Blended
learning

Weblectures.nl

Een bijzondere
samenwerking

Door Daphne van Roosmalen

Weblectures zijn er in vele soorten en maten. Docenten en onderwijsondersteuners die weblectures willen inzetten in hun onderwijs kunnen vanuit verschillende invalshoeken inspiratie opdoen
op de geheel vernieuwde Weblectures-website. Dankzij de financiële en inhoudelijke steun en
bijdragen van 17 HO-instellingen en drie leveranciers is kennisuitwisseling op het gebied van video
en weblectures in het onderwijs op een bijzondere en effectieve manier tot stand gekomen.
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e site Weblectures.nl is onlangs in een geheel nieuw
jasje gestoken. En belangrijker: de site, die voorheen
vooral gericht was op ondersteunende medewerkers, is nu gebruiksvriendelijker gemaakt en meer ingestoken vanuit de doelgroep docenten. Zo vinden docenten
onder de knop ‘Aan de slag’ direct de voor hen relevante
informatie, die te filteren is per onderwerp en thema. De
look & feel van de site en de vindbaarheid van beschikbare
artikelen is sterk verbeterd en er is interactie mogelijk doordat gereageerd kan worden op verschenen artikelen.
“Bezoekers van www.weblectures.nl krijgen aantrekkelijke, actuele inhoud voorgeschoteld. De bestaande inhoud
is verwijderd of vervangen en er is veel nieuwe inhoud
toegevoegd. Ook worden regelmatig nieuwe artikelen op
de site gepubliceerd” licht hoofdredacteur Weblectures.nl
Esther Breuker toe. “Het fundament van de vernieuwde site
blijft informatie en inzichten verstrekken over weblectures
gerelateerd aan leerdoelen die helpen bij het verbeteren van
onderwijskwaliteit en studiesucces”.

“Deze samenwerking zorgt
voor optimale uitwisseling
van kennis en ervaring”
Partners
Weblectures.nl is tot stand gekomen door een samenwerking van 20 partners. In eerste instantie met subsidie van
SURF en sinds 1 januari 2015 wordt het helemaal door de
HO-instellingen en enkele leveranciers in de lucht gehouden en onderhouden. Dat is al een bijzondere samenwerkingsvorm die je niet veel tegenkomt in het onderwijs. De
participerende instellingen en een vaste redactie dragen de
verantwoordelijkheid voor het aanleveren van interessante
content. De verantwoordelijkheid voor het beheer en nood-
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zakelijke aanpassing van de site ligt bij het dagelijks bestuur,
bestaande uit drie leden en een adviserend lid: voorzitter is
de penvoerende organisatie (Jan Haarhuis, UU), leden zijn de
vice voorzitter van SIG Media & Education (André Rosendaal,
RUG), de hoofdredacteur van Weblectures.nl (Esther Breuker,
TiU) en het adviserend lid is een gedelegeerd medewerker
van Stichting SURF (Janina van Hees). De deelnemende
instellingen vormen gezamenlijk het toezichthoudend
orgaan. Het dagelijks bestuur legt jaarlijks verantwoording af
aan het toezichthoudend orgaan voor wat betreft de uitvoering van taken, financiën en plannen voor de toekomst.

Deelnemende HO-instellingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Universiteit Utrecht
Hogeschool Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Hogeschool van Amsterdam
Tilburg University
Fontys Hogescholen
Hogeschool Inholland
Zuyd Hogeschool
Vrije Universiteit

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Politieacademie
NHTV
Windesheim
WUR
Universiteit Maastricht
KU Leuven
Hanze Hogeschool
Saxion Hogeschool

Deelnemende leveranciers:
1.
2.
3.

P2Go
MediaMission
Kaltura

Penvoerder
Universiteit Utrecht heeft sinds eind 2013 formeel het penvoerderschap op zich genomen. “Wij vinden samenwerken
met andere HO-instellingen op generieke onderwijsdiensten
van groot belang. Daarom wilden we dat Weblectures.nl
gecontinueerd zou worden. En dat is goed gelukt, want een
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Weblectures kunnen een rol spelen bij het verhogen van
onderwijskwaliteit en studiesucces. Hoger onderwijsinstellingen hebben daarover in december 2012 prestatieafspraken
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gemaakt met het ministerie van OCW. Daarom wordt door
de instellingen sterk ingezet op de didactische kwaliteiten
van docenten en onderwijsintensivering. De afgelopen
jaren is veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van
weblectures voor het onderwijs. Uit het REC:all onderzoek
van Sylvia Moes in 2013 is gebleken dat weblectures hiervoor
uitstekend kunnen worden ingezet: het gericht inzetten
van verschillende soorten weblectures leidt tot verschillende niveaus van leeractiviteiten. Moes heeft hiervoor een
framework ontwikkeld wat duidelijk maakt welke soorten
weblectures je kunt inzetten voor het bereiken van de lagere
(eenvoudig, weinig zelfstandigheid vereist) en hogere orde
(complex, veel zelfstandigheid vereist) leerdoelen. Het klassieke opgenomen hoorcollege en de korte kennisclip kan
vooral ingezet worden om de student lagere niveaus van
kennis bij te brengen. Het aanleren van hogere kennisniveaus vraagt juist om vormen die steeds meer activiteit van
de lerende vragen.
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groot aantal HO-instellingen is nog steeds aangesloten en
hecht ook waarde aan die samenwerking. En wellicht dat dit
ook kan leiden tot samenwerking op andere gebieden, zoals
onderzoek” vertelt Jan Haarhuis, penvoerder van Weblectures.
nl en programmamanager Educate-it van de UU. “Met deze
samenwerking wordt gezorgd voor optimale uitwisseling van
kennis en ervaring, waardoor de instellingen met minder
inspanning wel uitgebreide kennis ter beschikking hebben.
Het internationale weblectures-project REC:all waar de VU
( S. Moes)) nauw bij betrokken was, heeft nieuwe inzichten
en contacten gebracht. Dit heeft geleid tot een structurele
samenwerking met de internationale SIG Media & Learning.”

nIeUWe samenWerKInGsPartners WelKom
Dat het herontwerp van Weblectures.nl gereed is, wil niet
zeggen dat er geen andere toekomstplannen meer zijn. Om
internationale samenwerking te bevorderen en door de
internationalisering van ons eigen onderwijs, wordt momenteel nagedacht om de website deels te vertalen in het Engels.
Nu al worden geregeld Engelstatige onderzoeken gedeeld of
samengevat.
Omdat de website actuele, waardevolle inhoud biedt, is het
voor instellingen uit het HO lonend om hieraan een bijdrage
te leveren. HO-instellingen die nog geen bijdrage leveren,
maar dit wel willen, zijn van harte welkom om ook samenwerkingspartner te worden. Neem voor meer informatie
contact op met Esther Breuker – Esther.breuker@tilburguniversity.edu.
Weblectures.nl onderscheidt drie categorieën weblectures:
kennisweblectures (onthouden en begrijpen)
instructieweblectures (toepassen en analyseren)
weblectures in interactie (evalueren en creëren)
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Daphne van Roosmalen is communicatieadviseur voor het
programma Educate-it, Directie Onderwijs & Onderzoek van de
Universiteit Utrecht.
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