handicap en hoe dat op bepaalde momenten in de 
geschiedenis van de 20ste eeuw een rol gespeeld heeft. Afgaande op de besprekingen van de kennisclips tijdens de 
les en de input van de studenten tijdens deze besprekingen, was er duidelijk interesse voor het thema. De oorspron-
kelijke opzet, namelijk studenten laten inzien dat ook handicap een belangrijke categorie kan zijn voor historisch 
onderzoek, lijkt daarmee duidelijk bereikt te zijn. 

Hoe evalueerden de studenten de nieuwe cursusopzet?
De studenten gaven aan dat de kennisclips een belangrijk aanknooppunt waren voor discussie tijdens het college.
Ze vonden de clips een leukere vorm om je voor het college voor te bereiden dan bijvoorbeeld het lezen van artike-
len. Een paar studenten gaf aan dat de verbinding van het digitale materiaal (de kennisclips) met het handboek 
verbeterd kan worden. Daarnaast waren sommige studenten van mening dat de filmpjes leuker zouden kunnen 
worden aangekleed en dat de dialoog beter moet worden uitgesproken. 

Cijfer cursusopzet

 DOCENT: 7,5

 STUDENTEN: 7,6
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Ook interesse in kennisclips? Mail: ecole@hum.leidenuniv.nl

100%
90%

10%

80%

10%

10%

46,7%

6,6%

46,7%

46,7%

6,6%

46,7%

Docenten Studenten

4.2 Evaluatie kennisclips

 VOORDELEN
1. Studenten konden een breder inzicht krijgen in 
verschillende materie zonder dat dit te veel tijd innam 
tijdens het college.

 VERBETERPUNTEN
1. Het vrijblijvend kijken van de clips motiveerde niet 
elke student om ze ook daadwerkeljik te kijken.
2. Gezien onze onervarenheid in het opnemen van 
kennisclips, waren deze filmpjes uiteindelijk vrij statisch. 

 TIPS VOOR COLLEGA’S
1. Probeer om de clips zo dynamisch mogelijk te maken.
2. Als je ze inzet tijdens de les, probeer ze dan zo veel 
mogelijk te koppelen aan de bredere inhoud van de 
cursus.

Wat voor een soort kennisclips waren het?
De kennisclips hebben de studenten aan het denken 
gezet over het thema handicap, een onderwerp waar ze 
normaal tijdens hun studies geschiedenis amper mee 
geconfronteerd worden. 

Didactische meerwaarde
De clips waren, kort, bondig en inzichtelijk. Studenten 
konden thuis - voor de les - op een zeer laagdrempelige 
en weinig tijdrovende manier kennis maken met een 
anders vrij complexe materie. In de klas hoefde die 
materie dan niet meer geïntroduceerd worden, waar-
door we tijd konden besteden aan discussie. 

Hoeveel tijd kostte het?
Het maken van de clips is een serieuze tijdsinvestering. 
We moesten het idee met het hele team uitwerken, de 
scenarios uitschrijven en opnemen. Het opzetten, 
uitschrijven en opnemen van de clips koste zeker enkele 
uren verspreid over 2 weken per clip. Het was echter 
zeker de moeite waard en we kunnen de clips ook 
volgend jaar weer gebruiken. 

 VOORDELEN
1. De clips boden een compleet nieuw perspec-
tief.
2. De clips waren een verrijking van de stof. 

 VERBETERPUNTEN
1. De connectie met het handboek en de rest 
van de colleges ontbrak.
2. Niet alle kennisclips waren even duidelijk en 
goed in elkaar gezet.
3. De clips zouden misschien beter aansluiten 
bij een cursus voor ouderejaars.

De evaluatie is ingevuld door 28 studenten.

 Eens  Neutraal  Oneens

50%

30%

De kennisclips 
nodigden mij uit om 

actief over de leerstof 
te reflecteren vanuit 

een ander perspectief.

Er was een duidelijke 
verbinding tussen de 

inhoud van de 
kennisclips en de 

lesstof in de colleges/
werkgroepen.

Het bekijken (en 
bespreken) van de 

kennisclips heeft mij 
inzicht gegeven in 
aspecten die door-

gaans niet in de 
leerstof aan bod 

komen.

85,7%

3,6%
10,7%

50%
39,3%

10,7%

28,6%

7,1%

46,3%

8 6,9

80%

AVG-proof
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6. Screencasts als hulp
Meer begrip van de leerstof door 
schermopnames
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6.1 Cursusopzet

Docent: Bram Hoonhout
Opleiding: Geschiedenis
Vak: Statistiek voor historici

Wat was de reden voor het inzetten van digitale werkvorm(en)? Wat was het probleem?
Het gaat om het hulpvak “Statistiek voor Historici”. Deze colleges vinden plaats in het computerlokaal, waarbij de 
helft van de tijd besteed wordt aan uitleg van de theorie & de statistische functies in Excel. De andere helft van het 
college wordt gebruikt om te oefenen. Als docent laat ik zien welke stappen je in Excel moet doorlopen, maar dit 
gaat voor sommige studenten te snel. Als je één stap niet begrijpt, gaat al snel de hele opdracht mis. Bovendien zijn 
er soms studenten afwezig door ziekte of persoonlijke omstandigheden, die de wekelijkse opdrachten dan moeilijk 
kunnen voltooien.   

Welke oplossing heb je gekozen?
Een student-assistent heeft met Active Presenter kennisclips gemaakt en daarin de benodigde Excelfuncties 
uitgelegd. 

Wat heeft de nieuwe aanpak jou opgeleverd?
Het aanbieden van de kennisclips bood twee voordelen. Ten eerste konden studenten thuis de stappen nog eens 
bekijken (inclusief degenen die ziek waren). Dit resulteerde in een betere beheersing van de stof. Bovendien kunnen 
studenten makkelijk de stof terugkijken op een later moment in hun studie, zodat ze de opgedane statistiekkennis 
beter kunnen toepassen in hun scriptie. Het tweede voordeel van het gebruik van kennisclips was dat er meer tijd in 
college overbleef om op de theorie in te gaan. Statistiek is meer dan alleen op wat knoppen drukken, dus het is 
zonde om daar collegetijd aan kwijt te zijn — die kan beter besteed worden aan discussie en het oefenen met de 
stof. De studenten leken tegen minder problemen aan te lopen. Sommigen werden echter gemakzuchtig en bereid-
den zich slecht voor op het college en leerden daardoor wellicht minder. 

Hoe evalueerden de studenten de nieuwe cursusopzet?
Studenten vonden de kennisclips een goede aanvulling op de les. Er was volgens hen een goede mix tussen zelf-
standig werk en klassikaal werk. De afwisselende werkvormen motiveerden ze om aan het werk te gaan. Ze vonden 
dat de stof in het college beter besproken werd omdat ze thuis met behulp van de clips zelf Excel onder de knie 
konden krijgen. Wel waren een aantal studenten van mening dat in de kennisclips iets meer theorie verwerkt zou 
kunnen worden, zodat ze nog beter aansluiten op de stof die werd behandeld in de les. Sommigen hadden graag 
meer geoefend met de digitale werkvormen voordat zij zelfstandig aan de slag gingen.

Cijfer cursusopzet

 DOCENT: 8

 STUDENTEN: 8
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Ook interesse in Active Presenter? Mail: ecole@hum.leidenuniv.nl
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46,7%
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46,7%

6,6%

46,7%

Docent Studenten

6.1 Evaluatie kennisclips met Active Presenter

 VOORDELEN
1. Het maken van de clips was heel simpel doordat het 
een gebruiksvriendelijk programma is. 

 NADELEN
1. Het zoeken van datasets voor de filmpjes en het 
schrijven van een script kostte veel tijd.
2. Er waren soms problemen met het  versturen van 
grote bestanden.

 TIPS VOOR COLLEGA’S
1. Vraag subsidie aan voor het inhuren van een assis-
tent. Voor jezelf kan de tijdsinvestering te groot zijn. 
2. Het kost wat tijd, maar maak een goed script, zodat 
je duidelijk hebt wat je allemaal moet opnemen. 

 

Wat is Active Presenter?
Active Presenter is een gratis screen recorder, waarmee 
je opnames kunt maken van je gehele computerscherm 
of een deel van het scherm. Verder kun je met het 
programma gemakkelijk je eigen audio toevoegen en 
aantekeningen maken. Voor deze cursus zijn de kennis-
clips ontwikkeld met behulp van Active Presenter.

Didactische meerwaarde
Studenten konden de clips ook kijken als ze een keer 
niet naar college kunnen komen, waardoor ze minder 
achter kwamen te liggen. Dit was een groot verschil met 
voorgaande jaren. 

Hoeveel tijd kostte het maken van de kennis-
clips met Active Presenter
Ik had zelf geen tijd om de clips te maken, dus ik heb er 
een student-assistent voor ingehuurd. Dit scheelde me 
zelf een hoop tijd. Per filmpje was de student-assistent 
minstens 3 uur bezig met het hele proces van filmen, 
maar het was de moeite waard.

Hoe zag het ontwikkelproces eruit?
Als eerste moest duidelijk zijn wat er besproken moest 
worden in het desbetreffende filmpje, waarna je opzoek 
ging naar geschikte datasets. De volgende stap was het 
schrijven van een globaal script. Daarna werden de 
screencasts opgenomen met Active Presenter en geëdit.

 VOORDELEN
1. De kennisclips waren een stuk duidelijker 
dan het boek.
2. Zelfs als je een werkgroep mistte bleef je 
bij.
3. De kennisclips hielpen om Excel goed 
onder de knie te krijgen.

 VERBETERPUNTEN
1. De informatiedichtheid in de kennisclips 
lag iets te hoog soms.

De evaluatie is ingevuld door 15 studenten.

 Eens  Neutraal  Oneens

30%

 Door de kennisclips 
werden dingen die ik 

niet snapte beter 
behandeld tijdens 

college.

Er was een duidelijke 
verbinding tussen de 

kennisclips en de 
lesstof in de colleges/

werkgroepen.

De kennisclips hielpen 
mij bij het begrijpen en 

onthouden van de 
leerstof.

73,4%

13,3%

13,3%

100%
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46,7%

8 8,3

80%

AVG-proof
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5. History Mapper
Werken met een eenvoudige digitale 
netwerkvisualisatietool
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5.1 Cursusopzet

Docent: Suze Zijlstra
Opleiding: Geschiedenis
Vak: 3e jaars seminar

Wat was de reden voor het inzetten van digitale werkvorm(en)? Wat was het probleem?
Digital humanities wordt steeds belangrijker, maar er zijn nog weinig simpele tools beschikbaar waarmee studenten 
én docenten gezamenlijk en toegankelijk aan een digitale netwerk- en geo-visualisatie kunnen werken. Er bestaan 
netwerkvisualisatietools, maar die zijn vaak ingewikkeld en tegelijkertijd aan dezelfde database werken is niet 
mogelijk. 

Welke oplossing heb je gekozen?
Het doel was het ontwikkelen van een eenvoudige digitale netwerkvisualisatietool, waarbij studenten tegelijkertijd 
in één dataset werken. De tool History Mapper is ontwikkeld en gebruikt, dit is in een klassikale setting gebeurd, 
hier moesten studenten de herkomst en bestemming van brieven invoeren om deze digitaal te visualiseren op een 
wereldkaart. 

Wat heeft de nieuwe aanpak jou opgeleverd? 
Het was een college waarbij studenten leerden bronnen te gebruiken voor hun eigen werkstuk, de digitale tool was 
bedoeld om hen op een andere manier naar het bronmateriaal te laten kijken. Het was een leuk college, en studen-
ten zijn op een andere manier met de bronnen aan de slag geweest. Dit heeft een nieuwe blik opgeleverd. Wel denk 
ik dat de tool nog beter in te zetten is in een meer methodologisch tweedejaars college. 

Hoe evalueerden de studenten de nieuwe cursusopzet?
Uit de evaluatie bleek dat de studenten het een fijne afwisseling vonden om zowel met traditionele als moderne 
methoden te werken. Zij vonden het digitale aspect goed van toepassing voor het college en het verbreedde hun 
beeld van de mogelijkheden die zij hebben. Een aantal studenten gaf aan graag eerder in de bachelor al aan de slag 
te willen gaan met digitale methoden. Ook kwam uit de evaluatie naar voren dat zij graag wat meer diepgang en tijd 
voor het programma zouden willen krijgen om het optimale eruit te halen. Zij zoeken naar concretere voorbeelden 
van hoe het programma in daadwerkelijk onderzoek kan worden toegepast en hoe je ernaar moet verwijzen.

Cijfer cursusopzet

 DOCENT: 8

 STUDENTEN: 7,8



Bij ons leer je de digitale wereld kennen 2727

Ook interesse in History Mapper? Mail: ecole@hum.leidenuniv.nl
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Docent Studenten

5.2 Evaluatie History Mapper

 VOORDELEN
1. Eenvoudig gebruik.
2. Een nieuwe manier om bronnen te verwerken.

 NADELEN
Een aantal functies moeten nog verbeterd worden.

 TIPS VOOR COLLEGA’S
Neem een beetje de tijd om zelf het programma wat 
te leren kennen. 

Wat is History Mapper en hoe zet je het in? 
History Mapper is een eenvoudige digitale netwerkvisu-
alisatietool, waarbij studenten tegelijkertijd in één 
dataset werken. Het is een nuttige tool om kennis te 
maken met digitale methoden. Voor uitgebreid onder-
zoek is echter meer geavanceerde software nodig. 

Didactische meerwaarde
Studenten leren op een andere manier met bronnen om 
te gaan, ook in digitale omgevingen.

Hoeveel tijd kostte het?
Niet veel tijd, het meeste vond plaats tijdens het college 
zelf en de opdracht kostte evenveel tijd als andere 
opdrachten wat nakijken betreft. 

 VOORDELEN
1. Het programma gaf inzicht in een nieuwe 
methode. 
2. Een erg overzichtelijk programma.
3. Het programma licht zelf patronen en 
verbanden tussen verschillende ingevoerde 
data uit.
4. Bronnen worden visueler weer gegeven.

 VERBETERPUNTEN
1. Het programma moet nog verder ontwikkeld 
worden.
2. Het programma bood geen verdieping op de 
lestof. 

De evaluatie is ingevuld door 9 studenten.

 Eens  Neutraal  Oneens

30%

21,8%21,8%

De opdrachten met 
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7. The Old English Colloquest
De leerlijn die zich aanpast 
aan het niveau van de student
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7.1 Cursusopzet

Docent: Thijs Porck & Krista Murchison
Opleiding: Engelse Taal & Cultuur

Wat was de reden voor het inzetten van digitale werkvorm(en)? Wat was het probleem?
Bij het maken van vertaalopdrachten bepaal je als docent de moeilijkheidsgraad van de vertaling door van meer of 
minder woorden de vertaling te geven. Je kiest dan vaak een middenweg: niet te makkelijk en niet te moeilijk. Maar 
hiermee worden niet alle studenten bediend: sommige studenten hebben meer hulp nodig; andere studenten voelen 
zich juist niet uitgedaagd. We wilden een adaptieve leerlijn inzetten om een vertaalopdracht te maken die zich 
aanpast aan het niveau van de student. 

Welke oplossing hebben jullie gekozen?
We hebben de Leiden University Old English ColloQuest ontwikkeld: een digitale tekst die op verschillende niveaus 
(levels) kan worden doorlopen. Hoe hoger het niveau van de studenten, hoe minder vertaalhulp (glossen) ze 
krijgen. Het niveau van de studenten wordt gaandeweg de tekst bepaald door setjes vragen over secties van de 
tekst. Beantwoorden ze alle vragen correct dan gaan ze een niveau omhoog; doen ze dat niet dan blijven ze op 
hetzelfde niveau of gaan een niveau naar beneden. De vragen gaan over tekstbegrip en grammatica. De studenten 
krijgen direct feedback waardoor ze de tekst en/of grammatica beter begrijpen. Alle studenten lezen dezelfde tekst, 
maar het niveau waarop ze dit doen hangt af van hun eigen vaardigheden. 

Welke programma’s hebben jullie gebruikt?
Met behulp van Storyline 360 van Articulate hebben we de tekst met daarin ingebouwd de vragen en de levels 
ontwikkeld.

Wat heeft de nieuwe aanpak jullie opgeleverd?
De digitale teksteditie die op verschillende niveaus doorlopen kan worden werkt goed. Door het gebruik van 
verschillende niveau’s en de mogelijkheid om een niveau te stijgen gingen studenten gemotiveerder door een tekst 
heen. De digitale vragen dwongen studenten om beter naar de tekst te kijken, hierdoor waren zij intensiever met de 
stof bezig. Studenten gaven aan het een leuke en inzichtelijke manier te vinden om door de tekst heen te gaan. In 
die zin is de nieuwe aanpak een succes. Een aandachtspunt bij persoonlijke leerlijnen is dat altijd het risico op de 
loer ligt dat de betere studenten nog beter worden en de wat zwakkere studenten juist op hun niveau blijven steken 
- daarmee wordt het niveauverschil groter in plaats van kleiner. 

Hoe evalueerden de studenten de nieuwe cursusopzet?
De directe feedback na het antwoorden van vragen hielp studenten bij het verbeteren van hun vaardigheden.
Zij vonden de lesmethode heel duidelijk en boeiend. 

Cijfer cursusopzet

 DOCENT: 8

 STUDENTEN: 8,4
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Ook interesse in Storyline 360? Mail: ecole@hum.leidenuniv.nl
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7.2 Evaluatie storyline

 VOORDELEN
Storyline maakt het mogelijk om voor elke student een 
op maat gemaakte opdracht neer te zetten.

 NADELEN
Het maken van de teksteditie was erg omslachtig en 
kostte daardoor te veel tijd om het op grote schaal te 
gaan gebruiken.

 TIPS VOOR COLLEGA’S
Beperk de ambitie en probeer zoveel mogeiljk te 
werken met de standaard functionaliteiten van Articule 
Storyline. 

Wat is Storyline 360
Storyline 360 van Articulate is een programma waarmee 
je interactieve onilne cursussen kunt ontwikkelen. Het 
is een zeer uitgebreid programma. Wij hebben het 
gebruikt om de Leiden University Old English Collo-
Quest op te zetten: een persoonlijke leerlijn voor het 
vertalen van een tekst met daarin verschillende levels. 

Gebruiksvriendelijkheid
Storyline 360 van Articulate bleek niet het meest ideale 
platform voor het creëren van deze digitale teksteditie. 
Het bestand werd te zwaar. Het bleek heel lastig om 
statistieken te verkijgen over hoe de gebruikers door de 
tekst heen gingen.

Didactische meerwaarde
Met de leerlijn die we hebben opgezet met Storyline 
hebben studenten op hun eigen niveau naar de teksten 
kunnen kijken en kregen zij aangepaste vertaalhulp in 
correlatie met hun vaardigheden. Dit is stimulerend voor 
studenten, omdat ze zo niet met te moeilijke opdrach-
ten bezig zijn en gemotiveerd worden om een niveau 
hoger te komen.

Hoeveel tijd kostte het?
Het heeft veel tijd en moeite gekost (zes maanden met 
2 student-assistenten voor 1 dag in de week); het resul-
taat is prachtig en werkt goed. Maar het heeft uiteinde-
lijk te veel tijd gekost. 

 VOORDELEN
1. Een leuke en boeiende manier om Oud 
Engels te leren.
2. Het hielp bij het opfrissen van je geheugen.
3. De niveaus waar je in terecht komt sluiten 
erg goed aan bij je daadwerkelijke niveau en 
zorgen ervoor dat het challenging blijft, maar 
niet te moeilijk.
4. Erg gebruiksvriendelijk programma.

 VERBETERPUNTEN
1. De opdracht was aan de lange kant.
2. Het bood niet altijd meer hulp dan wat er 
tijdens het college besproken werd. 

De evaluatie is ingevuld door 21 studenten.

 Eens  Neutraal  Oneens
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8. Video in de les
Interactie tijdens de les met
stemtools en videofragmenten
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8.1 Cursusopzet

Docent: Paz Gonzalez
Opleiding: Latin American Studies
Vak: Sociolinguistiek en Dialectologie van het Spaans in Latijns -Ame-
rika

Wat was de reden voor het inzetten van digitale werkvormen? 
Het lesmateriaal was een tijdje niet vernieuwd en de studenten waren niet of nauwelijks gemotiveerd in taalkundige 
vakken.

Welke oplossing heb je gekozen?
Vernieuwen van het materiaal door toevoeging van hedendaagse videofragmenten, en het activeren van kennis via 
gamification (bij gamification worden spelelementen ingezet om studenten te motiveren).

Welke programma’s heb je gebruikt?
Ik heb drie digitale tools ingezet: Academia, PresentersWall en Kahoot. Academia voor het verzamelen van nieuwe 
videofragmenten. PresentersWall en Kahoot zijn online stemprogramma’s waarmee je studenten kunt betrekken en 
actief mee kunt laten doen tijdens je college. Kahoot gebruikte ik om te kijken hoeveel kennis mijn studenten bij 
aanvang al hadden. PresentersWall heb ik daarna gebruikt tijdens colleges om studenten te betrekken.

Wat heeft de nieuwe aanpak opgeleverd?
Studenten hebben zeer positief gereageerd zowel op de videofragmenten als de questionnaires. Zij hielden hun 
aandacht langer bij de les. Ik heb met het nieuwe materiaal een veel gevariëerder aanbod om mee te werken voor 
de volgende paar jaar en de studenten kwamen met veel plezier en zin naar de colleges. Probleem opgelost. We 
zullen pas later zien of taalkunde meer gekozen wordt als studeerrichting, het is nu te vroeg om daar wat over te 
zeggen. 

Zijn er dingen die je een volgende keer anders aan zou pakken?
Ik wil nog meer materiaal ontwikkelen, dat de studenten thuis kunnen gebruiken/ bekijken. Constructive alignment 
moet aangepast worden aan de nieuwe leeractiviteiten.

Hoe evalueerden de studenten de nieuwe cursusopzet?
Studenten gaven aan dat zij tijdens de colleges actiever bezig waren met de stof, waardoor de stof beter bleef 
hangen. De videofragmenten en de vragen tussendoor zorgden voor extra motivatie om goed op te letten en gaven 
hen meer inzicht in de stof. Een aantal studenten vond dat er een beter evenwicht zou kunnen zijn tussen digitale 
en niet-digitale werkvormen. Ook konden sommige vraagstellingen volgens de studenten beter uitgewerkt worden.

   Cijfer cursusopzet

 DOCENT: 8

 STUDENTEN: 8,8
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Ook interesse in Presenterswall? Ga naar edu.presenterswall.com, log in 
met je ULCN-account en je kunt direct aan de slag.

Docent Studenten

8.2 Evaluatie PresentersWall

 VOORDELEN
Studenten waren enorm enthousiast 
voor het college.

 TIP
Raadpleeg de handleiding voordat je aan 
de slag gaat met PresentersWall.
 

Wat is PresentersWall?
Met PresentersWall kun je een vragen aan je presentatie 
toevoegen en deze voor een live publiek afnemen. Tijdens 
het college konden mijn studenten reageren op de vragen 
met hun telefoon of laptop. De resultaten kon ik daarna 
direct op het scherm tonen.

Didactische meerwaarde
Het inzetten van Presenterswall tijdens college kostte 
tijd, maar studenten toonden een actievere houding 
tijdens colleges. De vragen die gesteld werden met 
PresentersWall spoorden ze aan om na te denken over de 
stof. Ik denk dat het zeker geholpen heeft mijn studenten 
de stof beter te laten begrijpen en onthouden.

Gebruiksvriendelijkheid
PresentersWall is een heel uitgebreide tool met ontzet-
tend veel verschillende opties, waar alle informatie 
handmatig moet worden ingevoerd. Daarom vind ik het 
heel belangrijk om de handleiding te raadplegen voordat 
je aan de slag gaat met PresentersWall, anders gaat het 
veel tijd kosten. Fijn is dat je naast quizzen ook enquêtes 
en andere soorten projecten kunt onwerpen.

Hoeveel tijd kostte het?
Ik heb de opdrachten door een student-assistent laten 
maken. Het kost even wat moeite om het programma te 
leren kennen, maar wanneer je gewend raakt aan het 
programma gaat het vrij snel.

100%

70%

Door de opdrachten 
met PresentersWall 

was er tijdens 
colleges/werk-

groepen meer ruimte 
voor verdieping.

Er was een duidelijke 
verbinding tussen de 

opdrachten met 
PresentersWall en de 
lesstof in de colleges/

werkgroepen.

Het werken met 
PresentersWall hielp 

mij bij het begrijpen en 
onthouden van de 

leerstof.

40%
50%

10%

30%

 VOORDELEN
1. Je kunt direct testen of je de lesstof 
goed hebt begrepen.
2. Je raakt meer betrokken bij de les. 

 VERBETERPUNTEN
1. De tijd om antwoord in te geven was 
vrij kort en staat niet gelijk aan  de 
denktijd die je nodig hebt voor gecompli-
ceerde vragen.
2. Het duurt soms lang om te verbinden 
met je smartphone.

De evaluatie is ingevuld door 10 studenten.

 Eens  Neutraal  Oneens

Docent 8 Studenten 7,5

AVG-Proof
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Ook gebruik maken van Kahoot? Mail: ecole@hum.leidenuniv.nl
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10%
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10%

10%

Docent Studenten

8.3 Evaluatie Kahoot

 VOORDELEN
Simpel in gebruik en erg effectief.

 VERSCHIL TUSSEN KAHOOT EN PRESEN-
TERSWALL?
Ik ga zelf liever door met PresentersWall. Kahoot was 
wat makkelijker in gebruik maar het biedt een stuk 
minder mogelijkheden dan PresentersWall.
 

Wat is Kahoot en hoe werd het ingezet?
Met Kahoot maak je je eigen leuke ‘learning game’ die 
je geheel zelf in elkaar kunt zetten. De game zet je op 
door vragen toe te voegen die daarna door studenten 
afgenomen kunnen worden op hun laptop of mobiel. 
Dit kan ook live tijdens het college! 

Didactische meerwaarde
In mijn cursus heb ik Kahoot gebruikt om te kijken 
hoeveel voorkennis mijn studenten al hadden, hier kon 
ik vervolgens op voortborduren tijdens de les. Het leuke 
van Kahoot is dat er een spelelement in zit. Ik zette het 
in als een quiz, met een winnaar. Dit motiveert studen-
ten om mee te doen. 

Gebruiksvriendelijkheid
Kahoot is een overzichtelijke en eenvoudige tool. Het is 
heel simpel om in korte tijd een quiz te creëren. Ook is 
het makkelijk om afbeeldingen en video’s in te voegen. 
Studenten kunnen gemakkelijk deelnemen door op hun 
smartphone of laptop op de website van Kahoot een 
code in te voeren. Zij hoeven dus geen app te downloa-
den.

Hoeveel tijd kostte het?
Ik heb een student-assisten de quizzen laten maken. Zij 
was erg tevreden over de gebruiksvriendelijkheid, 
waardoor het niet veel tijd kostte om de quizzen op te 
stellen.

 VOORDELEN
1. Het competitieve element zorgt voor 
een leuke sfeer en een actieve houding.
2. Erg motiverend.
3. Gebruiksvriendelijk programma.

 VERBETERPUNTEN
1. De denktijd zou langer mogen zijn.
2. Het programma biedt weinig opties.

De evaluatie is ingevuld door 10 studenten.

 Eens  Neutraal  Oneens

Door de opdrachten 
met Kahoot was er 

tijdens colleges/
werkgroepen meer 

ruimte voor verdieping.

Er was een duidelijke 
verbinding tussen de 

opdrachten met Kahoot 
en de lesstof in de 

colleges/werkgroepen.

Het werken met Kahoot 
hielp mij bij het 

begrijpen en onthouden 
van de leerstof.

50%

Heb je een voorkeur voor 
Kahoot of Presenterswall?

30% 20%

 Presenterswall

 Kahoot

 Geen voorkeur

7 8,8

AVG-proof
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Interesse in Academia? Academia is te bereiken via:  
https://databases.library.leiden.edu/?bibid=9938473842802711

100%

10%

80%

10%

Docent Studenten

8.4 Evaluatie Academia

 VOORDELEN
De bronnen zijn te gebruiken in het 
onderwijs zonder dat je je zorgen hoeft 
te maken over copyright issues. 

Wat is Academia en hoe werkt het?
Academia is een online videoplatform dat toegang geeft 
tot bijna 90.000 audiovisuele bronnen van de Neder-
landse Publieke Omroep (NPO).  

Didactische meerwaarde
In Academia hebben we 15 korte videofragmenten uit 
verschillende regio’s in Latijns-Amerika gevonden. Het is 
fijn dat we studenten hierdoor voorbeelden van dialec-
ten van het Spaans kunnen bieden. In de voorgaande 
cursus moest ik zelf de dialecten nabootsen. Een ‘native 
speaker’ horen spreken helpt hen de stof beter te 
begrijpen.

Gebruiksvriendelijkheid
Het is een grote database, met video’s tot wel 40 jaar 
terug. Het is gemakkelijk om fragmenten uit de video te 
snijden. Helaas ging de kwaliteit van het beeld achteruit 
wanneer ik de video’s op groot scherm toonde. Wat niet 
handig was is dat het niet mogelijk is om de ondertite-
ling weg te halen of te vervangen. Ook lukte het mij 
niet om de videofragmenten in een PowerPointpresen-
tatie te embedden.

Hoeveel tijd kostte het?
Helaas kostte het zoeken naar fragementen te veel tijd. 
Dit kwam doordat het aantal bruikbare bronnen klein 
was door de specifieke zoekopdrachten (regio’s in 
Latijns-Amerika). Daarnaast was het aanbod van 
programma’s vrij eenzijdig: vooral actualiteitenprogram-
ma’s. Helaas is lang niet alles wat je zoekt te vinden 
waardoor veel tijd verloren gaat.

 VOORDELEN
1. De video’s helpen met het creëren van een 
beter beeld van hoe de taal in de praktijk 
wordt gebruikt.
2. De videofragmenten helpen om de theorie 
in de context te plaatsen.
3. De video’s boden een goede weerspiege-
ling van Latijns-Amerikaanse accenten die 
anders nagebootst moesten worden door de 
docent.

 VERBETERPUNTEN
1. Het voegt geen diepgang toe, maar dient 
enkel als voorbeeld.
2. Het materiaal was soms redelijk oud.

De evaluatie is ingevuld door 10 studenten.

 Eens  Neutraal  Oneens

Door de videofragmen-
ten was er tijdens 

colleges/werkgroepen 
meer ruimte voor 

verdieping.

Er was een duidelijke 
verbinding tussen de 

videofragmenten en de 
lesstof in de colleges/

werkgroepen.

De videofragmenten 
hielpen mij bij het 

begrijpen en onthou-
den van de leerstof.

100%90%

90%

7 9

10%

10%

80%

AVG-proof
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Contact met ECOLe

ECOLe team

Van links naar rechts: 
Roosje Peeters, Rob 
Goedemans, Nathalie 
Muffels, Maarten 
Hijzelendoorn, Marije 
van Maaren, 
Ferdinand Harmsen, 
Thomas Vorisek, 
Anna Benjamins, Jiske 
Angenent. 

Meer informatie
Het evaluatierapport is opgesteld 
door het ExpertiseCentrum Online 
Leren (ECOLe). Heb je vragen over 
dit rapport of zou je zelf ook je 
onderwijs willen vernieuwen door 
inzet van digitale werkvormen? 
Neem contact met ons op:

T: 071-527 2773
E: ecole@hum.leidenuniv.nl 
A: PJ Vethgebouw, Nonnensteeg 1-3 
Leiden, kamer T0.11, T0.13 en T0.15.

We bedanken graag alle docenten die hebben meegewerkt aan dit evaluatierapport!

Word lid van de ECOLe facebook-groep:
https://www.facebook.com/groups/ecole.hum/

Schrijf je in voor de ECOLe nieuwsbrief:
https://universiteitleiden.nl/ecolenieuwsbrief
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Bij ons leer je de wereld kennen

Titel rapport
over meerdere

regels

EXPERTISECENTRUM ONLINE LEREN

Voor meer informatie over deze evaluatie,
mail: ecole@hum.leidenuniv.nl

www.universiteitleiden.nl/ecole


