
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Evaluatie Scalable Learning, met Renske    19-04-2016 
Docenten: Fons, Margot, Jasper, Fred (Laurens) 
 
Inzet – hoe hebben jullie SL ingezet? 

- 25 studenten niveau 3: Weterschaper in advies: adviesprojectje dat studenten uitvoeren, 
academische vaardigheden. Studenten mochten kiezen naar welke workshop ze gingen 

(bv. Interview technieken) en als ze er voor kozen moesten ze de online voorbereiding 
doen. Online voorbereiding is gecontroleerd (door email/screenname).  

- 28 studenten eerstejaars, University College, Fred: Cursus met 3 units, 2e unit was met 
kennisclips. Zonder vragen, studenten vroegen in evaluatie naar vragen in video. 
Studenten stellen zelf vragen en beantwoorden elkaars vragen. Volgend jaar wil hij alle 3 
units in SL. Het kijken van filmpjes was niet verplicht, maar hij kwam er achter dat hij het 
wel moet doen. Als studenten niet kijken, lopen ze later vast.  

- 100 studenten, 1e jaars vak: studenten kunnen kiezen tussen kennisclips en het boek, dat 
moet voor het contactmoment. SL voor contactmoment gebruiken voor vragen e.d.: 
deadline voor bekeken hebben, daarna kijkt docente naar de vragen, of die besproken 
moeten worden, contact moment alleen voor moeilijkheden. Vragen in de filmpjes en 
feedback. Studenten verdeeld in 2 groepen van 50.  

- Studenten moeten van te voren voorbereiden, kennisclips, vragen, ze kunnen ook het 
boek lezen, blackboard toets maken, dan in werkcollege opdrachten maken in kleine 

groepen, en vragen van SL daarmee bespreken. Studenten zijn niet verplicht om clips te 
kijken, maar de toets is wel verplicht (gebaseerd op video en boek). 

 

 
Doelen - wat had je gedacht van te voren dat het zou opleveren? 

- Al een jaar ervoor gebruikt, en studenten miste interactie, vragen stellen. En ze wilden 

weten wat studenten moeilijk vonden. De reden om kennisclips te gebruiken: omdat Fons 
genoeg had van zijn studenten en iets wilde dat beter bij studenten bleef hangen. 

- Via Mymediasite konden studenten al vragen stellen jaar ervoor, maar ze dacht dat het 
leuker was als studenten in SL konden werken. En nu kunnen ze elkaars vragen 
beantwoorden. Wat kon SL toevoegen: het is directer, vragen aan elkaar stellen, 
openbaar of privé. 

- Fred: kennis mee maken, aanleiding: meer tijd inruimen voor probleem oplossen, vragen 

beantwoorden. Opleveren: beter stof onthouden dacht hij. Het is meer een manier van 
werken, die aankomend jaar wordt uitgebreid. 

- Jasper: evaluaties van jaar ervoor zeiden studenten dat ze workshops aan het begin van 
de cursus wilde, online, zelf kiezen. Dat was de reden voor flippen van de classroom. En 
nu kun je iets meer aandacht besteden aan theorie, en laat studenten maar meer 
oefenen. SL omdat: als je gaat flippen is SL een logische keuze, interactie bij kennisclips 

is leuk, maar dat je in-classreview hebt maakt het extra waardevol. Je ziet waar 

studenten problemen mee hebben en daar kun je gericht op in gaan. 
 
 
Heeft het opgebracht wat je dacht dat het zou opbrengen / Nevenopbrengsten 

- 50% keek maar de video’s, of nog minder. In het begin werden er nog vragen gesteld, 
later geen enkele meer. En omdat maar 50% de video’s had gekeken, wist de helft in de 

contacttijd niet waar het over ging als ze de vragen gingen bespreken. Ze hebben SL niet 
zo kunnen gebruiken als gehoopt. En de classroom is niet zo geflipt. En dan uiteindelijk, 
voor het tentamen, bekijken ze de kennisclips weer wel. Het flippen en de discussie over 
vragen, gaat niet. Op moeilijke problemen geven ze simpele antwoorden, geen diepgang. 
Het tentamen was goed gemaakt, maar had iets minder diepgang. De vragen met 
diepgang worden minder goed gemaakt. Achteraf denk je: had ik moeten pushen. Maar 



nu weten we wel wat het effect is als je het vrij laat. Hebben studenten er behoefte aan: 

als je het vraagt, dan vinden ze de kennisclips geweldig… . Het is een efficiënte manier 
om tot he point de belangrijkste info over te brengen. 

- Fons: 95% van de studenten had het bekeken. Ze konden beter de diepgang in gaan. Er 

werden online wel vragen gesteld, openbaar, werd soms op gereageerd door andere 
studenten. Het grootste deel niet. Wel minder vragen dan gehoopt. Het is de eerste 
cursus die ze krijgen in hun studie en ze mogen maar 1x de Blackboard toets maken, 
wellicht dat dat verklaard dat er zoveel studenten de clips keken. Ze hebben wel de groep 
van 200 studenten opgesplitst expres zodat er kleinere groepen waren en studenten 
elkaar leren kennen, waardoor ze minder bang zouden moeten zijn om vragen te stellen. 
De vragen in de video’s weren enorm gewaardeerd. De I’m confused button wordt door 

een aantal studenten erg gewaardeerd. Studenten hebben hele goede aantekeningen 
gemaakt, hele boekwerken nemen de studenten mee. Dat geeft de indruk dat ze actief 
hebben gekeken. De in-classreview: opletten als docent dat je niet gaat herhalen wat er 
in de clip verteld wordt. De I’m confused button wel verwarrend, want wanneer besteed 
je daar nou aandacht aan in de werkgroep? 

- Fred: meer diepgang bereikt. Vragen die je alleen kan oplossen als je de voorbereiding 

hebt gedaan. De meeste studenten hadden zich voorbereid. Studenten zeiden in 
evaluatie: geef open vragen (?) 

- Studenten zijn wat flexibeler. Niet de indruk gehad dat studenten vooruit hebben 
gewerkt. Diepgang was goed. Gevoel dat je meer stof kwijt kan bij de student. Soms als 
docent minder tijd besteed aan voorbereiding. Af en toe werd er een vraag door een 
student gesteld. Jasper had ook open vragen gesteld. En dat werkte ook met goede 
voorbeelden en om te bespreken of discussie te starten. Meer tijd gehad mét studenten 

om te oefenen. Soms zoveel tijd besteed aan online voorbereiding, dat je vergat om de 
contacttijd voor te bereiden. 

 
Hoe vonden de studenten het: 

- Eerste jaar dat ik applaus heb gehad aan het einde van een cursus. 
- De meeste waren er heel blij mee 
- Heel enthousiast 

- In latere cursussen hebben ze SL al een keer gehad, en dan kan het zijn dat het nieuwe 
er af is, of dat ze anders en strategisch gaan leren. Want ze maken er dan dus minder 
gebruik van. 

- Studenten zijn het meest enthousiast over de vragen die in de clips gesteld worden 
(zowel gesloten meer terugblikkend als open als start voor een discussie). 

- Bij Jasper en Fred ook enthousiast over het concept van flippen.  

- Ook in de parallelcursus die niet geflipt is, komt in de evaluaties terug dat ze graag 
kennisclips willen (zoals bij Fons). 

- Opvallend: Online materiaal dat niet aan een contactmoment gekoppeld is, wordt niet 
gebruikt. 

 
Verbeteracties 

- Herhaling aan begin van de cursus weg, anders skippen ze clips. Direct de diepte in. 

- Margot: contacttijd in kleinere groepen, zodat er meer peer pressure ontstaat en je ze 
makkelijker kunt aanspreken op het niet voorbereid hebben. 

- Ook het niveau van clips verhogen, want dat is in het begin nog te veel herhaling van een 
eerdere cursus. 

- Misschien studenten die zich voorbereid hebben bij elkaar zetten en studenten die zich 
niet voorbereid hebben bij elkaar zetten om aan de opdrachten te werken.  

- Technische problemen bij Fons: soms staat in het systeem dat studenten iets niet gedaan 

hebben, maar dan is dat ontstaan door een technische storing terwijl ze het wel gedaan 
hadden. Bijvoorbeeld wanneer een vraag gesteld werd in de laatste minuut.  

- Fons: meer en betere (meer op inzicht gericht) vragen stellen en beter verspreid door het 
filmpje. N.a.v. deze bespreking wil hij ook werken met voorbeeldtentamenvragen, om 
studenten inzicht te geven in wat er op het tentamen van ze verwacht wordt. Verder 
vraagt hij zich af hoe hij meer interactie kan bevorderen.  

 
Toolspecifieke punten 

- Contact met de producent is heel prettig, er komen snelle reacties, ze staan open voor 
feedback. 

- Scalable is heel gemakkelijk in het gebruik, merken alle docenten op: voor zowel 
studenten als docenten. Het invoeren is ontzettend gemakkelijk. 



- Onderzoekersperspectief: Een groot gemis van Scalable learning is het gebrek aan 

logdata. Alles wat je terugkrijgt van het systeem is op groepsniveau en niet op het niveau 
van de individuele leerling. (alleen of ze wel of niet gekeken hebben) 

- Een nadeel is dat je voor de blackboardtoets toch een aparte omgeving nodig hebt en dat 

dit niet in Scalable kan.  
 
 
 


