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Collegeregistraties: Informatie & tips voor docenten 

Een regulier hoorcollege is de meest voorkomende lesmethode in het Hoger Onderwijs. Steeds meer 
HO instellingen kiezen echter voor het inzetten van geregistreerde hoorcolleges en studenten zijn 
daar positief over. Maar wat zeggen de literatuur en UU docenten over de inzet en het effect van 
geregistreerde hoorcolleges in het Hoger Onderwijs? 

1. Bevindingen uit de literatuur

1.1 Effecten op hoorcollegebezoek

 Hoorcollegebezoek neemt af wanneer er geregistreerde colleges beschikbaar zijn als
studenten niet er aan gewend zijn (bijv. eerstejaars studenten).

 Uit een onderzoek bleek dat eerstejaars studenten die niet naar de reguliere colleges
kwamen geen lagere cijfers haalden dan studenten die wel naar de colleges kwamen.

1.2 Effecten op tentamencijfers

 Vanuit de literatuur kan er geen eenduidig antwoord gegeven worden op de vraag of het
beschikbaar stellen van geregistreerde hoorcolleges voor hogere cijfers zorgt. Sommige
studies rapporteren van wel, andere van niet.

 Uit één studie blijkt dat studenten met betere prestaties meer geneigd zijn om
geregistreerde hoorcolleges aanvullend (versus vervangend) te gebruiken. Uit een andere
studie blijkt juist dat studenten met minder goede prestaties vaker gebruik maken van
geregistreerde colleges en de geregistreerde colleges ook vaker in zijn geheel bekijken.

1.3 Hoe gebruiken studenten de geregistreerde hoorcolleges?

 Studenten  gebruiken geregistreerde hoorcolleges vooral aan het begin van een academisch
semester en ter voorbereiding op toetsen en tentamens.

 Studenten zijn positief over geregistreerde hoorcolleges, maar maken er over het algemeen
maar weinig gebruik van.

 Studenten die over zichzelf rapporteren dat zij veel gebruik maken van de geregistreerde
colleges zijn vaak studenten  die ook vaak de reguliere colleges bezoeken.

1.4 Meningen van studenten over geregistreerde hoorcolleges

1.4.1 Voordelen 

 Meer tevredenheid met het vak.
 Bevordert leren, studeren wordt efficiënter (minder tijd kwijt aan leren en lezen).
 Op eigen tempo kunnen leren (informatie overslaan of herhalen, gemiste lessen

terugluisteren).
 Betere balans tussen studie-, werk- en familieverplichtingen, door minder reistijd (zeker voor

studenten met fysieke beperking).

1.4.2 Nadelen 

 Er kan minder goed gebruik gemaakt worden van visuele hulpmiddelen.
 De docent is niet direct beschikbaar en kan dus ook niet direct feedback geven of een reactie

geven op een vraag.
 Soms zijn er technische problemen.

1.5 Meningen van docenten over geregistreerde hoorcolleges

1.5.1 Voordelen 

 Geregistreerde hoorcolleges kunnen worden gebruikt voor studenten die niet aanwezig
kunnen zijn bij het hoorcollege door ziekte of familie- of werkverplichtingen, of voor gelijke
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behandeling van studenten (bijv. voor studenten met speciale behoeften), of studenten van 
wie de moedertaal anders is dan de taal die in het college gesproken wordt).  

 Docenten kunnen de opnames gebruiken om hun eigen lesgeven te verbeteren.

1.5.2 Nadelen 

 Zorgen over negatievere cursusevaluaties als niet aan de wens voldaan wordt om
geregistreerde hoorcolleges in te zetten.

 Er is minder kans voor interactie met docent en medestudenten (oppervlakkig leren).
 De docent wordt daardoor (weer) meer de aanbieder van informatie.
 Docenten die actievere lesmethoden hanteren kunnen zich beperkt voelen (bijv. door minder

bewegingsvrijheid).
 Minder mogelijkheden voor gebruik van multimedia  door restricties met betrekking tot

copyright.
 Docenten kunnen zich door de opnames bewuster worden van hun eigen handelen en

kunnen minder vrijuit gaan spreken, omdat zij bang zijn iets verkeerds te zeggen.

Oplossingen om te compenseren voor de nadelen: 
 Studenten die de colleges bijwonen extra punten geven.
 Meerwaarde creëren voor studenten die de colleges bijwonen, bijvoorbeeld  door materiaal

uit te delen in de klas, discussies te organiseren, interactie creëren of demonstraties te
geven.

1.6 Inzet van geregistreerde colleges:  aanvullend of vervangend? 

 Geregistreerde colleges worden vooral als aanvulling en niet als vervanging van de reguliere
hoorcolleges gezien. Studenten vinden dat hoorcolleges motivatie en structuur bieden.

 Studenten hebben een voorkeur voor ‘blended’ werkvormen met een mix van zowel
geregistreerde colleges als reguliere hoorcolleges.

 Wanneer geregistreerde hoorcolleges als aanvulling worden gebruikt, dan heeft dit een
positief effect op de leerprestaties (Bos, 2016)1.

2. Ervaringen van UU docenten en studenten (interviews)

2.1 Inzet in het onderwijs

 Opnames moeten vooral als aanvullend materiaal ingezet worden. Soms kunnen er opnames
vervangend zijn (bijv. als een docent onverwacht afwezig is). Volgens docenten en studenten
is interactie en contact tussen docenten en studenten is belangrijk voor het leerproces.

 Docenten zijn tevreden met hun keuze met geregistreerde colleges.

 Het opnemen van colleges zou niet verplicht gesteld zou moeten worden (aldus docenten).

2.2 Technisch en ondersteuning 

 Bij de opnames zou de optie aanwezig moeten zijn om de docent en zijn bewegingen in
beeld te laten komen.

 Een optie voor het editen van de opnames zou aanwezig moeten zijn.
 Docenten zijn tevreden met de beschikbare ondersteuning.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze studie of voor de gebruikte literatuur kunt 

u contact opnemen met Gemma Corbalan (g.corbalan@uu.nl), O&T. In opdracht van Educate-it.  

1
 Bos, N. (2016). Effectiveness of blended learning. Factors facilitating effective behavior in a blended learning environment. Heerlen: Open 

Universiteit Nederland (proefschrift). 
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Verslag Interviews 

collegeregistraties Gemma Corbalan (O&T; 

g.corbalan@uu.nl) 

Collegeregistraties bij de UU 
Het inzetten van E-lectures is een eerste stap om het onderwijs te innoveren en blended aan te 
bieden. E-lectures is een overkoepelend begrip voor kennisclips, weblectures en andere 
(video)opnames zoals collegeregistraties (het opnemen van een hoorcollege) waarin kennis 
overgedragen wordt. Er zijn binnen de Universiteit Utrecht twee mogelijkheden om hoorcolleges op 
te nemen: (1) de universitaire dienst LectureNet verzorgt opnames waarbij zowel de docent als het 
gepresenteerde in beeld is en (2) de docent zelf of de studievereniging neemt het hoorcollege op in 
elke daarvoor geschikte collegezaal met de daar aanwezige computer. Hierbij worden alleen de 
presentatie (vaak slides) en het geluid opgenomen. De docent zelf is niet in beeld.  
Het doel van deze evaluatie onder docenten en studenten is hun ervaringen met collegeregistraties 
in kaart te brengen en te verkennen wat de docenten die niet opgenomen willen worden remt. Deze 
evaluatie richt zich op: 

 2a: hoorcolleges die met behulp van een van de twee studieverenigingen via de
MyMediaSite desktop recorder op de vaste computer van de collegezaal opgenomen
worden. Studenten die al aanwezig zijn bij het college helpen de docent bij het starten en
stoppen van de opname.

 2b: hoorcolleges die door de docent zelf opgenomen worden.

Tijdens de interviews is er ook kort gekeken naar hoe docenten tegen kennisclips aankijken. Een 
kennisclip is een korte e-lecture van maximaal 10 minuten waarin bondig één specifiek onderwerp 
wordt behandeld. Aan de studenten is ook gevraagd hoe zij tegen hun eigen rol bij collegeregistraties 
aankijken.  

2a Evaluatie: hoorcolleges opnemen met behulp van de studievereniging 
In December 2016 en Januari 2017 zijn vier docenten en drie studenten van twee departementen 
van de faculteit Bètawetenschappen  geïnterviewd. Twee van de docenten wilden niet opgenomen 
worden. Een van de studieverenigingen had hier in Blok 2 de coördinatoren van drie vakken over 
gemaild. Zij zouden het dan verspreiden onder de docenten van het vak. Alleen één docent had 
hiervoor toestemming gegeven. De meeste docenten gaven aan te willen wachten tot volgend jaar 
omdat het curriculum vernieuwd is. De tweede studievereniging had twee docenten benaderd, dit 
aangezien het doel van de pilot was om alleen eerstejaarsvakken op te nemen, en er worden twee 
cursussen voor eerstejaars per periode gegeven. Alleen één docent had hiervoor toestemming 
gegeven.  

Algemene ervaringen van docenten die wel opgenomen zijn 
Eén van de docenten had ervaring met Do-It-Yourselfstudio’s waar docenten zelfstandig kennisclips 
op kunnen nemen. De andere docent had ervaring met opnames waarbij ook een camera werd 
gebruikt.  

Tevredenheid. Docenten vinden het belangrijk dat studenten de colleges terug kunnen kijken. Bij 
Biologie wordt dit veel gedaan, en voor de toetsen worden de opnames veel bekeken. Docenten zijn 
niet bang dat door de opnames de studenten niet naar de hoorcolleges komen. Een van de docenten 
heeft goede ervaring met de studievereniging en is van plan zijn hoorcolleges opnieuw door de 
studenten te laten registreren. De opname kostte hem hierdoor niet veel tijd. Deze docent wist niet 
dat hij niet in beeld zou komen, maar ervoer dit ook niet als een probleem. De tweede docent is niet 
tevreden met het resultaat. Deze docent had duidelijk aangegeven dat er een camera vereist was 
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omdat in zijn lessen het gebruik van het bord noodzakelijk is. Alleen slides en geluid heeft weinig nut. 
Deze mogelijkheid is niet standaard aanwezig in de hoorcollegezalen. De ondersteunende studenten 
hebben een webcam kunnen regelen voor de registraties, maar helaas verliep het gebruik van deze 
webcam erg moeizaam, het leverde de studenten te veel stress op. Dit sluit aan bij het gevoel van de 
studenten.  

Inzet in het onderwijs.  De docent wil de link met de eerstejaars studenten na het college delen. In 
het tweede jaar kunnen de opnames als opfrismateriaal gebruikt worden, mits de link actief blijft. 
Een nadeel van de opnames is dat er soms fouten of ongewenste stukken (bijv. door een 
woordenwisseling tussen twee studenten) in zitten. Docenten en studenten geven aan dat deze 
fouten moeilijk te herstellen zijn.  

Hoorcolleges en kennisclips. Een docent maakt soms gebruik van kennisclips, vooral om een 
complex proces uit te leggen. In het nieuwe curriculum heeft hij nog geen inzet van kennisclips voor 
ogen, wel voor de collegeregistraties.  

Meningen van docenten die niet opgenomen willen worden 
Docenten die niet opgenomen willen worden vinden interactie in het college erg belangrijk en zijn 
bang dat studenten niet naar de hoorcolleges zullen komen 
Dit zijn docenten die ook vakcoördinatoren zijn en zicht hebben op wat andere docenten over de 
collegeopnames denken. Docenten geven aan dat zij de studenten niet te veel willen ‘verwennen’ en 
zijn bang dat de studenten hierdoor passiever worden. Zij zijn ook bang dat studenten niet naar de 
hoorcolleges zullen komen. Interactie wordt als zeer belangrijk gezien: twee jaar geleden is er een 
anonieme enquête afgenomen: ‘als alle hoorcolleges online komen, komen jullie dan nog wel naar 
het hoorcollege zelf?’ Meer dan de helft (bijna 60%) van de studenten zou niet naar de hoorcolleges 
komen. Dit gaat tegen de principes van goed onderwijs van de docenten in. Ook is er bij deze 
faculteit een geheel nieuw curriculum ontwikkeld en docenten willen eerst feedback ontvangen over 
hoe de nieuwe colleges lopen. Andere docenten zijn onzeker omdat zij nog niet veel 
onderwijservaring hebben.  

Inzet in het onderwijs. Volgens docenten is de echte theoretische basis wel geschikt voor 
collegeregistraties, bijv. het eerste hoorcollege. De opnames kunnen gedurende het hele blok 
beschikbaar zijn en de docent kan naar de opnames doorverwijzen. Het zou niet verplicht moeten 
zijn om colleges op te nemen, vooral voor docenten die onzeker zijn of het niet fijn vinden. Docenten 
zijn van mening dat collegeregistraties nooit ‘vervangend’ van het hoorcollege moeten zijn.  

Voor- en nadelen. Registraties kunnen handig zijn voor studenten die (buiten eigen schuld) later 
binnen komen of die wel aanwezig waren maar iets niet goed begrepen hebben. De risico dat de 
studenten niet naar de hoorcolleges komen en minder fysieke interactie worden als nadelen gezien. 

Inzet van kennisclips. Er zijn kennisclips door één docent gemaakt die ook door andere docenten 
gebruikt worden (volgens het concept van Flipped Classroom). Ze zijn hier positief over. Één docent 
vindt dat hoorcollegeregistraties geschikt kunnen zijn voor het eerste hoorcollege, daarna is het 
inzetten van kennisclips beter. Met kennisclips kun je met name voorbeelden laten zien. Deze 
meerwaarde van de kennisclips t.o.v. collegeregistraties wordt door beide docenten genoemd. Er zijn 
docenten die geen colleges willen (laten) opnemen, maar wel kennisclips willen inzetten omdat ze 
daarmee de studenten meer kunnen activeren dan met de opnames. Daarnaast moeten 
rekenkundige notities vooral op het bord gepresenteerd worden, in de slides komen deze 
berekeningen minder goed over, en kunnen dus beter in kennisclips gepresenteerd worden. Een 
docent denkt dat de inzet van kennisclips niet veel tijd en moeite van de docent moet kosten en dat 
in ieder gebouw een faciliteit aanwezig zou moeten zijn. Studenten kunnen daarin ondersteunen. 
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Hoe kijken studenten naar hun eigen rol bij collegeregistraties? 
Rol en tevredenheid. Over het algemeen kijken studenten met tevredenheid terug op hun rol: ze 
vinden het fijn om de medestudenten te kunnen faciliteren en een bijdrage aan hun leerproces te 
kunnen leveren. De ondersteunende studenten reageren positief op de vraag om mee te helpen: het 
kost hen niet veel tijd. Als dit vaker en veel werk zou zijn, dan zou het te veel voor de studenten 
kunnen worden en zou het wellicht via de coördinatoren geregeld moeten worden. Het probleem 
met de webcams maakt de ervaring bij een departement wel minder plezierig.  

Waarom met de pilot mee  gedaan. Een algemene opmerking is dat voor de studenten fijn is om de 
colleges terug te kunnen kijken (bijv., voor het tentamen) of voor studenten die ver wonen.  

Een nadeel is de extra tijd aan verwerking als er iets aangepast moet worden. Één student geeft aan 
dat studenten over het algemeen naar de hoorcolleges zouden komen omdat zij de interactie 
belangrijk vinden, en hoorcolleges interactief genoeg zijn. Tevens moeten opnames aanvullend, niet 
vervangend van de hoorcolleges zijn. Één student vindt de angst van de docenten dat studenten niet 
naar de hoorcolleges zouden komen onterecht. Naar haar mening kunnen de studenten zelf 
bedenken hoe zij het beste willen leren en doen ze moeite om naar de hoorcolleges te komen. Maar 
helaas niet alle studenten vinden de interactie even belangrijk. 

Inzet in het onderwijs. De studenten zijn van mening dat collegeregistraties geschikt zijn wanneer 
docenten niet alles in een powerpoint hebben of veel praten. Soms gaat het hoorcollege te snel en 
zijn de studenten vooral met notities bezig. Volgens de studenten zijn opnames minder nodig voor 
inleidende hoorcolleges, begin van een blok, of voor praktische informatie.  

Communicatie met docenten. Bij een departement hebben sommige studenten de docenten direct 
benaderd met de vraag of zij zelf de colleges mogen opnemen. Dit moet via de studievereniging 
gebeuren en ook duidelijk met de studenten gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld via BlackBoard. 
Sommige studenten hebben verkeerde informatie verstrekt, namelijk dat er geen ‘losse’ colleges 
maar een hele cursus (een heel Blok én bij alle docenten) opgenomen worden. Dit zou een verklaring 
voor het lage aantal docenten dat opgenomen werden kunnen zijn. 

2a Conclusies 
Volgens docenten zijn opnames van de inleidende hoorcolleges geschikt omdat zij daar naar kunnen 
verwijzen tijdens de colleges. In volgende jaren kunnen de opnames als opfrismateriaal gebruikt 
worden. De studenten vinden de opnames juist minder nodig voor inleidende hoorcolleges. 
Studenten zijn van mening dat collegeregistraties geschikt zijn wanneer docenten niet alles in een 
PowerPoint hebben of veel praten.  

Docenten die wel opgenomen willen worden zijn niet bang dat studenten niet naar de 
hoorcolleges komen. Daarentegen geven docenten die niet opgenomen willen worden aan dat ze de 
studenten niet te veel willen verwennen, bang zijn dat studenten minder naar de hoorcolleges 
komen en als gevolg minder interactie ervaren, wat belangrijk voor het leren is. Volgens de 
studenten is de angst van docenten dat studenten niet naar de hoorcolleges zouden komen 
onterecht. Voordelen zijn dat registraties handig kunnen zijn voor studenten die (buiten eigen 
schuld) later binnen komen of iets niet goed hebben begrepen. Daarnaast kijken studenten met 
tevredenheid terug op hun eigen rol in de collegeregistraties en vinden het fijn om de studenten te 
kunnen faciliteren. De minder plezierige ervaring met de webcams heeft geleid dat het departement 
een oplossing hiervoor aan het verkennen is. Zowel docenten als studenten zijn van mening dat 
collegeregistraties nooit als ‘vervangend’ van het hoorcollege ingezet moeten worden.  

Docenten zijn positief over kennisclips, vooral complexe processen uit te leggen. Er zijn docenten die 
geen colleges willen (laten) opnemen, maar wel kennisclips willen inzetten omdat ze daarmee de 
studenten meer kunnen activeren en voorbeelden kunt laten zien.  
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2b Evaluatie: Hoorcollege zelf opnemen (DYI-studio’s) 
In Februari en Maart 2017 hebben vier docenten van de faculteit Sociale Wetenschappen en twee 
docenten van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie hun mening over hun ervaringen 
met het zelf opnemen van de collegeregistraties gegeven. Een van de docent heeft de opnames met 
een iPad gemaakt. 

Inzet in het onderwijs 
Docenten vinden het belangrijk dat studenten de colleges terug kunnen luisteren. Redenen die 
genoemd worden zijn: het kijken naar een college als er een keer een les gemist wordt; ook de 
studenten die aanwezig bij het college waren moeten de colleges terug kunnen kijken, ze weten 
welke aspecten ze terug willen zien, t.o.v. studenten die niet aanwezig waren;  vooral bij een 
complex vak (bijv. statistiek) vinden de studenten het fijn om de colleges terug te kunnen kijken. 

Tevredenheid 
De twee docenten met minder ervaring met het opnemen van colleges vonden het lastig om het 
technisch voor elkaar te krijgen en het kostte hem meer tijd dan verwacht. De handleiding is niet 
altijd duidelijk en je moet te veel stappen doorlopen om in het scherm te komen. Een icoontje op het 
bureaublad zou de docenten goed helpen. Ook, omdat dit alleen vanuit het computer in het lokaal 
mogelijk is, kan de docent niet van tevoren oefenen op zijn eigen computer. De twee ervaren 
docenten vinden het systeem makkelijk maar niet erg gebruikersvriendelijk. Een ervaren docent 
heeft zelf een kennisclip met uitleg over hoe docenten colleges kunnen opnemen opgenomen. Alle 
docenten zijn tevreden met de ondersteuning of hebben niet om ondersteuning gevraagd. Een 
docent vindt vervelend dat een opname mislukt is omdat de harde schijf van de computer vol zat, 
zonder foutmelding. De docenten zouden beter gefaciliteerd moeten worden door ervoor te zorgen 
dat de computer van de 22 zalen altijd voldoende ruimte beschikbaar hebben om deze problemen te 
voorkomen. 

Docenten zijn over het algemeen tevreden over het product en denken dat de opnames van goede 
kwaliteit zijn. Docenten vinden het jammer dat de docent zelf niet in beeld komt. Een docent wist 
niet dat hij niet in beeld zou komen. Een docent vindt het jammer dat het geluid in de zaal niet te 
horen is. Een andere docent geeft aan dat het geluid niet van goede kwaliteit is. Docenten vinden het 
jammer dat de opnames moeilijk te editen zijn. 

Inzet in het onderwijs. De docenten zijn wel enthousiast over de meerwaarde van de opnames 
voor hun onderwijs en stellen de opnames zo snel mogelijk achteraf beschikbaar op BlackBoard, de 
studenten zijn eraan gewend en vragen erom. De docenten geven aan dat de opnames vooral 
aanvullend moeten zijn. Maar als bijvoorbeeld een docent onverwacht afwezig is, is een eerdere 
opgenomen college ook een goede vervanging. Een andere docent geeft aan dat ondanks op dit 
moment de opnames aanvullend zijn, hij de intentie heeft om de opnames te editen en als 
vervangend materiaal (als kennisclips) te gebruiken. 

Bezoekersaantallen op de hoorcolleges. Vijf van de zes gevraagde docenten geven aan geen 
gevoel te hebben dat studenten minder naar de colleges komen en zijn ook niet bang dat de 
opgenomen hoorcolleges tot een lagere opkomst zullen leiden. Slechts één van de zes docenten 
vreest dat de collegezaal leeg zal lopen als de opnames ter beschikking gesteld worden. Deze docent 
heeft de opnames alleen ingezet voor een chronisch zieke studente die niet aanwezig kan zijn en 
heeft veel vragen gekregen van studenten om het ook online ter beschikking te stellen. Een docent 
denkt dat studenten ter plekke willen zijn omdat puur naar de opnames kijken heel saai is en de 
kwaliteit niet extreem goed is. Een docent denkt dat de student de opnames vooral voor het 
tentamen gebruiken. De colleges zijn veel bekeken en de docenten zijn daar tevreden over.  

https://www.uu.nl/organisatie/faculteit-recht-economie-bestuur-en-organisatie
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Meerwaarde voor het onderwijs.  
Docenten zijn er van overtuigd dat de studenten de collegeregistraties erg waarderen en vinden het 
niet fijn als er geen opnames worden gedaan. Studenten vinden het niet fijn als er geen opnames 
worden gedaan (goed teken). In de caracalevaluaties zijn de studenten ook positief over de opnames. 
Een docent geeft aan de opnames van de theoretische colleges meer bekeken worden. De docenten 
kunnen geen uitspraken doen over de potentiele effecten van de opnames op de tentamencijfers. 

Nadelen die genoemd worden zijn: de opnames niet makkelijk kunnen editen, dat de docent niet in 
beeld komt, een functie om bepaalde beelden te kunnen selecteren tijdens het terugkijken van de 
opnames. Daarnaast kost het grote aantal handelingen redelijk veel tijd en als je na iemand anders 
les geeft (en dus niet iets eerder in het lokaal kunt) kom je echt in tijdnood. Ook is een nadeel dat je 
minder beschikbaar bent voor vragen van studenten voorafgaand aan de lecture. 

Inzet van kennisclips 
Drie van de vier docenten hebben nog nooit kennisclips ingezet in hun onderwijs. Twee staan hier 
wel open voor en een derde is van plan kennisclips volgend jaar te gaan inzetten, mits de 
collegeopnames verwerkt kunnen worden tot een kennisclip. Een docent heeft veel ervaring met de 
inzet van kennisclip in zijn onderwijs. Deze docent is niet tevreden over de Do-it-yourselfstudio’s 
omdat de handleiding vaak incompleet is en niet geluidsdicht is. 

Ervaring van een docent: Hoorcolleges zelf opnemen met een iPad 
Een van de docenten heeft geen gebruik gemaakt van een van de 22 zalen maar heeft zijn 
hoorcolleges opgenomen met een iPad. Reden hiervoor is omdat hij de opnames van alleen audio en 
geluid onvoldoende vindt, en de studenten de opnames minder waarderen. Deze docent is zeer 
tevreden met het proces, het resultaat en de ICT ondersteuning: ICT zet de opnames in MyMediaSite 
in en de docent krijgt een link voor de studenten die hij op de BlackBoard omgeving kan plaatsen. 
Net als andere docenten, vind deze docent het jammer dat het editen van de opnames moeilijk is.  
De docent is er van overtuigd dat de leerwinst hoger is als de studenten twee keer naar een college 
kunnen luisteren. De docent merkt dat door de opnames minder studenten naar de hoorcolleges 
komen, maar vindt ook dat hij liever studenten in de hoorcolleges heeft die daar bewust voor kiezen. 
De docent wil zo veel mogelijk de studenten faciliteren om hun eigen tijd in te delen. Als colleges 
goed zijn blijven zij komen. De docent denkt niet dat de interactie in de hoorcollegezalen belangrijk is 
voor het leerproces, ten opzichte van de werkgroepen. Deze docent heeft geen nadelen van de 
collegeregistraties ervaren maar noemt als potentiele risico dat studenten een cursus minder kunnen 
gaan waarderen als andere docenten de colleges niet willen opnemen. 

2b Conclusies 
Docenten die zelf opnames gemaakt hebben vinden het belangrijk dat studenten de colleges terug 
kunnen luisteren, ook als zij aanwezig zijn geweest. Docenten met minder ervaring vonden het lastig 
om het technisch voor elkaar te krijgen en het kostte hen meer tijd dan verwacht. Alle docenten zijn 
tevreden met de ondersteuning of hadden geen ondersteuning nodig. De ICT ondersteuning is altijd 
goed bereikbaar. Wat het resultaat betreft zijn de docenten over het algemeen tevreden en denken 
dat de opnames van goede kwaliteit zijn. Het geluid kan beter. Docenten vinden het jammer dat de 
docent zelf niet in beeld komt en vinden de opnames niet makkelijk te editen. De docenten zijn wel 
enthousiast over de meerwaarde van de opnames voor hun onderwijs en stellen de opnames zo snel 
mogelijk na het college beschikbaar op BlackBoard. Docenten zijn er van overtuigd dat de studenten 
de collegeregistraties erg waarderen. Alle gevraagde docenten geven aan geen gevoel te hebben dat 
studenten minder naar de colleges komen en zijn ook niet bang dat de opgenomen hoorcolleges tot 
een lagere opkomst zal leiden. Drie van de vier docenten hebben nog nooit kennisclips ingezet in hun 
onderwijs maar staan wel open  om deze in te zetten. Een van de docenten heeft geen gebruik 
gemaakt van een van de 22 zalen maar heeft zijn hoorcolleges opgenomen met een iPad omdat hij 
de opnames van alleen audio onvoldoende vindt, en de studenten de opnames minder waarderen.  
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Algemene conclusies en suggesties 
De meningen van de docenten over collegeregistraties verschilt. Docenten die opgenomen willen 
worden of colleges zelf opnemen vertrouwen dat door collegeregistraties studenten ondersteund in 
hun leerproces worden. Daarnaast is er een beperkte groep docenten die er sterk op tegen is om 
colleges op (te laten) nemen omdat studenten te verwend worden of niet naar de colleges zouden 
komen en de interactie in de colleges missen. Voor een paar docenten is alleen beeld en geluid echt 
onvoldoende. Andere docenten vinden het jammer dat de docent zelf niet in beeld komt en dat de 
opnames lastig te editen zijn. Docenten zijn tevreden met de technische ondersteuning, maar minder 
met de handleidingen en stappen om hun college zelf te kunnen opnemen. De hulp van de studenten 
wordt gewaardeerd en bespaart de docenten tijd. De studenten zien met tevredenheid terug op hun 
rol bij collegeregistraties. Suggesties: 

Inzet in het onderwijs 
 Opnames moeten vooral als aanvullend materiaal ingezet worden. Soms kunnen er opnames

vervangend zijn, bijvoorbeeld, als een docent onverwacht afwezig is. Interactie en contact
tussen docenten en studenten is belangrijk voor het leerproces.

 Docenten die opnames willen (laten) maken zijn tevreden met hun keuze voor het onderwijs.
Wellicht kan het systematische delen van deze ervaringen en meer kennisuitwisseling tussen
docenten een positieve beweging zijn, ook voor docenten die bang of niet overtuigd over
collegeregistraties zijn.

 Alle geïnterviewde docenten zijn van mening dat het opnemen van colleges niet verplicht
gesteld zou moeten worden.

Technisch en ondersteuning 
 Bij de opnames zou de optie aanwezig moeten zijn om de docent en zijn bewegingen in beeld

te laten komen. Deze optie is onmisbaar bij sommige opleidingen en collegeregistraties met
alleen slides en geluid is onvoldoende voor deze doelgroepen.

 Docenten met minder ervaring vinden dat het aantal handelingen nogal complex is, ze te
veel stappen moeten doorlopen om in de scherm te komen en dat het grote aantal
handelingen ook redelijk veel tijd kost. Een icoontje op het bureaublad zou hierbij helpen.

 Een optie voor het editen van de opnames zou aanwezig moeten zijn.

 Docenten zijn tevreden met de ondersteuning: blijf deze ondersteuning faciliteren.

 Indien er hulp van studievereniging aanwezig is, zou de communicatie tussen studenten en
docenten/coördinatoren niet onderling maar altijd via de studievereniging moeten lopen. Dit
moet helder gecommuniceerd worden met de studenten, bijvoorbeeld via BlackBoard.

 Een aantal docenten was niet op de hoogte dat zij niet in beeld zouden komen. Dit zou beter
gecommuniceerd moeten worden.

 De docenten zouden beter gefaciliteerd moeten worden door ervoor te zorgen dat de
computer van de 22 zalen altijd voldoende harddisk ruimte beschikbaar hebben om mislukte
opnames te voorkomen.

Kennisclips 
 De inzet van kennisclips moet niet veel tijd en moeite van de docent kosten. De studenten

zouden bij de opnames moeten ondersteunen.

 Docenten die kennisclips inzetten in hun onderwijs zijn daar positief hierover. Docenten die
op de hoogte zijn van de mogelijkheden van kennisclips maar daar geen ervaring mee
hebben zijn open en positief over de mogelijke inzet ervan. Sommige docenten zijn niet
bekend met kennisclips. Wellicht is het goede zaak om een manier te vinden om zo veel
docenten over deze mogelijkheid te informeren.
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Ten slotte, zou het wel of niet colleges (laten) opnemen wellicht een keuze van de docent moeten 
zijn. Er zijn zowel voor- als nadelen. Hierbij is de vraag ‘Wegen de baten van collegeregistraties 
zwaarder dan de lasten?‘’ van belang. 
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