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N.B. Overal waar in dit rapport studenten wordt genoemd, worden uitdrukkelijk 
meerdere groepen bedoeld die over de verschillende afdelingen heen anders 
worden beschreven. Denk hierbij onder andere aan deelnemers en leerlingen. Ook 
geldt dat overal waar de mannelijke vorm wordt gebruikt ook de vrouwelijke vorm 
bedoeld is. 
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SAMENVATTING 
 

In dit onderzoek is de inzet van videoconferencing onderzocht bij ROC Zeeland en 
ROC Westerschelde. Het is een praktijkonderzoek dat zich heeft gericht op de 
plannen rond de inzet van videoconferencing, de realisatie ervan, de meningen van 
studenten, docenten en management en op de leeropbrengsten van het onderwijs 
dat met videoconferencing is vormgegeven. De conclusie van het onderzoek is dat 
videoconferencing een veelbelovend hulpmiddel is voor het onderwijs, maar dat 
nog meer experimenteerruimte zeer gewenst is. Kennisnet heeft dit onderzoek 
gefinancierd vanuit de EXMO-regeling.  
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1 INLEIDING 
 

1.1 REGELING EXMO 
Kennisnet ondersteunt mbo-instellingen die zich afvragen of de inzet van hun ICT-
toepassingen de verwachte opbrengsten ook daadwerkelijk in de onderwijspraktijk 
opleveren. Kennisnet helpt deze onderwijsinstellingen met kennis bij het maken van 
onderbouwde keuzes over de inzet van ICT in het onderwijs. Het is goed als een 
instelling beschikt over feiten over wat werkt en niet werkt met een bepaalde ICT-
toepassing door er op kleine schaal mee te experimenteren, voordat ze besluit deze 
toepassing organisatiebreed in te voeren. De aard van deze vragen en toepassingen 
is net zoals het mbo-veld, erg divers. Het kan bijvoorbeeld gaan om ICT-
toepassingen die bijdragen aan het verhogen van motivatie, het boeken van 
tijdwinst of het verbeteren van leerprestaties. 

Om na te gaan of een ICT-toepassing meerwaarde heeft, wordt er onder regie van 
Kennisnet een kleinschalig onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek geeft de 
onderwijsinstelling heel gericht antwoord op de vraag of de gebruikte ICT-
toepassing in de gekozen setting werkt of niet. Deze empirisch gefundeerde kennis 
is niet alleen van belang voor de betrokken onderwijsinstelling. De resultaten van 
het onderzoek dragen ook bij aan systematische kennisopbouw voor de mbo-sector 
als geheel over wat wanneer wel en wanneer niet werkt met ICT. Met deze kennis 
kan succesvolle inzet zich herhalen en kan voorkomen worden dat men onnodig 
doorgaat met niet goed werkende toepassingen/leersituaties (Kennisnet, 2010). 

 

1.2 DE KENNISPIRAMIDE 
EXMO daagt mbo-instellingen uit om hun ideeën over de opbrengsten van ICT voor 
het onderwijs te verdedigen, uit te proberen en te laten toetsen. Het idee en de 
uitvoering van het project ligt bij de school, de beschrijving van de interventie en de 
toetsing van opbrengsten bij een onafhankelijke onderzoeker. In dit specifieke 
onderzoek is ROC Zeeland de projectleider van de interventie videoconferencing, die 
op twee locaties wordt uitgevoerd: ROC Zeeland en ROC Westerschelde en voert de 
Eindhoven School of Education (ESoE) van de Technische Universiteit Eindhoven het 
onderzoek uit. 

Uitgangspunt voor het onderzoek is de vraaggestuurde werkwijze van Kennisnet bij 
het programma EXMO, waarbij vraagsturing centraal staat. ROC Zeeland heeft 
ideeën ingebracht die zij hebben over videoconferencing en hun onderwijspraktijk. 
Dit zien we als de praktijktheorie. Deze theorie wordt onderzocht en ingekaderd 
volgens de kennispiramide van Kennisnet (zie afbeelding 1.1). Deze piramide 
beschrijft onderzoek naar de effecten van interventies op meerdere niveaus van 
bewijskracht. 
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De niveaus zijn in de piramide als een viertal lagen gevisualiseerd: 

1 Inspiratie 
Is de voorgestelde interventie logisch en sluit deze aan bij de visie op 
leren? 

2 Existentie 
Is de voorgestelde interventie gerealiseerd en in welke mate? 

3 Perceptie 
Welke mening hebben betrokkenen over de interventie en het effect 
ervan? 

4 Evidentie 
Welke toegevoegde waarde laat de interventie zien in termen van 
leeropbrengsten bij studenten, gedrag van docenten enzovoort. 

 

 

A F B E E L D I N G  1.1  K E N N I S P I R A M I D E  V A N  K E N N I S N E T 

 

De kennispiramide bestaat uit vier niveaus van kennis, oplopend van ‘zacht’ naar 
‘hard’. Kennisnet streeft naar zo hard mogelijke bewijzen. De kennispiramide levert 
bouwstenen voor kennisstapeling. Ieder onderzoek bouwt weer verder voort op 
beschikbare kennis over de effecten van ICT bij het leren. 

De verschillende onderzoeken in de EXMO regeling richten zich meestal op de twee 
hoogste niveaus van de piramide, de perceptie en de evidentie. De niveaus van 
inspiratie en existentie zijn hier in de praktijk meestal al aan voorafgegaan. Scholen 
hebben zich al ideeën gevormd over de werking van hun interventie en in sommige 
gevallen zijn interventies ook al eerder toegepast in hun onderwijspraktijk. 

In de beschrijving van de resultaten in deze rapportage wordt ingegaan op alle 
niveaus. De beoogde interventie wordt beschreven (het idee), de wijze waarop deze 
in de praktijk wordt uitgevoerd, de ervaringen van de betrokkenen en de gemeten 
opbrengsten. 
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1.3 INGEBRACHTE INTERVENTIE: VIDEOCONFERENCING 
Door de krimpproblematiek in de regio Zeeland zowel in aantallen studenten als in 
de beschikbaarheid van goede technische docenten is het voor de betrokken 
scholen moeilijk om tot een kosteneffectieve balans te komen van in te zetten 
docent uren en de deelname van studenten aan het onderwijs. Leren en overleg op 
afstand via de ICT toepassing ‘videoconferencing’ kan hierbij uitkomst bieden. Met 
videoconferencing wordt in dit project afstandsleren bedoeld. Dit is de techniek 
waarmee het mogelijk is om tegelijkertijd op meerdere leslocaties te communiceren 
en zo onderwijs te geven. Dit gebeurt met videoschermen, Smartboards, camera’s 
en microfoons. De lessen die op deze manier worden gegeven noemen we in dit 
onderzoek ‘videolessen’. 

In de aanvraag van de EXMO regeling voor het project Future in Mobility (FiM) is een 
aantal achterliggende doelen genoemd waarop wordt ingezet met de 
implementatie van de ICT toepassing waardoor videoconferencing (lessen) in 
combinatie met web conferencing (vergaderingen en bijeenkomsten) in de school 
worden ingepast. Deze doelen zijn: 

 Flexibiliteit van het onderwijs laten toenemen door meer plaats en 
tijdonafhankelijk onderwijs te gaan verzorgen. Studenten kunnen met 
videoconferencing vanuit meerdere locaties tegelijk deelnemen aan het 
onderwijs. Ook kan de school de videolessen opslaan en via een server (ftp 
of media) aanbieden aan de studenten in de elektronische leeromgeving, 
zodat studenten deze ook op andere momenten en vanuit thuis kunnen 
(her)bekijken. 

 Variatie in werkvormen aanbrengen in het onderwijs door naast 
traditionele werkvormen verschillende vormen van video- en web 
conferencing in te zetten. 

 Variatie in inhoud realiseren doordat gemakkelijk mensen uit de praktijk 
(virtueel) de klas ingehaald kunnen worden. 

 Financiële en/of organisatorische meerwaarde realiseren voor de 
betrokken onderwijsinstellingen, door met minder docenten een grotere 
groep studenten op meerdere locaties te bedienen of door informatie uit 
te wisselen en te vergaderen via web conferencing. 
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2 THEORIE 
 

2.1 PRAKTIJKTHEORIE 
Aan het onderzoek liggen de volgende verwachtingen van ROC Zeeland en ROC 
Westerschelde1 ten grondslag: 

“Bij de versnippering van de groepen over grotere geografische gebieden is het 
moeilijk om tot een kosteneffectieve verdeling te komen van de docent uren en de 
studenten die deel kunnen nemen aan de les. Door training via webconference 
oplossingen (bijvoorbeeld Webex) kunnen onze studenten vanuit meerdere locaties 
tegelijk deelnemen aan dezelfde les. Ook is het mogelijk om zo op meerdere 
momenten dezelfde les te geven, door een les op te nemen en vervolgens als 
opname beschikbaar te stellen aan studenten. Zo kan ook een student, die niet bij 
de les aanwezig is, op een ander moment deze les inhalen. De docent hoeft die les 
dan niet opnieuw te geven of de student hoeft dat niet in zelfstudie te doen. 
Hierdoor is het leerrendement aanzienlijk hoger. Ook is het mogelijk om specialisten 
uit het bedrijfsleven gastlessen te laten verzorgen, zonder dat deze naar een van de 
onderwijslocaties hoeft te reizen. Overleg tussen de verschillende teams en 
leidinggevenden van de verschillende locaties van een opleidingsinstituut zorgen 
door slimme ICT oplossingen die samenwerking vereenvoudigen (collaboration 
tools) naar verwachting voor een aanzienlijke winst aan tijd en dus geld” (bron: 
aanvraag onderzoek FiM). 

De onderwijsinstellingen die het project FiM hebben opgezet, hebben de volgende 
doelen geformuleerd: 

 Duurzaamheid verhogen en mobiliteit beperken van werkende en lerende 
mensen en uitwisselen van informatie en kennis tussen de 
opleidingsinstellingen en bedrijven door samenwerkingsinstrumenten 
(collaboration tools). 

 De tijdgebondenheid van lessen verwijderen door lessen op te nemen. 
 De plaatsgebondenheid van lessen verwijderen door lessen vast te leggen 

op videotoepassingen. 
 Dynamiek van het lesgeven vergroten door de flexibiliteit en variëteit in en 

rondom lessen te vergroten, door toepassingen van video (live meeting, 
video-on-demand, broadcast en multicast). 

 

                                                                 
1 ROC Zeeland en ROC Westerschelde zijn per 1 januari 2012 op bestuurlijk niveau gefuseerd, vanaf 1 
augustus 2012 is de gehele fusie een feit en gaan de twee mbo-instellingen samen verder onder de naam 
Scalda.  



Eindhoven School of Education, TU/e 

Onderzoek naar de inzet van videoconferencing bij ROC Zeeland en Westerschelde - juni 2012 

10
 

2.2 ONDERZOEKSVRAGEN 
Op basis van de bovenstaande verwachtingen is een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd die de praktijkvragen volgen, en die ook gekoppeld is aan de 
kennispiramide zoals Kennisnet deze hanteert. In paragraaf 2.3 wordt een aantal 
van de in de vragen (en verwachtingen) genoemde onderdelen nader toegelicht. 

I N S P I R A T I E  

 Wat zijn de verwachtingen over de videoconferencing toepassing (met 
daarbij horende scholing) in termen van de beoogde doelen, opzet en 
organisatie, vormgeving en uitvoering/ingebruikname volgens het 
management, de docenten en studenten van de deelnemende 
onderwijsinstellingen? 

 Welke verwachtingen zijn er onder de betrokkenen over de meerwaarde in 
onderwijskundige, organisatorische en financiële zin? 

E X I S T E N T I E  

 Waar, door wie en met welke frequentie is het systeem ingezet? 
 In welke mate is de toepassing ook door de studenten daadwerkelijk 

gebruikt? 

P E R C E P T I E  

 Welke ervaringen hebben het management, de docenten en de studenten 
van het videoconferencing systeem en van de videolessen of andere 
ondernomen activiteiten in termen van gerealiseerde doelen, opzet en 
organisatie, vormgeving en kwaliteit van de uitvoering? 

 Hoe tevreden zijn de betrokkenen over (de werking van) het systeem, de 
training in het gebruik en de ondersteuning? 

 Welke suggesties voor verbetering worden gegeven door de verschillende 
respondentgroepen over de doelen, de opzet en organisatie, de 
vormgeving en de uitvoering van het onderwijs met het videoconferencing 
systeem? 

E V I D E N T I E  

 Welke leeropbrengsten zijn zichtbaar in groepen waarin gewerkt is met het 
videoconferencing systeem en hoe verhouden die zich ten opzichte van 
groepen waarin niet met het systeem is gewerkt? 

 Welke verschillen in gedrag van docenten zijn zichtbaar tussen de 
videolessen en gewone lessen (referentielessen)? 
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2.3 THEORETISCHE VERDIEPING 
Onderzoek naar videoconferencing is een nog relatief nieuw fenomeen binnen 
onderzoek naar ICT in het onderwijs. Bij het onderzoek in dit rapport hebben wij 
aansluiting gezocht bij een zowel eerder onderzoek naar de implementatie van ICT 
in onderwijs meer in het algemeen, als bij eerder onderzoek naar videoconferencing 
meer in het bijzonder. Belangrijk doel daarbij was om te komen tot een 
evaluatiekader voor de hier onderzochte interventie op de twee ROC’s. 

Binnen het Hoger Onderwijs wordt al enige tijd gewerkt met videoconferencing als 
instrument. Vanuit SURF is een checklist gemaakt om videoconferencing te 
evalueren (Buwalda, 2006). Deze checklist onderscheidt analoog aan veel 
onderzoeken naar innovatie, een drietal fasen voor de inzet van de interventie. 
Deze fasen zijn de voorbereiding; de uitvoering en de nazorg. Daarnaast wordt een 
drietal aspecten van evaluatie onderscheiden, namelijk: (1) de inhoud: doel, domein 
van toepassing; (2) de organisatie: afspraken, eisen, afstemming en toetsing en (3) 
de techniek: beeld, geluid, opname, gereedheid van apparatuur en alternatieven bij 
problemen. De genoemde aspecten overlappen enigszins met aspecten zoals die 
meer in het algemeen in kaart worden gebracht en van belang worden geacht 
binnen onderzoek naar ICT, zoals bij de vier-in-balans monitor (Kennisnet, 2011). Bij 
de vier-in-balans monitor worden bijvoorbeeld de aspecten leiderschap/visie 
(beoogde rol van docenten en studenten, doelen en beoogde domein van inzet, 
materialen), expertise/kennis, infrastructuur (keuzes/aanschaf, investeringen, 
gebruik) en instrument/inhoud (plannen, communicatie, elektronische 
leeromgeving, informatie beheer en gebruik, toetsing) onderscheiden. In meer 
internationale onderzoeken worden naast deze meer algemene aspecten ook 
aspecten van gebruik bekeken, zo maakt de SUMI checklist (Software Usability 
Measurement Inventory; Kirakowski, J. and Corbett, M. 1993) gebruik van een vijftal 
gebruiksaspecten, namelijk: (1) efficiency, (2) gevoel/houding die het instrument 
oproept, (3) behulpzaamheid, (4) controle of sturing versus flexibiliteit en (5) 
leerbaarheid. 

Leeromgevingsonderzoeken die zijn gedaan naar de rol van ICT binnen de 
leeromgeving (Aldridge & Fraser, 2002, Clayton, 2002) kijken naast de fysieke 
aspecten (organisatie, infrastructuur, gebruik, aantrekkelijkheid van het 
instrument), ook naar meer psychosociale aspecten als mate van integratie van het 
instrument in de didactiek, de rol van de docent, betrokkenheid van 
docenten/studenten, mate waarin wordt samengewerkt en de student wordt 
geactiveerd (interactiviteit). De resultaten van deze onderzoeken laten meestal zien 
dat de interactiviteit nog vrij beperkt is, dat de fysieke aspecten vaak erg 
gewaardeerd worden, dat de docent een ondersteunende rol biedt en dat docenten 
en studenten een positieve houding voor het instrument hebben. 
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Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke uitvoer van lessen met 
videoconferencing en de mate van interactiviteit die de docent weet te 
bewerkstelligen. Wel is er meer in het algemeen veel onderzoek gedaan binnen het 
domein van de docenteffectiviteit (o.a. Creemers, 1991; Ebbens, 1991), waarbij het 
gedrag van docenten in kaart wordt gebracht door een aantal helder te observeren, 
vrij algemene categorieën, zoals uitleg, onderwijsleergesprekken, vragen en 
antwoorden en zelfstandig werken. Bij videoconferencing kunnen deze categorieën 
uiteraard ook gebruikt worden, maar is de context wat ingewikkelder, doordat de 
docent zich niet alleen kan richten tot de studenten binnen het eigen lokaal, maar 
ook de andere locaties. Daardoor lijkt het verstandig het ‘object van interactie’ 
(studenten binnen het lokaal en buiten het lokaal waar de docent zich bevindt) mee 
te nemen in elk van deze categorieën. 

Wanneer wij de onderzoeken samenpakken, lijkt het bij de evaluatie van 
videoconferencing belangrijk om te letten op een aantal aspecten dat vooraf gaat 
aan de inzet van videoconferencing. Dat zijn aspecten als de visie, de motivatie en 
houding voor het gebruik, de beoogde doelen van de inzet van het instrument en de 
voorkeuren van de gebruikers. Daarnaast dient een aantal aspecten tijdens de 
uitvoer in kaart te worden gebracht, in het bijzonder de didactiek, de 
gebruiksaspecten en de organisatie van de interventie en de 
deskundigheidsbevordering van docenten (zie ook: Kennisnet, 2011). Bij de 
didactiek en de leeromgeving lijkt het dan extra van belang te letten op de 
interactiviteit en flexibiliteit van de inzet van videoconferencing. Tot slot lijkt het 
verstandig te letten op een aantal zaken dat te maken heeft met de opbrengsten en 
nazorg na afloop van de interventie. Aspecten die hierbij van belang zijn, zijn de 
ervaren opbrengsten en de inschatting van de eigen vaardigheid in het gebruik van 
het videoconferencing systeem. De voor dit onderzoek belangrijke onderdelen met 
indicatoren zijn weergegeven in onderstaande figuur 2.1. 
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F I G U U R  2 .1  B E L A N G R I J K E  C O M P O N E N T E N  B I J  D E  E V A L U A T I E  V A N  

V I D E O C O N F E R E N C I N G 

 

Een recent onderzoek naar het gebruik van videoconferencing door vakdocenten 
wiskunde in het voortgezet onderwijs is uitgevoerd door Böhm en Jeurnink (2012). 
Over de veranderde didactiek van docenten merken de onderzoekers een aantal 
aspecten op die van belang lijken te zijn als het gaat om de didactiek. Zo 
constateren zij dat een training van belang is, opdat docenten duidelijk en rustig 
kunnen uitleggen. Ook moeten docenten strikte afspraken en regels maken over 
hoe er gecommuniceerd wordt. Docenten moeten goed laten merken dat zij 
luisteren naar en zicht hebben op alle locaties. Docenten zouden moeten werken 
met digitale schoolborden omdat anders bepaalde aspecten van de presentatie voor 
de locaties op afstand verloren gaan. Ook stellen zij vast dat docenten zich 
uitgebreider moeten voorbereiden op hun lessen, al was het maar omdat ook enige 
tijd verloren gaat doordat er vertraging zit in de communicatie tussen de 
verschillende locaties. Deze vertragingen kunnen bijvoorbeeld ingelopen worden 
door heldere visualisaties en een goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken qua 
inhoud. Docenten kunnen niet veel heen en weer lopen in het lokaal. Ook is het van 
groot belang dat de docenten goed zijn in de bediening van de videoconferencing 
systemen of zij moeten ervoor zorg dragen dat er ondersteuning op dat gebied 
aanwezig is tijdens de les. Dit om het gevaar op technische problemen als slecht 
beeld of geluid tot een minimum te beperken. 
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3 ONDERZOEKSOPZET: METHODE 
 

3.1 PROCEDURE 
Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen is voor elke laag van de 
kennispiramide een (aantal) onderzoeksinstrument(en) ontwikkeld. In figuur 3.1 is 
hiervan een overzicht weergegeven. 

 

 

F I G U U R  3 .1  O N D E R Z O E K S I N S T R U M E N T E N  I N  K E N N I S P I R A M I D E  

 

Voor de start van de interventie is een analyse gemaakt van de visiestukken van de 
opleiding en het uitgewerkte idee van de interventie. Tijdens de uitvoering van het 
project door de onderwijsinstellingen zijn de videolessen digitaal vastgelegd en door 
de onderzoeker geobserveerd aan de hand van een ontwikkeld observatie 
instrument – procesmeting. Tevens is een aantal vergaderingen en 
overlegmomenten voorzien, deze zijn niet vastgelegd. Voor aanvang van de 
interventie zijn de percepties van de studenten vastgelegd via gestandaardiseerde 
interviews bij een selectie van de studenten (twee per afdeling) en via een 
vragenlijst onder alle deelnemende studenten. Op deze manier zijn ook de 
percepties van de docenten vastgelegd en van het management is enkel een 
interview van alle betrokken managers afgenomen. Na afloop van de interventie is 
op dezelfde manier de perceptie van deze drie groepen vastgelegd. Echter zijn toen 
alle docenten geïnterviewd en is niet meer een vragenlijst bij hen afgenomen. Op 
het niveau van evidentie is een analyse gemaakt van de toetsresultaten van de 
studenten van de deelnemende afdelingen van toetsen die zijn afgenomen tegen 
het einde van de interventieperiode en is een analyse van de videolessen gemaakt 
die zijn geregistreerd tijdens de interventie en zijn deze lessen vergeleken met 
videomateriaal van een reguliere les, de zogenoemde referentielessen. 

Analyse leeropbrengsten vakken & analyse 
videolessen (observatie) 

Percepties docenten, studenten en 
management (interviews en vragenlijsten) 

Registratie videolessen en vergaderingen 

Analyse visiestukken opleiding 
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In de korte aanduiding van de instrumenten tot nu toe is een drietal fasen te 
onderscheiden in het onderzoek, te weten de voormeting, de procesmeting en de 
nameting. In de volgende paragrafen zal per fase het onderzoeksinstrumentarium 
worden besproken. 

 

3.2  INSTRUMENTEN 
Alle ontwikkelde onderzoeksinstrumenten in dit onderzoek zijn integraal 
opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 10. 

3.2.1 INSTRUMEN TEN  EN PROCEDURE VOORMETIN G 
In de voormeting zijn twee vragenlijsten ontwikkeld en drie interviewschema’s. Er is 
één vragenlijst voor studenten en één voor docenten ontwikkeld. De beide lijsten 
zijn ontwikkeld om te meten welke verwachtingen de betrokkenen vooraf hadden 
over de inzet van videoconferencing voor het verzorgen van onderwijs (videolessen) 
en vergaderen, overleggen of samenwerken (Kennisnet, 2011; Maor & Fraser, 2005; 
Pearson & Trinidad, 2005). In de drie ontwikkelde interviewschema’s is hier verder 
op in gegaan met studenten, docenten en management. 

V r a g e n l i j s t  s t u d e n t e n  

De studentvragenlijst van de voormeting bestaat uit een aantal algemene vragen, 
zodat we de mogelijkheid hebben om de onderzochte populatie goed te kunnen 
beschrijven. Daarna volgden drie ja/nee vragen waarmee in kaart is gebracht of de 
studenten vooraf zijn geïnformeerd over de inzet van videolessen, of ze al 
videolessen hadden gehad en of ze al bekend waren met videolessen vanuit hun 
vooropleiding. Vervolgens is in drie open vragen nagegaan wat de studenten er op 
voorhand van verwachten. Op basis van een aantal bestaande vragenlijsten vanuit 
de literatuur is een 45-tal stellingen samengesteld die de studenten hebben 
beantwoord op een vijfpuntsschaal. In bijlage 1 is de studentvragenlijst integraal 
opgenomen. 

De studentvragenlijst voormeting is afgenomen in de periode februari, maart en 
april. Deze periode is wat opgerekt, omdat gedurende het onderzoek meerder 
afdelingen nog zijn gaan deelnemen. 

De vragenlijst is aangemaakt en afgenomen via het online systeem Corf2. Er is 
gekeken naar een zestal aspecten van videoconferencing, die elk zijn gevraagd via 
stellingen, waarvoor de studenten hebben aangegeven in hoeverre ze het ermee 
eens waren. De antwoorden konden door de studenten worden gegeven op een 
vijfpuntsschaal (lopend van ‘1=helemaal mee oneens’ tot ‘5=helemaal mee eens’). 
De gemeten aspecten (schalen) zijn weergegeven in tabel 3.2.1. 

                                                                 
2 Corf staat voor Collectieve Onderwijs Research Faciliteit en is ontwikkeld door de ESoE in samenwerking 
met Fontys Hogescholen. Het systeem kan verschillende typen open en meer gesloten instrumenten 
aanmaken, kan afnamen organiseren en kan feedback naar de gebruiker genereren. Ook zijn 
onderzoeksplannen, publicaties en data open te stellen voor publicatiedoeleinden. Het systeem is te 
benaderen via http://www.corfstart.nl. 

http://www.corfstart.nl/
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T A B E L  3 .2 .1  G E D E F I N I E E R D E  S C H A L E N  I N  S T U D E N T E N V R A G E N L I J S T  

Schaal Inhoudelijke betekenis Voorbeeld item (uit voormeting) 
Houding de student wordt gevraagd naar zijn houding 

ten opzichte van videolessen 
Videolessen lijken me een fijne afwisseling 
met gewone lessen. 

Flexibiliteit de student wordt gevraagd naar zijn mening 
over de flexibiliteit van het onderwijs door 
gebruik te maken van videolessen, 
bijvoorbeeld inzet van gastsprekers, meer 
plaats- en tijdonafhankelijker onderwijs 

Ik denk dat de videolessen mij meer vrijheid 
bij het leren geven. 
Het lijkt me handig om de videolessen later 
nog eens te kunnen bekijken. 

Didactiek de student wordt gevraagd naar de 
mogelijkheden binnen de didactiek wanneer 
videolessen worden ingezet, de organisatie 
van de praktijk van uitvoering van de 
videolessen 

Ik heb er vertrouwen in dat ik genoeg uitleg 
krijg in de videolessen. 

Doelen de student wordt gevraagd naar de 
toegevoegde waarde van de videolessen voor 
zijn onderwijs en zijn leren 

De videolessen worden ingezet om mij beter 
te laten presteren. 

Effectiviteit de student wordt gevraagd naar de 
leeropbrengst van de videolessen, wat is het 
effect van de inzet van videolessen op het 
leerproces van de student 

Ik verwacht betere cijfers te halen door de 
videolessen. 

Voorkeur 
inzet 

de student wordt gevraagd naar zijn voorkeur 
voor soort lessen: videolessen versus 
reguliere lessen zonder video 

Als ik mag kiezen heb ik liever gewone lessen 
dan videolessen. 

 

Voor elk van de schalen is voor de voor- en nameting een Cronbach’s alpha 
betrouwbaarheidscoëfficiënt berekend. In tabel 3.2.2 wordt duidelijk dat vier van de 
zes schalen op de voormeting een α≥0.70 scoren en de andere twee boven 0.50 
scoren. Voor praktijkonderzoek wordt meestal een grens van α≥.60 aangehouden. 
Dit betekent dat de gevonden gemiddelden op de schalen als betrouwbaar kunnen 
worden beschouwd. 

 

T A B E L  3 .2 .2  R E L I A B I L I T Y  S T U D E N T E N V R A G E N L I J S T  

Schaal aantal items Cronbach’s α 
voormeting 

Cronbach’s α 
nameting 

Houding 10 .87 .82 
Flexibiliteit 5 .71 .60 
Didactiek 11 .71 .64 
Doelen 5 .52 .63 
Effectiviteit 3 .69 .60 
Voorkeur inzet 6 .78 .86 
 

Alle schalen voldoen in de nameting aan de minimale α van α=.60 voor 
praktijkonderzoek. De schalen ‘houding’ en ‘voorkeur inzet’ hebben een α>.80, wat 
betekent dat deze schalen zeer betrouwbaar zijn. In tabel 3.2.2 is ook de 
betrouwbaarheid van de schalen op de nameting weergegeven. 
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V r a g e n l i j s t  d o c e n t e n  

De vragenlijst voor docenten is ook aangemaakt en afgenomen via het online 
systeem Corf. In deze vragenlijst zijn een viertal achtergrondkenmerken gevraagd 
gevolgd door een viertal open vragen over videoconferencing. Deze open vragen 
gingen over de voorbereiding van docenten (1), de verwachte wijze van inzet van 
videoconferencing tijdens onderwijs in hun vak (2), de verwachte wijze van inzet 
van videoconferencing buiten het onderwijs (3) en de omvang van het verwachte 
gebruik (4). In bijlage 2 is deze vragenlijst integraal opgenomen. De vragenlijsten zijn 
in februari en maart afgenomen bij de docenten. 

I n t e r v i e w s  ( d o c e n t e n ,  m a n a g e m e n t  e n  s t u d e n t e n )  

In de bijlagen 3, 4 en 5 zijn de gestructureerde interviewschema’s integraal 
opgenomen die als leidraad hebben gediend voor de interviews met studenten, 
docenten en leden van het management. Alle interviews zijn ingeleid met een korte 
introductie over het project Future in Mobility, vervolgens een aantal vragen naar 
achtergrondkenmerken van de respondenten en daarna open vragen over hun 
verwachting over het gebruik van videoconferencing. De student interviews zijn 
afgenomen in tweetallen van steeds eenzelfde afdeling via Skype. Vragen aan 
studenten gingen over de verwachting die zij hadden over hoe videolessen zouden 
verlopen, in hoeverre ze van plan waren thuis videolessen te raadplegen, het doel 
dat videoconferencing volgens studenten had en of zij wisten waar de 
ondersteuning zouden kunnen krijgen bij problemen. 

De docent en management interviews zijn telkens individueel afgenomen, 
grotendeels via Skype, één face-to-face en twee telefonisch. Vragen voor docenten 
hadden onder meer betrekking op eerdere ervaringen van docenten met ICT en 
videoconferencing, over doelen en het belang van videoconferencing, over de 
verwachtte vorm en wijze van inzet in de eigen lessen en over de verwachte wijze 
van gebruik buiten het geven van onderwijs. Vragen voor het management hadden 
naast de genoemde onderwerpen bij docenten ook betrekking op de organisatie en 
randvoorwaarden op school, de scholing, de toekomstverwachtingen en op 
financiële verwachte voordelen. 

Van alle interviews van de voormeting is een woordelijk verslag gemaakt en 
voorgelegd aan de geïnterviewde personen voor een membercheck (volledigheid). 
Na deze membercheck zijn de uitgewerkte interviews geanalyseerd en 
gecategoriseerd. Een tweede onderzoeker heeft deze categorisering mee 
uitgevoerd. 
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3.2.2 INSTRUMEN TEN  EN PROCEDURE PROCESMETIN G 
Tijdens de procesmeting is gekeken naar een tweetal zaken. Ten eerste de 
videolessen in vergelijking met reguliere lessen en op de tweede plaats zijn de 
toetsresultaten geanalyseerd die door de school zijn afgenomen. 

O b s e r v a t i e  v i d e o l e s s e n  

Om de videolessen te kunnen observeren is een observatieschema ontwikkeld. 
Ebbens (1991), Block (1993), Clifford e.a. (2010) en Van Gessel (2006) zijn een bron 
van inspiratie geweest bij de opzet van het instrument wat integraal is opgenomen 
in bijlage 6. Het ontwikkelde instrument is op een viertal lessen getest door twee 
onafhankelijke observatoren. Bij analyse van de overeenstemming van het 
geobserveerde bleek een overeenstemming van meer dan 80%. Op basis hiervan is 
verantwoord besloten voor de overige lessen te volstaan met één beoordelaar. 

De videolessen zijn bekeken op een aantal te observeren gedragskenmerken van de 
docenten, van de student(en) in het lokaal bij de docent en van de student(en) op 
afstand. Vooral het begrip interactie is onderwerp van onderzoek, waarbij deze dus 
is te onderscheiden naar interactie binnen een locatie (lokaal) en interactie die het 
lokaal (locatie) overstijgt, dan wel een combinatie hiervan. Dit begrip is uitgewerkt 
in een aantal kenmerken. De kenmerken waarnaar gekeken is, zijn weergegeven in 
tabel 3.2.3. 

 

T A B E L  3 .2 .3  A S P E C T E N  V A N  D E  O B S E R V A T I E S  

Aspecten docent Aspecten studenten 
Instructie Luisteren 
Stelt vraag Geeft antwoord 
Geeft feedback Stelt vraag 
Geeft opdracht Werkt opdracht uit 
Observeert Niet taakgericht 
Klassenmanagement Management videosysteem 
 

Om een vergelijking tussen de kenmerken van een videoles en die van een reguliere 
les te maken zijn ook reguliere lessen (referentielessen) op video opgenomen. De 
studenten waren op dat moment niet over twee locaties verdeeld, maar volgden 
allen de les in de ruimte waar ook de docent was. Op deze momenten is wel met 
het videoconferencing systeem de reguliere les opgenomen. Op deze manier zijn 
ook de referentielessen vanuit eenzelfde camerastandpunt geobserveerd. Bij deze 
referentielessen is uiteraard de interactie ‘studenten op afstand’ niet meegenomen. 
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De onderwijsinstellingen hebben in een tabel aangegeven per docent en per 
afdeling op welk moment – datum en tijd – er een videoles gepland was. Het gaat in 
dit onderzoek om de videolessen die gegeven zijn in de periode februari tot en met 
de eerste helft mei van dit jaar. Via een steekproef zijn per afdeling twee 
videolessen gekozen om te observeren. Criterium bij de steekproef was dat we niet 
naar de eerste videoles(sen) hebben gekeken, maar een les gezocht hebben die wat 
verder in de periode lag. 

Veel data bleken bij de uitvoer van de observaties niet geschikt voor observatie. Dit 
had een verschillend aantal redenen, meestal van technische aard. Denk hierbij aan 
het niet functioneren van de boxen, het niet automatisch opnemen van een 
videoles na een software update door de leverancier en ook problemen met het tot 
stand brengen van een verbinding tussen beide lokalen. In voorkomende gevallen 
betekende dit geen uitval van de les voor de student, maar is op een andere manier 
dan via een videoles vormgegeven aan het onderwijs. 

T o e t s r e s u l t a t e n  

Afdelingen hebben toetsgegevens aangeleverd over de betrokken vakken voor 
toetsen die zijn afgenomen gedurende of aan het eind van de interventieperiode. 
Deze gegevens waren per afdeling van verschillende aard, binnen de afdelingen 
niet. Om een vergelijking tussen de afdelingen te kunnen maken is er daarom voor 
gekozen om de “percentages voldoende” met elkaar te vergelijken. Bij de afdeling 
ICT zijn twee groepen die 0 tot en met 7 delen voor een vak hebben kunnen 
behalen. Voor de berekening van het percentage voldoende zijn we uitgegaan van 
minimaal vier behaalde onderdelen. De andere groep binnen deze afdeling maakte 
een toets waarop op een 10-puntsschaal werd gescoord. De studenten van de 
afdeling motorvoertuigentechniek zijn beoordeeld met onvoldoende, voldoende, 
ruim voldoende of goed. Het spreekt voor zich dat enkel de studenten met een 
score “onvoldoende” niet meetellen in het percentage voldoendes. De studenten 
van de afdelingen medische laboratoriumtechniek, procestechniek en 
werktuigbouwkunde zijn beoordeeld op een 10-puntsschaal. Alle studenten met 
een 5,5 of 55,0% (waar men een schaal van 1-100 hanteerde) en hoger zijn 
meegeteld in het percentage voldoende. De gegevens die we van de 
onderwijsinstelling ontvangen hebben zijn van de studentgroepen die met 
videolessen hebben kennisgemaakt en daarnaast van vergelijkbare groepen over 
dezelfde onderwijsinhoud van voorgaand jaar. Deze laatste groep gegevens heeft 
gediend als vergelijkingsmateriaal, omdat deze studenten op reguliere wijze 
onderwijs hebben gekregen. 

 

3.2.3 INSTRUMEN TEN  EN PROCEDURE NAMETING 
De nameting is grotendeels vergelijkbaar met de voormeting. De gebruikte 
instrumenten zijn aangepast aan het moment van afname. Dit betekent dat in de 
interviews de studenten, docenten en managers is gevraagd naar hun ervaring met 
het videoconferencing systeem waar we in de voormeting hebben gevraagd naar 
hun verwachtingen op dit punt. 
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I n t e r v i e w s  ( d o c e n t e n ,  m a n a g e m e n t  e n  s t u d e n t e n )  

De integrale interviews voor de drie respondentgroepen zijn terug te vinden in de 
bijlagen 8, 9 en 10. De studentinterviews zijn afgenomen tussen 21 en 31 mei, de 
docentinterviews tussen 14 en 25 mei en de interviews met de managers hebben 
plaatsgevonden op 14, 15 en 16 mei. Dezelfde managers en dezelfde studenten 
koppels zijn geïnterviewd bij de nameting. In de nameting zijn alle docenten 
geïnterviewd, waar in de voormeting een selectie was gemaakt. De docenten 
hebben in de nameting geen vragenlijst voorgelegd gekregen, omdat zij zoals eerder 
gezegd allen zijn geïnterviewd. Zoals vermeld waren de onderwerpen en vragen van 
de interviews grotendeels gelijk aan die van de voormeting. Echter, bij docenten is 
aanvullend nog gevraagd naar gebruiksvriendelijkheid van het systeem, ervaren 
successen en problemen en tip voor verbetering. Bij het management is expliciet 
extra gevraagd of de verwachte doelen zijn behaald, en of de financiële middelen. 
Organisatie en randvoorwaarden adequaat waren. Bij studenten is aanvullend 
gevraagd hoe het contact en de communicatie met de docent verliep, wat zij 
vonden van de organisatie van de lessen, in welke mate zij thuis videolessen hebben 
bekeken en tegen welke technische problemen zij aanliepen. 

Er is in de nameting geen woordelijk verslag gedaan van de interviews en daarmee 
ook geen membercheck. Dit heeft twee redenen, de eerste is inhoudelijk van aard. 
Bij de membercheck tijdens de voormeting zijn geen fundamentele wijzigingen in 
verslaglegging nodig gebleken en leek daarmee een overbodige stap. Op de tweede 
plaats was er tussen de meting en de oplevering van de eindrapportage te weinig 
tijd om dit uit te voeren. 

V r a g e n l i j s t  s t u d e n t e n  

De studenten hebben wel een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst is grotendeels 
vergelijkbaar met die van de voormeting. Echter bij de nameting hebben vragen 
geen betrekking op de verwachtingen maar wordt gevraagd naar de ervaringen van 
de studenten met het videoconferencing systeem. Daarnaast zijn in de vragenlijst 
nu een aantal concrete vragen over de videolessen gesteld. Hierbij gaat het dan om 
aantal gevolgde lessen en het gebruik van de opgenomen videolessen thuis. In 
bijlage 7 is de student vragenlijst van de nameting integraal opgenomen. De periode 
van afname was in de nameting beduidend korter dan bij de voormeting, namelijk 
van 14 tot en met 24 mei. 
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3.4 DE STEEKPROEF 

Bij aanvang van het project waren drie onderwijsinstellingen betrokken met elk een 
twee- of drietal afdelingen: ROC Zeeland, ROC Westerschelde en ROC 
Leeuwenborgh met de afdelingen Procestechniek, Laboratoriumtechniek en/of ICT. 
Tijdens de afname van de voormeting is afgesproken om met twee ROC’s door te 
gaan, omdat het in de praktijk erg lastig bleek om binnen de projectperiode alle 
benodigde techniek op alle locaties te realiseren en om de opleidingen inhoudelijk 
af te stemmen. Ook is op dat moment gekozen om vanuit ROC Westerschelde alleen 
met een groep studenten van de afdeling ICT te gaan werken. Vooral de aanstaande 
fusie lag ten grondslag aan het niet of moeizaam tot stand komen van 
oorspronkelijke onderlinge afspraken tussen de onderwijsinstellingen. 

Om toch met een acceptabel aantal studenten het onderzoek uit te voeren is het 
aantal afdelingen en daarmee het aantal studenten en docenten uitgebreid van drie 
naar vijf. De afdelingen Motorvoertuigentechniek en Werktuigbouwkunde van ROC 
Zeeland zijn toen aan de onderzoeksgroep toegevoegd. Hiermee is het aantal 
deelnemende docenten op acht gekomen. Het aantal managers is drie in het gehele 
onderzoek. 

De steekproef van de managers betrof alle deelnemende managers bij het project 
Future in Mobility. De managers zijn allen man, één is werkzaam voor ROC Zeeland, 
één voor ROC Westerschelde en de andere werkt voor beide ROC’s. Twee van hen 
werken ROC breed en één van hen werkt voor één afdeling. Van de managers 
behoren twee van hen tot de leeftijdscategorie 41-50 jaar en één van hen in de 
categorie 50-60 jaar. 

In de voormeting is gewerkt met een groep van dertien docenten dat de vragenlijst 
voor docenten heeft ingevuld. Elf docenten hiervan zijn werkzaam op ROC Zeeland 
en twee op ROC Westerschelde. Van deze groep zijn vijf docenten werkzaam op de 
afdeling ICT, twee op de afdeling Laboratoriumtechniek, vier op de afdeling 
Procestechniek, één van Motorvoertuigentechniek en één van Werktuigbouwkunde. 
Het is opvallend dat deze groep docenten groter is dan de acht deelnemende 
docenten die uiteindelijk in het onderzoek participeerden. Dit heeft te maken met 
verschuivingen in de deelnemende groepen en afdelingen. De acht docenten die 
met de interventie hebben gewerkt vallen binnen deze groep van elf. De groep van 
elf docenten bestaat uit elf mannen en twee vrouwen in verschillende 
leeftijdscategorieën. De leeftijdsverdeling is weergegeven in figuur 3.4.1. 
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F I G U U R  3 .4 .1  L E E F T I J D S O P B O U W  D O C E N T E N  V A N  D E  S T E E K P R O E F 

 

In de nameting is ervoor gekozen om alle docenten te interviewen die met de 
interventie gewerkt hebben. Dat gaat uiteindelijk dus om acht docenten. In deze 
groep zijn zes mannen en twee vrouwen. Van de afdeling Procestechniek zijn twee 
docenten betrokken, van ICT drie docenten en van de overige afdelingen één 
docent van elk. 

In het onderzoek is ook een groot aantal studenten betrokken. In totaal zijn acht 
klassen met samen 114 studenten bij aanvang van het onderzoek gestart. Van deze 
114 studenten hebben 102 studenten de vragenlijst van de voormeting ingevuld. Dit 
betekent dat 12 studenten de vragenlijst voormeting niet hebben ingevuld. Van 
deze groep hebben zes studenten de opleiding verlaten en is 1 student door ziekte 
gedurende het onderzoek niet aanwezig geweest, dit komt neer op een respons van 
102 van de 107 studenten (respons is 95,3%). De nameting van studentenvragenlijst 
is ingevuld door 93 studenten, waar onder drie nieuwe studenten die bij aanvang 
nog niet tot de groep behoorden. Bij de nameting hebben zes studenten de 
vragenlijst niet ingevuld omdat zij in de periode tussen voor- en nameting de 
opleiding hebben gestaakt, twee studenten omdat zij langdurig ziek zijn en twee 
vanwege stage. Dit betekent een respons van 93 van de 100 (respons is 93%). 

Voor de beschrijving van de steekproef studenten nemen we de studenten die op 
de nameting nog meededen, zodat we een beeld hebben van de studenten die 
daadwerkelijk onderwijs hebben gehad met de interventie het videoconferencing 
systeem. In tabel 3.4.1 is het aantal studenten per afdeling weergegeven. 

 

T A B E L  3 .4 .1  A A N T A L L E N  S T U D E N T E N  P E R  A F D E L I N G 

Afdeling Nstudenten % 
ICT 27 29% 
Medische Laboratoriumtechniek 6 6% 
Motorvoertuigentechniek 16 17% 
Procestechniek 21 23% 
Werktuigbouwkunde 23 25% 

totaal 93  100% 
Noot: De optelling van de kolom % is niet exact 100%, omdat de percentages per afdeling afgerond zijn. 

< 30 jaar

31-40 jaar

41-50 jaar
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Van de 93 respondenten komen zes studenten van ROC Westerschelde en de 
overige 87 van ROC Zeeland. In totaal 85 van de studenten is man en acht zijn 
vrouw. Van alle studenten volgt 30 % (N=28) de beroepsbegeleide leerweg en 70% 
(N=65) de beroepsopleidende leerweg. Er is ook nog gekeken naar het niveau van 
de opleiding dat de studenten volgen. In totaal 13 studenten (14%) volgen de 
opleiding op niveau 2, 20 studenten (22%) op niveau 3 en 60 (65%) studenten op 
niveau 4. Als we de verdeling over de leerjaren bekijken zien we dat 40 studenten 
(43%) in het eerste leerjaar zit, 29 studenten (31%) in het tweede leerjaar en 24 
studenten (26%) in het vierde leerjaar. Ook is de studenten gevraagd naar hun 
leeftijd. In figuur 3.4.2 is de verdeling van hum leeftijden zichtbaar gemaakt. 

 

F I G U U R  3 .4 .2  L E E F T I J D S O P B O U W  R E S P O N D E N T G R O E P  S T U D E N T E N 

 

Vooraf is gedacht dat videoconferencing en online onderwijs nuttiger is wanneer 
een student op grote reisafstand van de school woont. Daarom is ook het kenmerk 
reisafstand in tijd meegenomen in de beschrijving van de respondentgroep. In 
figuur 3.4.3 is hiervan een overzicht gegeven. 

 

 

F I G U U R  3 .4 .3  R E I S T I J D  P E R  E N K E L E  R E I S  V O O R  S T U D E N T E N  

 

16-19 jaar

20-24 jaar

26-30 jaar

31-45 jaar

> 46 jaar

0-15 minuten

16-30 minuten

31-60 minuten

61-90 minuten

> 90 minuten
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3.5 ANALYSES 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een aantal analyses uitgevoerd. Voor 
de kwantitatieve gegevens (de toetsgegevens en de vragenlijst scores van de 
studenten) zijn t-toetsen uitgevoerd om na te gaan of er statistisch significante 
verschillen waren waar te nemen tussen de voor- en de nameting (of tussen FIM en 
niet-FIM studentgroepen). In de volgende hoofdstukken zullen wij alleen ingaan op 
statistisch significante resultaten. Verder zijn de kwantitatieve gegevens verder 
geanalyseerd door groepen studenten te vergelijken, met betrekking tot verschillen 
tussen afdelingen, verschillen naar opleidingstype (BOL versus BBL) en verschillen 
naar niveau. Om deze verschillen te achterhalen zijn zogenaamde variantie analyses 
uitgevoerd (ANOVA), maar verschillen zullen alleen kort aangestipt worden wanneer 
ze statistisch significant waren. 

De kwalitatieve gegevens (interviews, video analyses) zijn geanalyseerd door de 
uitspraken en gedragingen te coderen in categorieën, per meting. Vervolgens zijn 
deze categorieën geteld (frequentie). We zullen de kwalitatieve gegevens dan ook 
beschrijven in termen van inhoudelijke trends (mate van voorkomen en type 
antwoorden) en deze her en der illustreren met concrete uitspraken. Uiteraard zijn 
de trends ook ‘op het oog’ vergeleken tussen de twee meetmomenten. 
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4 EXISTENTIE: VIDEOCONFERENCING IN DE PRAKTIJK 
 

In het project Future in Mobility zijn drie videoconferencing lokalen ingericht. Eén 
lokaal op ROC Westerschelde te Terneuzen en twee lokalen – één op de eerste 
verdieping in een aangrenzend gebouw en één op de eerste verdieping – van ROC 
Zeeland te Vlissingen. De drie lokalen zijn allen anders ingericht. Hieronder wordt 
per lokaal een beschrijving gegeven. 

 

4.1 VIDEOLOKAAL ROC WESTERSCHELDE 
Het videolokaal in Westerschelde is een regulier leslokaal waarin de tafels in drie 
rijen twee aan twee opgesteld zijn. Alle tafels zijn naar één kant gericht. Voor in de 
klas staat een Smartboard en hangt een videoscherm, achter in de klas hangt 
eenzelfde videoscherm. Voor in de klas hangt een camera en door het hele lokaal 
zijn microfoons en geluidsboxen opgehangen. Via een beamer kan op het 
Smartboard geprojecteerd worden. De gehele linkerkant is raam, waar het grootste 
deel van de dag zonlicht door binnen komt. 
In tabel 4.1 zijn de technische gegevens weergegeven van alle apparatuur die in dit 
lokaal aanwezig is om een videoles technisch te kunnen realiseren. 

 

T A B E L  4 .1  TE C H N I S C H E  G E G E V E N S  A P P A R A T U U R  ROC  WE S T E R S C H E L D E  

apparaat aantal Omschrijving 
beamer 1 HD prepared; is laptop op aan te sluiten; 

resolutie 720 
videoscherm 2 Full HD, maat 1x2 meter 
geluidsbox 4 Stereo 60 Watt – met equalizer functie voor bas 

en scherpte 
camera 2 Full HD met hardwarematige inzoomfunctie 

5xzoom 
Smartboard 1 Met whiteboard panelen 
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A F B E E L D I N G  4 .1  L O K A A L I N D E L I N G  ROC  WE S T E R S C H E L D E  

 

Op de linker afbeelding is het lokaal te zien dat zich in Terneuzen bevindt en de 
rechter afbeelding is een foto van het videoscherm in datzelfde lokaal. Op dat 
scherm is het lokaal op de begane grond in Vlissingen zichtbaar. 

 

4.2 VIDEOLOKALEN ROC ZEELAND 
Het videolokaal in Vlissingen op de eerste verdieping is een lokaal dat is ingericht 
met centraal een ovale vergadertafel en aan de beide lange zijden van het lokaal in 
de lengterichting tafels met computers. Achter in het lokaal hangt een videoscherm 
en voorin hangt een videoscherm en Smartboard evenals een camera. Door het 
gehele lokaal zijn microfoons en geluidsboxen geplaatst. Ook in dit lokaal kan via 
een beamer op het Smartboard geprojecteerd worden. In dit lokaal is geen direct 
zonlicht wat op de schermen kan vallen. 

In tabel 4.2 zijn de technische gegevens weergegeven van alle apparatuur die in dit 
lokaal aanwezig is om een videoles technisch te kunnen realiseren. 

 

T A B E L  4 .2  TE C H N I S C H E  G E G E V E N S  A P P A R A T U U R  ROC  ZE E L A N D (1 E  

V E R D I E P I N G)  

apparaat aantal Omschrijving 
beamer 1 HD prepared; resolutie 720 
videoscherm 2 Full HD, maat 1x2 meter 
geluidsbox 4 Stereo 60 Watt – met equalizer functie voor bas 

en scherpte 
camera 2 Full HD met hardwarematige inzoomfunctie 

5xzoom 
Smartboard 1 Full HD, maat 1,3x2,5 meter; mogelijkheid tot 

aansluiten laptop 
 

Op afbeelding 4.2 is het lokaal op de eerste verdieping in Vlissingen te zien. 
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A F B E E L D I N G  4 .2  L O K A A L I N D E L I N G  ROC  ZE E L A N D  (1 E  V E R D I E P I N G )  

 

Op de linker afbeelding is de voorkant van het lokaal zichtbaar met daar het 
Smartboard, de beamer en het videoscherm. Ook is zichtbaar dat de docent via een 
afstandsbediening het videoconferencingsysteem kan bedienen. Op de rechter 
afbeelding is de achterkant van het lokaal in beeld gebracht. Hier is de ovale 
vergadertafel zichtbaar evenals het videoscherm achter in de klas. Op dit scherm 
ziet de docent en de studenten die in het lokaal zitten de klas die op afstand 
meedoen met de les en ook het beeld dat zij zenden naar het lokaal op afstand. 

Zoals gezegd heeft ROC Zeeland ook nog een videolokaal in een aangrenzend 
gebouw. Dit lokaal heeft een andere opstelling dan de eerder beschreven lokalen. 
Ook in dit lokaal zijn twee videoschermen, een beamer, Smartboard, camera, 
microfoons en geluidsboxen aanwezig. De tafels in dit lokaal zijn in twee blokken 
gegroepeerd over de gehele lengte van het lokaal. De studenten hebben met 
andere woorden een overbuur waar ze recht tegenover zitten en achter hen 
studenten waar ze met de rug naartoe zitten. Om op het Smartboard of het 
videoscherm te kunnen kijken moeten de studenten in dit lokaal opzij kijken of hun 
stoel draaien om het goed te kunnen volgen. 

In tabel 4.3 zijn de technische gegevens weergegeven van alle apparatuur die in dit 
lokaal aanwezig is om een videoles technisch te kunnen realiseren. 

 

T A B E L  4 .3  TE C H N I S C H E  G E G E V E N S  A P P A R A T U U R  ROC  ZE E L A N D (1 E  

V E R D I E P I N G  A A N G R E N Z E N D  G E B O U W) 

apparaat aantal Omschrijving 
beamer 1 HD prepared; resolutie 720 
videoscherm 2 Full HD, maat 1x2 meter 
geluidsbox 4 Stereo 60 Watt – met equalizer functie voor bas 

en scherpte 
camera 2 Full HD met hardwarematige inzoomfunctie 

5xzoom 
Smartboard 1 Full HD, maat 1,3x2,5 meter 
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Op afbeelding 4.3 is van dit lokaal een impressie gegeven. 

 

A F B E E L D I N G  4 .3  L O K A A L I N D E L I N G  ROC  ZE E L A N D  (1 E  V E R D I E P I N G  

A A N G R E N Z E N D  G E B O U W) 

 

 

4.3 VIDEOLESSEN IN DE PRAKTIJK 
Het organiseren van videolessen in de praktijk is een hele klus. Voorafgaand aan het 
project zijn lessen gepland die door studenten van drie ROC’s gevolgd zouden gaan 
worden. In de praktijk bleek dit niet eenvoudig te realiseren. Er bleek een gebrek 
aan tijd te zijn om de planning geïmplementeerd te krijgen. Er ontstonden soms 
tijdens lessen technische storingen met het videoconferencing systeem (al dan niet 
door menselijke fouten van de docent) en bleek de organisatorische afstemming en 
communicatie soms lastig over meerdere schijven te gaan en erg tijdsintensief. 
Gedurende de start van het project bleek een samenwerking met drie ROC’s een 
stap te ver op dit moment. Er is daarom gekozen voor een uitbreiding van aantal 
afdelingen van drie naar vijf dat meedeed in het project en voor een deelname van 
twee in plaats van drie onderwijsinstellingen. 

Voor een deel van de lessen heeft er een uitwerking plaatsgevonden met twee 
groepen studenten op twee leslocaties, die gezamenlijk een reeks videolessen 
hebben gevolgd. Dit waren lessen IT Essentials van de afdeling ICT, waar de ene 
week de docent uit Terneuzen de les verzorgde en de andere week de docent uit 
Vlissingen. Uit de interviews met deze docenten is gebleken dat een goede 
uitvoerige voorbereiding nodig was om voorkennis af te stemmen op elkaar en ook 
ervoor te zorgen dat de studenten op beide leslocaties over dezelfde technische 
mogelijkheden beschikten om de lessen een succes te laten zijn. Bij de uitvoering 
van deze lessen was steeds de andere docent op de locatie op afstand aanwezig en 
kon de studenten tijdens opdrachten ter plekke begeleiden. De overige lessen uit 
het onderzoek zijn uitgevoerd op leslocatie Vlissingen waar steeds een bestaande 
groep van een docent in tweeën is gesplitst en in twee verschillende 
videoconferencing lokalen plaatsnam. Bij sommige afdelingen was de groep die op 
afstand zat tijdens het project dezelfde groep, bij anderen wisselde dat van les tot 
les, zodat studenten de helft op afstand zaten en de andere helft niet. 
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In het onderzoek naar de inzet van videoconferencing bij ROC Zeeland en ROC 
Westerschelde is op basis van de plannen voor vijf afdelingen een lessentabel 
gemaakt waarin een aantal videolessen zijn weergegeven. Voor Procestechniek 
loopt deze periode van februari tot en met mei 2012, voor de afdeling ICT begint de 
periode vanaf 1 maart tot en met mei en voor de afdelingen Medische 
Laboratoriumtechniek, Motorvoertuigentechniek en Werktuigbouwkunde startte 
deze periode half maart en duurde tot en met half mei. In de praktijk bleek dat de 
geplande lessen door verschillende redenen niet altijd ook daadwerkelijk zijn 
uitgevoerd of dat zij op afstand niet goed te volgen waren (ook voor de 
onderzoekers). In tabel 4.3.1 zijn de geplande en gerealiseerde videolessen 
weergegeven, waar mogelijk uitgesplitst naar oorzaak van afwijking van de 
planning. 

 

T A B E L  4 .3 .1  G E P L A N D E  E N  G E R E A L I S E E R D  V I D E O L E S S E N  I N  B L O K U R E N 

 ICT Medische 
Lab. Techniek 

Motorvoertui
gentechniek 

Proces-
techniek 

Werktuig-
bouwkunde 

Geplande videolessen 
volgens lessentabel 13 7 6 18 6 

Gerealiseerde 
videolessen 7 (54%) 3 (43%) 3 (50%) 10 (56%) 4 (67%) 

Technische storing 
tijdens uitvoer 4 2 2 3 1 

Geen geluid tijdens 
uitvoer 1 1 - 2 - 

Indeling studenten in 
groepen over de 
lokalen 

docent 
rouleerde 

individuen 
rouleerden 
per les op 
vrijwillige 

basis 

vaste groep 
op afstand 
ingedeeld 

door docent 

eigen inzicht 
van student; 

rouleerde 

Studenten 
rouleerden 

per les 

Aantal betrokken 
docenten 3 1 1 2 1 

Lesplaats van de 
videoles 

Vlissingen 
Terneuzen Vlissingen Vlissingen Vlissingen Vlissingen 

 

In totaal zijn 50 blokuren videolessen gepland, waarvan er meer dan de helft (54%) 
zijn gerealiseerd. Ongeveer een kwart van de geplande lessen is door een 
technische storing niet door kunnen gaan en 6% van de videolessen is niet 
doorgegaan vanwege het ontbreken van geluid. Dit heeft een paar keer te maken 
gehad met het kapot zijn van de boxen, ook een aantal keer bleek na een software 
update van de leverancier dat bepaalde standaard vinkje aan in plaats van uit 
stonden, waardoor geluid niet automatisch verliep. De rest van de lessen is gegeven 
in een videolokaal en is opgenomen als referentieles, ook hiervan zijn niet alle 
opnamen met beeld of geluid zonder problemen opgenomen. 
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Vooraf werd de mogelijkheid benoemd van het in de klas halen van experts uit de 
praktijk via het videoconferencing systeem. Bij geen enkele afdeling is in de praktijk 
gebruik gemaakt van gastdocenten. Wellicht is de periode te kort geweest en waren 
de docenten nog teveel bezig met het leren verkennen van de mogelijkheden. Een 
derde van de docenten gaf tijdens de interviews wel aan dat het nog steeds op hun 
verlanglijstje staat dat in de toekomst wel te doen. Wel is binnen één afdeling een 
les gerapporteerd waarin een filmpje via het Smartboard werd gepresenteerd 
waarop een “expert” uit de praktijk een bepaald onderwerp nader toelichtte. De 
studenten echter die op afstand de les volgden moesten het geluid van het filmpje 
via de microfoon horen, wat helaas kwalitatief van slechte kwaliteit was. Het beeld 
van het filmpje kwam wel op het Smartboard, maar het geluid werd niet op die 
manier doorgegeven. 

 

4.4 OPGENOMEN  VIDEOLESSEN  IN  DE PRAKTIJK 
Alle lessen die gegeven zijn in een van de videolokalen, zoals beschreven in 
paragraaf 4.1 en 4.2, zijn – voor zover de techniek dat toeliet – opgenomen door het 
bedrijf Visions Connected3. Na afloop van een les werd deze door hen verwerkt, 
zodat de verschillende video’s en de projectie op het Smartboard werden 
samengevoegd tot één video van een les. Dit verwerkingsproces duurt ongeveer 14 
uur. Na deze tijd is de video geschikt om te bekijken op een willekeurige computer, 
mits deze toegang heeft tot het beeldmateriaal. 

Bij ROC Zeeland is ervoor gekozen om een ftp-server in te richten waarop per 
afdeling en vervolgens per docent alle videolessen zijn op te slaan. De docent is 
vervolgens vrij om ermee te doen wat hij of zij wil. De helft van de docenten geeft 
aan het te hebben gebruikt om zichzelf te observeren en daaruit verbeteracties te 
formuleren. Binnen de afdelingen Procestechniek en Werktuigbouwkunde zijn de 
opgenomen videolessen in N@Tschool! aan de studenten beschikbaar gesteld. De 
docent werktuigbouwkunde geeft aan dat hij de lessen graag bewerkt beschikbaar 
stelt aan de studenten. Dit bewerken houdt in dat hij bijvoorbeeld de pauze of 
momenten dat studenten zelf aan het werk zijn eruit wil knippen en aan onderdelen 
een indexering wil koppelen waardoor het terugkijken heel gestructureerd kan. In 
het interview met twee van zijn studenten geven ook zij aan dat indexering zou 
kunnen helpen bij het bekijken van de videolessen. In tabel 4.4.1 is aangegeven wat 
er met de opgenomen lessen door de studenten is gedaan (zoals gevraagd in de 
vragenlijst), uiteraard alleen voor de twee genoemde afdelingen. 

 

                                                                 
3 VisionsConnected is established with the vision that video will change the way people communicate. 
Visual communication is the next paradigm shift in day to day communication, improving the way we 
organize our daily lives. It will make us more environmentally aware, reduce our carbon footprint and 
introduce fun in the way we communicate. 
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T A B E L  4 .4 .1  G E B R U I K  O P G E N O M E N  V I D E O L E S S E N  D O O R  S T U D E N T E N  ( I N  

L E S U R E N ) 

 Procestechniek Werktuigbouwkunde 
Geen opgenomen les bekeken 15 (71%) 13 (57%) 
Alleen thuis videoles bekeken 5 (24%) 9 (39%) 
Alleen op school videoles bekeken 0 (0%) 1 (4%) 
Op school en thuis videoles bekeken 1 (5%) 0 (0%) 

Totaal 21 23 
 

In de bovenstaande tabel wordt duidelijk dat van procestechniek bijna een kwart 
van de studenten gebruik heeft gemaakt van de opgenomen videolessen en voor 
werktuigbouwkunde geldt dat voor bijna de helft van de studenten. De school 
streeft niet naar een percentage van 100%. Het gaat hen niet zozeer om hoeveel 
ernaar wordt gekeken, maar naar de impact van het bekijken voor het onderwijs. 
Van de studenten die wel een opgenomen videoles hebben bekeken, heeft het 
overgrote deel dat thuis gedaan zonder andere medestudenten. Om een indruk te 
geven van wat de studenten te zien krijgen als zij een opgenomen les bekijken zijn in 
afbeelding 4.4.1 vier schermafdrukken weergegeven van het beeldmateriaal. 

 

  

  

A F B E E L D I N G  4 .4 .1  V I E R  SC H E R M A F D R U K K E N  V A N  O P G E N O M E N  V I D E O L E S S E N 
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In deze rapportage zijn de schermafdrukken uiteraard kleiner weergegeven dan in 
de praktijk op een monitor, maar de lezer moet zich hierbij realiseren dat een vlak 
met de zwarte achtergrond beeldvullend te zien is op de monitor. Het beeld is in 
een aantal delen opgesplitst. Op de rechter helft ziet de student datgene wat op het 
Smartboard door de docent wordt geprojecteerd. Vaak zijn dit presentaties die een 
student ook in N@Tschool! bij het betreffende vak kan terugvinden. Op de linker 
helft van het scherm is een indeling in drie rechthoeken gemaakt. In het bovenste 
gedeelte van het scherm is het actieve scherm zichtbaar. Het actieve scherm is de 
plaats waar op een bepaald moment gesproken wordt, dat wordt dan groen 
omkaderd en het grootst afgebeeld op de videoschermen in het lokaal en ook op 
het beeld van de opgenomen les. Het beeldje er linksonder is het videobeeld van 
het lokaal dat meedoet in de les. Ook is rechtsonder nog een beeld mogelijk als er 
bijvoorbeeld nog een lokaal of partij is die meedoet in de les. 
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5 PERCEPTIE: ERVARINGEN EN OPBRENGSTEN 
VAN BETROKKENEN 
 

Op de derde laag van de Kennispiramide staat de perceptie: wat vinden de 
betrokkenen van de inzet van videoconferencing. In dit hoofdstuk worden de 
resultaten besproken van de ingezette onderzoeksinstrumenten in de drie eerder 
beschreven fasen van het onderzoek. 

 

5.1 VRAGENLIJST STUDENTEN 
5.1.1 VOORMETIN G:  VERW ACHTING EN 
In de voormeting is de studenten gevraagd naar hun verwachtingen over de inzet 
van videoconferencing binnen hun afdeling. In tabel 5.1.1 zijn hiervan de totale 
gemiddelde scores en de standaarddeviatie per gemeten schaal weergegeven. 

 

T A B E L  5 .1 .1  G E M I D D E L D E  E N  S T A N D A A R D  D E V I A T I E  S C H A L E N  I N  

S T U D E N T E N V R A G E N L I J S T  V O O R M E T I N G  

schaal gemiddelde* standaarddeviatie 
Houding 3,0 .74 
Flexibiliteit 3,2 .78 
Didactiek 3,0 .50 
Doelen 3,2 .62 
Effectiviteit 2,7 .77 
Voorkeur inzet 2,6 .80 

* range = 1-5 

 

De schaal ‘houding’ laat zien dat de studenten zich noch negatief noch positief uit 
laten over de videolessen. De schaal scoort immers precies in het midden van de 
antwoordrange 1 tot 5. Vragen die zijn gesteld binnen deze schaal hebben 
voornamelijk gemeten of de studenten videolessen leuk en afwisselend denken te 
vinden. De studenten neigen naar een licht positieve verwachting voor wat betreft 
de mogelijkheden van videolessen voor de flexibiliteit van het onderwijs. Over de 
invloed van videolessen op de didactiek zijn ze noch positief nog negatief, gezien de 
geringe standaarddeviatie is dit de mening van veel studenten. Op de schaal 
‘doelen’ neigen de studenten naar een licht positieve verwachting; ze verwachten 
dat videolessen een toegevoegde waarde kunnen hebben. Voor de aspecten 
‘effectiviteit’ en ‘voorkeur inzet’ hebben de studenten een licht negatieve mening 
over de inzet van videolessen. De spreiding van de antwoorden is wel wat groter, 
wat betekent dat er groepen studenten zijn die juist wat negatiever zijn en een 
andere groep die positiever is. De studenten verwachten dus niet meer te leren als 
videolessen worden ingezet en als ze mogen kiezen voor wel of geen videolessen 
dan neigen ze gemiddeld enigszins naar reguliere lessen zonder videoconferencing. 
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Om te beoordelen of er verschillen bestaan tussen de verschillende groepen 
respondenten die deelnemen in het onderzoek hebben we een variantie analyse 
uitgevoerd (zie paragraaf 3.5). Hieruit blijkt een statistisch significant verschillende 
score per afdeling op de schalen ‘houding’, ‘flexibiliteit’ en ‘effectiviteit’. De 
studenten van de afdeling Werktuigbouwkunde staan duidelijk minder positief 
tegenover de videolessen en de studenten van de afdeling Procestechniek staan 
minder positief er tegenover dan de studenten van de overige afdelingen. De 
studenten van de afdeling Werktuigbouwkunde zijn ook duidelijk minder positief 
over de flexibiliteit die videolessen bieden voor het onderwijs dan de overige 
studenten. De studenten van de afdeling Motorvoertuigentechniek zijn op de schaal 
‘effectiviteit’ positiever over de invloed van videolessen op de leeropbrengst; de 
overige studenten zijn hier negatiever over. 

Ook laten de studenten van verschillende leerjaren een statistisch significant 
verschil zien op de schalen ‘houding’, ‘flexibiliteit’ en ‘voorkeur inzet’. Voor alle drie 
de schalen geldt dat de studenten van leerjaar 3 hier beduidend negatiever staan 
tegenover de videolessen op de drie genoemde gebieden dan de studenten van de 
leerjaren 1 en 2. 

De verwachtte verschillen die te maken hebben met een verschillende reistijd die 
studenten moeten afleggen om op school te komen, blijken niet aanwezig. 

 

5.1.2 NAMETING: ERVARIN GEN 
In de nameting is de studenten gevraagd naar hun (eerste) ervaringen met de inzet 
van videoconferencing binnen hun afdeling. In tabel 5.1.2 zijn hiervan de totale 
gemiddelde scores en de standaarddeviatie per gemeten schaal weergegeven. 

 

T A B E L  5 .1 .2  G E M I D D E L D E  E N  S T A N D A A R D D E V I A T I E  S C H A L E N  I N  

S T U D E N T E N V R A G E N L I J S T  N A M E T I N G 

Schaal gemiddelde* standaarddeviatie 
Houding 2,8 .69 
Flexibiliteit 2,6 .72 
Didactiek 2,9 .51 
Doelen 3,1 .67 
Effectiviteit 2,4 .79 
Voorkeur inzet 2,4 .91 

* range = 1-5 

 

Als we kijken naar de gemiddelde scores op de zes gemeten schalen valt op dat de 
meeste schalen na afloop van de interventie lager scoren dan 3 (noch eens noch 
oneens). In een nadere beschouwing valt op dat de spreiding op de nameting 
nauwelijks is afgenomen. De studenten zijn met andere woorden niet homogener 
gaan denken over de videolessen nu zij deze zelf ervaren hebben. 
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Analoog aan de toetsing in de voormeting is ook in de nameting getoetst (via een 
variantie analyse) of er statistisch significante verschillen bestaan in gemiddelde 
scores op de schalen voor verschillende groepen in de steekproef. Hieruit blijkt een 
statistisch significant verschillende score per afdeling op de schalen ‘houding’, 
‘flexibiliteit’ en ‘effectiviteit’ net als in de voormeting. En op de nameting geldt dat 
ook voor de schalen ‘didactiek’, ‘doelen’ en ‘voorkeur inzet’. Net als in de 
voormeting staan de studenten van de afdeling Werktuigbouwkunde het minst 
positief tegenover de interventie video conferencing, in de nameting scoren ook de 
studenten van de afdeling Medische Laboratoriumtechniek lager. De studenten van 
de afdeling Motorvoertuigentechniek staan er het minst negatief tegenover met 
hun neutrale houding. De studenten van de afdeling Medische 
Laboratoriumtechniek score in de nameting beduidend lager dan de studenten van 
de andere afdeling op de schaal flexibiliteit. Zij hebben ook geen kans gehad om 
gebruik te maken van de videolessen na de feitelijke les, wellicht dat dit meespeelt 
in hun beoordeling op dit punt. Ook op de schaal ‘effectiviteit’ scoren de studenten 
van de afdeling Werktuigbouwkunde en Medische Laboratoriumtechniek het meest 
negatief. De studenten van de afdeling Motorvoertuigentechniek scoren ook op 
deze schaal statistisch significant het minst negatief. 

Ook laten de studenten van de verschillende leerjaren op de nameting weer een 
statistisch significant verschil zien op de nameting voor de schalen ‘houding’ (ook op 
voormeting), ‘doelen’ en ‘effectiviteit’. De studenten van leerjaar 3 staan het meest 
negatief ten opzichte van de interventie videoconferencing. Mogelijk wordt dit 
verklaard doordat zij al het meest lang gewend waren aan een bepaalde manier van 
onderwijs en voor hen de ingreep de meeste verandering opleverde. Dezelfde 
tendens voor leerjaar 3 is te zien voor de schalen ‘doelen’ en ‘effectiviteit’. De 
studenten van leerjaar 3 zien met andere woorden minder toegevoegde waarde van 
de videolessen dan de studenten van leerjaar 1 en 2 (zij scoren neutraal op deze 
schaal) en zo zien zij ook minder leeropbrengst van de inzet van videolessen dan de 
studenten van de twee eerste leerjaren. 

De gemiddelde scores van de studenten ingedeeld naar niveau van de opleiding 
laten na toetsing een statistisch significant verschil zien op de schaal ‘doelen’. De 
studenten van niveau 1 zijn duidelijk het meest positief (score 3,5) over de 
videolessen voor wat betreft de toegevoegde waarde voor hun leren en hun 
onderwijs. De studenten van niveau 4 scoren met een gemiddelde van 2,8 hierop 
beduidend lager. 

In de nameting is ook nog een statistisch significant verschil gebleken bij de toetsing 
van de leerweg van de studenten. Zo komt naar voren dat de studenten van de 
beroepsopleidende leerweg (BBL) gemiddeld negatiever scoren op de schaal 
‘flexibiliteit’, dan hun collega studenten in de beroepsbegeleide leerweg (BBL). 
Ditzelfde verschil is aangetoond voor de schalen ‘didactiek’, ‘doelen’ en 
‘effectiviteit’. 
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5.1.3 VERGELIJKIN G TUSSEN VOOR EN  NAMETING 
Om te beoordelen of de inzet van de interventie “videoconferencing” effect heeft 
gehad op de beleving van de studenten zijn de voor- en nameting via een paired-
samples T-toets vergeleken (zie paragraaf 3.5). Deze gepaarde T-toets laat voor vier 
van de zes schalen een statistisch significant verschil zien (sig < .05). Dit betekent 
dat gevonden verschillen niet op toeval berusten, maar systematisch zijn. In tabel 
5.3.1 zijn de verschillen in de gemiddelde scores weergegeven. Dit verschil is 
berekend door de gemiddelde score per schaal op de voormeting af te trekken van 
de gemiddelde score per schaal op de nameting. Dit betekent dat een negatieve 
score een verbetering betekent van de mening van de studenten en een positieve 
score een verslechtering van de mening van de studenten als groep over 
videoconferencing. 

 

T A B E L  5 .3 .1  V E R G E L I J K I N G  G E M I D D E L D E N  V O O R -  E N  N A M E T I N G  S T U D E N T E N 

schaal gemnameting-
gemvoormeting 

st. dev. Sig. (2-tailed) N 

Houding 0,2 .63 .000 87 
Flexibiliteit 0,7 .77 .000 87 
Didactiek 0,2 .49 .001 87 
Doelen 0,1 .60 .110 87 
Effectiviteit 0,4 .86 .000 87 
Voorkeur inzet 0,2 .84 .060 87 

 

De schaal ‘flexibiliteit’ springt er negatief bovenuit. Daar wordt op de voormeting 
0,7 lager gescoord door de studenten dan op de nameting; de studenten zijn met 
andere woorden - nu zij ervaring hebben opgedaan met videolessen - negatiever 
over de flexibiliteit van het onderwijs. Ook op de schaal ‘effectiviteit’ wordt 
statistisch significant lager gescoord: de studenten zijn duidelijk negatiever 
geworden over de effectiviteit van het onderwijs als er gebruik wordt gemaakt van 
videoconferencing. Op de schalen ‘houding’ en ‘didactiek’ is sprake van een 
statistisch significante, maar lichte daling ten opzichte van hun verwachting vooraf 
over de inzet van de videolessen. De schaal ‘voorkeur inzet’ en de schaal ‘doelen’ 
laat geen statistisch significant verschil zien tussen voor- en nameting. 
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Als we nog verder kijken in de data en toetsen of er verschillen bestaan tussen 
groepen in de vergelijking van voor- en nameting valt op dat voor de afdelingen ICT 
en Medische Laboratoriumtechniek er op respectievelijk vier van de zes 
(‘flexibiliteit’, ‘didactiek’, ‘doelen’ en ‘effectiviteit’) en vijf van de zes schalen 
(‘houding’, ‘flexibiliteit’, ‘didactiek’, ‘effectiviteit’ en ‘voorkeurinzet’) een statistisch 
significant verschil bestaat tussen de schalen op de voor- en nameting. Voor de 
afdeling Werktuigbouwkunde gaat dat om twee van de zes schalen, te weten 
‘flexibiliteit’ en ‘effectiviteit’. Voor de afdelingen Procestechniek en 
Motorvoertuigentechniek is een statistisch significant verschil gevonden voor één 
van de zes schalen te weten de schaal ‘flexibiliteit’. Alle gevonden statistisch 
significante verschillen laten een meer negatieve houding zien ten opzichte van 
videoconferencing op de nameting in vergelijking met de gemeten verwachtingen 
op de voormeting. 

 

5.2 ERVAREN OPBRENGSTEN VAN STUDENTEN UIT 
INTERVIEWS 
Zowel in de voor- als in de nameting zijn interviews afgenomen bij studenten (zie 
paragraaf 3.2). Na analyse van de interviews is een aantal categorieën geordend 
waarop alle studenten geantwoord hebben. In deze paragraaf wordt aan de hand 
daarvan verslag gedaan van deze interviews. We starten met de interviews van de 
voormeting en dan die van de nameting. 

V o o r m e t i n g  s t u d e n t e n i n t e r v i e w :  v e r w a c h t i n g e n  

Als we naar de verwachting op het gebied van het geluid vragen stellen aan de 
studenten verwachten ze bijna allemaal dat dit van goede kwaliteit zal zijn. Eén van 
de geïnterviewde studenten geeft aan te verwachten dat er vertraging zal zitten in 
de weergave van het geluid, waardoor het volgen van een videoles meer inspanning 
zal vragen dan die bij een reguliere les. 

Communicatie is het tweede aspect dat is bekeken in de verwachtingen van de 
studenten. Twee studenten geven aan dat er op het gebied van de communicatie 
niet veel zal veranderen, maar dat het vooral “even wennen” zal zijn. De overige 
studenten verwachten dat ze de non-verbale communicatie zullen missen, het zal 
wat onpersoonlijker worden. 

De studenten is ook gevraagd waarom zij denken dat videolessen zijn ingezet op 
hun onderwijsinstelling. Hierop geven ze allen aan dat de school hen niet heeft 
verteld waarom de interventie wordt ingezet en daarnaast hebben ze hierover 
uiteenlopende ideeën: zes studenten geven aan dat het op deze manier mogelijk 
wordt om eens van andere docenten of gastsprekers les te krijgen, twee studenten 
geven aan geen enkel idee te hebben, twee studenten geven aan dat het wel een 
bezuinigingsmaatregel zal zijn, eveneens twee studenten denken dat de school wil 
kijken of zij dezelfde of hogere cijfers halen als je bij de docent in de klas zit of op 
afstand en één student is van mening dat de aanstaande fusie de reden is van 
interventie. 
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Alle geïnterviewde studenten zijn tevreden over de bereikbaarheid van hun docent. 
Vier studenten geven dan ook aan geen enkele rol van videoconferencing te 
verwachten in het verbeteren of veranderen van de bereikbaarheid van hun 
docenten. Een viertal andere studenten geeft aan te verwachten dat 
videoconferencing wel kan ondersteunen in de bereikbaarheid van de docenten, 
vooral bijvoorbeeld als je als student op stage bent. Tot slot geven twee studenten 
aan geen enkele verwachting te hebben van videoconferencing en geven aan het 
eerst maar eens te willen ervaren. 

In de interviews wordt verteld dat de videolessen ook opgenomen worden en dat 
het mogelijk is dat deze lessen dan weer beschikbaar worden gesteld voor de 
studenten. Alle studenten vinden dit een positieve ontwikkeling, wel met diverse 
achterliggende redenen. Handig voor als je eens ziek bent, dan kun je thuis toch de 
les inhalen. Vier studenten geven aan dat het handig kan zijn bij lesstof die je niet 
snapt en dan nog eens de specifieke les die daarover gaat kunt raadplegen. Vier 
studenten vinden het een voordeel dat je er geen reader bij hoeft te pakken maar 
gewoon nog eens kunt luisteren naar de uitleg. Zes studenten geven aan te 
verwachten dat ze het zullen gaan gebruiken als voorbereiding op een toets. Acht 
studenten verwachten dat het hen gaat helpen bij hun leren. Zes studenten 
verwachten geen problemen bij het thuis bekijken van de opgenomen videolessen. 
Twee studenten verwachten dat het thuis nog wel eens lastig zal zijn om het 
bekijken van de opgenomen videolessen technisch te realiseren, omdat zij nu bij het 
raadplegen van N@Tschool! vanuit thuis ook wel eens problemen ervaren. Tot slot 
geven twee studenten aan dat het wel lastig is als er eens een internetstoring of 
stroomuitval is. 

Als laatste categorie in de interviews is “overige relevante uitspraken” opgenomen. 
Deze zijn divers, maar informatief. In tabel 5.2.1 zijn deze uitspraken van studenten 
weergegeven. 
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T A B E L  5 .2 .1  UI T S P R A K E N  V A N  S T U D E N T E N  I N  I N T E R V I E W  V O O R M E T I N G 

Overige relevante uitspraken van studenten: wat verwachten ze van de interventie? 
Binnen de afdeling ICT is het vaak handig als je met twee studenten werkt, dat je op elkaars beeldscherm 
kan meekijken. Ik verwacht niet dat het gaat lukken met dit videosysteem. 
Een gewone les heeft mijn voorkeur en is veel leerzamer. 
Ik verwacht veel minder betrokken te zijn, omdat je maar naar een beeldscherm zit te kijken. 
Lesstof is lesstof, of je dat nu op afstand of gewoon hoort maakt niet uit! 
Een goede voorbereiding door de docent is essentieel, zeker zolang er vertraging in het geluid zit: “je 
hebt het gevoel dat je met de maan zit te praten”. 
Ik zal altijd wel een voorstander blijven van gewone lessen. 
Videolessen zijn een uitkomst voor als je een keer ziek bent. 
Het is belangrijk om jezelf te blijven en niet anders te gaan doen omdat het op video wordt opgenomen. 
Twee studenten waarschuwen dat er niet teveel uitwisseling met andere scholen moet komen: er moet 
wel genoeg op school overblijven. De studenten en docenten willen wel gewoon onderwijs en werk op 
de eigen locatie houden. 
Voor praktijklessen is het geen optie, maar theorielessen via videoconferencing zal wel goed gaan. 
Wij verwachten ordeproblemen bij het lokaal op afstand. De groepsgrootte en het onderwerp van de les 
spelen hierbij een belangrijk rol. 

 

N a m e t i n g  s t u d e n t e n i n t e r v i e w :  e e r s t e  e r v a r i n g e n  

Twee studenten geven aan dat ze in de videolessen geen problemen hebben 
ervaren met het beeld en geluid. Het enige was dat wanneer je op afstand zat niet 
je medestudenten kon zien die bij de docent in het lokaal zaten. Zes studenten 
geven aan wel problemen met het geluid te hebben ervaren. Vier van hen geven 
aan dat er vertraging zat in het geluid bij de videolessen en dat het daardoor erg 
veel inspanning kostte om de les goed te kunnen volgen. Twee studenten geven aan 
dat er vaak met de microfoon wat mis ging en dat het dan lastig of niet te horen was 
in het lokaal op afstand. Ook geven twee studenten aan dat er veel last was van 
omgevingsgeluid, waardoor de les soms moeilijk te volgen was. Twee studenten 
maken nog een opmerking over een filmpje dat in de klas is gebruikt voor de 
instructie over een bepaald onderwerp. De studenten die op afstand zaten konden 
het geluid niet goed volgen, dit verliep namelijk van de geluidsboxen van het 
Smartboard via de centrale microfoons in het lokaal bij de docent. Zij gaven aan dat 
het prettig zou zijn als datzelfde filmpje ook op hun Smartboard (in het lokaal op 
afstand dus) kon worden afgespeeld in beeld en geluid. Nu keken ze naar het 
videoscherm, waarop ze het Smartboard aan de andere kant zagen. 
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Over de communicatie in de videolessen zeggen de studenten dat deze eigenlijk niet 
anders verliep met de docent dan bij een reguliere les. Wel zeggen vier studenten 
dat wanneer je op afstand zit je extra je best moet doen om de aandacht te krijgen 
van de docenten. Twee studenten geven zelfs aan dat ze een drempel ervoeren om 
een vraag te stellen als ze op afstand zaten, omdat je er toch meer moeite voor 
moest doen en sneller de les stoort. Er is niet met medestudenten via het systeem 
gecommuniceerd door de studenten, dat gaf teveel ruis in de lokalen. Als studenten 
een opdracht in tweetallen of groepjes gingen uitwerken dan werden de microfoons 
van de beide lokalen uitgezet. Een aantal studenten merkt op dat het belangrijk is 
als je op afstand zit dat je duidelijk praat; niet harder maar wel duidelijk articuleren, 
anders kan men het in het andere klaslokaal niet verstaan. 

Ongeveer de helft van de geïnterviewde studenten geeft aan de videolessen 
eigenlijk vergelijkbaar te vinden met de reguliere lessen. De videolessen hebben net 
als reguliere lessen geholpen bij het leren. De studenten geven aan ook niet meer of 
minder tijd kwijt te zijn aan voorbereiding of verwerking van een videoles. Twee 
studenten geven aan de videolessen niet meer of minder aantrekkelijk te vinden. 
Ook de betrokkenheid bij de les is vergelijkbaar met een reguliere les. Twee 
studenten (afdeling ICT) geven aan dat het wel nog moeilijker is om bij de les te 
blijven. Deze studenten hebben altijd een laptop voor zich staan in de les. In een 
reguliere les kijkt de docent regelmatig op de schermen of ze toch met de les bezig 
zijn en niet iets anders op hun beeldscherm hebben, dat kan nu niet meer als je op 
afstand zit en dan wordt de verleiding om iets anders te doen wel erg groot. 

De techniek van het videoconferencing systeem is ook aan de studenten 
voorgelegd. Meer dan de helft van de studenten geeft aan dat er vooral veel 
opstartproblemen waren bij aanvang van een videoles. Dit was in het begin wel 
meer dan in de loop van de tijd, geven de studenten aan. Het duurde vaak 15 tot 30 
minuten. De gescheiden Smartboarden wordt door de studenten van 
procestechniek als heel hinderlijk ervaren: “het kost extra veel energie om het 
allemaal te volgen op die manier”. Dit heeft te maken met dat je eigenlijk naar het 
videoscherm wil kijken, omdat daar je docent staat en bijvoorbeeld iets aanwijst op 
het Smartboard. Het geen wat de docent aanwijst is echter weer niet op het 
videoscherm te zien, dus moet je focussen op het Smartboard met de handicap dat 
je de aanwijzingen van de docent dan niet ziet.  
Twee studenten geven aan dat ze vinden dat er wel erg veel afstandsbedieningen 
zijn en teveel in- en uitgangen aan het Smartboard. Dit komt de 
gebruiksvriendelijkheid niet ten goede voor de docent. Hun docent heeft hierdoor 
eigenlijk nooit van camerapositie gewisseld, zodat je op afstand niet altijd zag wat er 
gebeurde in het andere lokaal. 
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Zes geïnterviewde studenten geven aan dat ze nog geen opgenomen videolessen 
hebben bekeken, omdat deze nog niet beschikbaar zijn gesteld. Drie studenten 
geven aan het wel handig te vinden dat ze de lessen thuis terug konden kijken. Het 
downloaden kostte wel veel tijd – ongeveer 20 minuten – maar dan kon je de les 
wel goed bekijken. Het schept wel voordelen vinden de studenten, want ze zijn 
meer visueel ingesteld in beeld dan in geschreven tekst. Als de studenten er over 
nadenken dan zou meer dan de helft een indexering van het videomateriaal wel 
handig vinden bij het nakijken van een les. Op die manier kun je snel die delen 
bekijken waar je nog extra behoefte aan hebt, nu moet je zelf scrollen door een les 
waardoor je ook wel eens wat mist en veel zoektijd kwijt bent. Studenten geven aan 
dat het hen wel handig lijkt als voorbereiding op een toets. 

In de analyse van de interviews van de nameting is ook de categorie “overige 
relevante uitspraken” opgenomen. In tabel 2.5.2 zijn deze uitspraken van de 
studenten weergegeven. 

 

T A B E L  5 .2 .2  UI T S P R A K E N  V A N  S T U D E N T E N  I N  I N T E R V I E W  N A M E T I N G  

Relevante uitspraken van studenten: wat vinden ze van de interventie? 
Een beknopt stappenplan voor de docent zou handig zijn; om de les op te starten. 
Als je op afstand zit is het een voordeel dat er niemand voor het bord staat als er op geschreven wordt 
door de docent, je kunt direct meelezen. 
Op afstand mis je de sfeer in de klas, toch ben ik wel positief over de videolessen. 
Ik heb liever gewone lessen, want opletten op afstand kost veel meer inspanning. Tip voor de docent: 
gebruik eigen microfoontje, waardoor het geluid wellicht beter is op afstand. 
Het is wel heel vermoeiend om steeds naar een beeldscherm te moeten kijken. 
Het is lastiger in videolessen om je concentratie vast te houden. 
Ik zou niet alleen maar videolessen willen, want je mist het persoonlijke contact. 
Tip: zorg voor groter beeld: het is nu erg klein waar je op moet kijken, omdat het videoscherm in 
verschillende vlakken is ingedeeld. Het Smartboard gedeelte is heel groot, maar de docent kun je amper 
zien en je medestudenten eigenlijk helemaal niet. 
Voor de docenten kost de organisatie van een videoles veel tijd, voor ons maakt het niets uit. 
Ik mis mijn medestudenten. 

 

5.3 ERVAREN OPBRENGSTEN VAN DOCENTEN UIT 
INTERVIEWS 
In paragraaf 3.2 is aangegeven dat in de voor- en nameting de docenten zijn 
geïnterviewd. Deze interviews zijn geanalyseerd en geordend in verschillende 
onderwerpen. In deze paragraaf wordt hiervan verslag gedaan. 

V o o r m e t i n g  d o c e n t e n i n t e r v i e w :  v e r w a c h t i n g e n  

Drie van de zeven docenten hebben al op beperkte schaal ervaring met 
videoconferencing. Eén van hen in onderwijssetting, de andere twee alleen voor 
vergaderingen of overleg. 
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De docenten is gevraagd of zij scholing hebben gehad om de videolessen vorm te 
geven. Allen geven aan dat zij geen didactische scholing hebben gehad. Wel hebben 
vijf docenten de instructiemiddag bijgewoond. Deze middag was technisch van aard. 
De leverancier van de apparatuur heeft deze middag verzorgd en de aanwezigen 
uitgelegd hoe zij kort gezegd “de knoppen” moeten bedienen om een videoles 
technisch mogelijk te maken. 

Communicatie is het volgende aspect dat is geanalyseerd. Vier docenten 
verwachten dat zij de persoonlijke component zullen gaan missen in de videolessen. 
Zij verwachten hinder te ondervinden door niet te zien hoe een student in de klas zit 
en/of over hun schouder in de schriften van de studenten kunnen kijken om hen 
verder te helpen met waar ze mee bezig zijn. Eén docent geeft aan in reguliere 
lessen niet zoveel te praten, maar vooral studenten aan het werk zet en hij 
verwacht dat het in de videolessen niet zal werken. Eén docent merkt op dat het 
moeizame van de videolessen zal zijn dat studenten een goede vraag moeten 
kunnen stellen en dat is naar zijn verwachting voor eerste en tweede jaars nog een 
brug te ver. Ongeveer de helft van de docenten denkt dat videoconferencing een rol 
kan spelen bij overleg met bijvoorbeeld andere ROC’s waar je een project meedoet. 
Met elkaar overleggen kost minder tijd en zo kunnen projecten sneller verlopen. 

De videolessen worden opgenomen en kunnen nadien door de docenten worden 
klaargezet in bijvoorbeeld N@Tschool! voor de studenten. Alle docenten geven aan 
dat ze verwachten dat dit aspect de grootste meerwaarde van videolessen zijn voor 
de studenten. Ze zien het als extra herhaling, maar ook als een student ziek was op 
het moment dat de les werd gegeven. Voor zwakke studenten is dit helemaal een 
uitkomst, geeft een aantal docenten aan, want dan hebben ze extra oefening 
zonder dat ze schriftelijk materiaal moeten raadplegen, wat voor hen vaak een 
lastige drempel is. 

In de interviews is de docenten gevraagd eens te beschrijven hoe zij de didactische 
invulling van de videolessen zien. Twee docenten geven aan dat het niet anders zal 
zijn dan bij reguliere lessen. Eén docent heeft nog geen idee. Twee docenten zien 
mogelijkheden voor het opstarten van een project waar dan studenten van 
verschillende locaties via het videoconferencing systeem gaan samenwerken. De rol 
van henzelf is dan het begeleiden van de projectvergaderingen die de groepjes 
samen hebben. Drie docenten geven aan mogelijkheden te zien voor theorielessen, 
waarin instructie wordt gegeven, een soort hoorcollege. Ongeveer de helft van de 
docenten vindt het belangrijk verschillende werkvormen in te zetten, ook in de 
videolessen. Ze zien echter wel problemen bij het zelfstandig uitwerken van 
opdrachten door studenten, omdat ze niet meer even door het lokaal kunnen lopen 
om mee te kijken bij de studenten hoe het gaat en ze verder helpen. De 
voorbereiding van de videolessen zal veranderen, je moet als docent meer energie 
stoppen in het achterhalen van de voorkennis van al je studenten. Ook zal de 
organisatie in de les strakker moeten om de orde te handhaven. 
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Zes van de zeven docenten geven aan zichzelf competent genoeg te voelen om de 
videolessen te gaan verzorgen. De docenten is ook gevraagd naar de meerwaarde 
die zij zien voor hun studenten en voor zichzelf. In tabel 5.2.3 is de reactie van de 
docenten weergegeven. 

 

T A B E L  5 .2 .3  UI T S P R A K E N  V A N  D O C E N T E N  O P  D E  V O O R M E T I N G  O V E R  D E  T E  

V E R W A C H T E N  M E E R W A A R D E 

Uitspraken van docenten: welke meerwaarde verwachten ze van de interventie? 
Het moeilijke is dat je de student aan de andere kant niet kent. Bij onze studenten is het persoonlijke 
contact nog belangrijker dan bij een andere gemiddelde student binnen andere vormen van onderwijs. 
Videoconferencing kan kostenbesparing zijn, maar geen voordeel voor de studenten. 
Met videolessen kun je een breder publiek bereiken. Voor de rol van docent zijn er geen voordelen. 
Klassenmanagement zal lastiger zijn. Videoconferencing kan een rol spelen bij overleg met collega’s zeker 
nu we gaan fuseren: besparing van de reistijd en reiskosten. 
Bij spaarzaam inzetten van videoconferencing kan het motiverend zijn voor de studenten. Belangrijk is dat 
studenten het nut van de inzet van videolessen ervaren. Er wordt met inzet van videolessen teveel vanuit 
gegaan van de zelfstandigheid van studenten. 
Voordeel is dat je meerdere studenten tegelijkertijd kunt bereiken, maar het zal nooit alle lessen kunnen 
vervangen of begeleiding overnemen. Studenten kunnen meer leren met videolessen, omdat je zo als 
opleiding in staat bent om met meerdere docenten studenten te begeleiden en instructies te geven. 
Videolessen zijn ideaal voor BBL studenten, zeker omdat zij niet altijd aanwezig kunnen zijn door 
werkverplichtingen. Meer tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs is waardevol voor deze studenten. Met de 
videolessen blijft het mogelijk om zoveel mogelijk studenten de studie van hun eerste keus te laten volgen, 
zonder dat ze heel veel moeten reizen. 
Videolessen zouden de studenten kunnen motiveren of juist niet. De rol van docent zal niet veranderen, 
misschien wat meer organisatie vooraf aan de lessen. 
Hij verwacht dat studenten op afstand toch net wat minder zullen leren. In communicatie naar ouders toe, 
wil hij het inzetten bij de ouderavonden. Ouders erop wijzen dat videolessen bestaan en studenten er 
thuis op te attenderen ernaar te kijken; niet alleen net voor een toets. 

 

Het interview in de voormeting is afgesloten met een vraag over de toekomst van 
videoconferencing. De meningen lopen wat uiteen. Er zijn docenten die aangeven 
daar geen enkel idee over te hebben. Een ander denkt dat het nog wel bestaat, 
maar zeer minimaal wordt ingezet. Weer een ander denkt dat ze veel lessen op 
afstand zullen geven en als het moet zelfs door het hele land. In dezelfde lijn vult 
een andere docent aan dat studenten door gebruik te maken van verschillende 
expertise van diverse docenten, studenten zo breed mogelijkheid opgeleid worden. 
Nog een ander verwacht dat videoconferencing over drie jaar wordt ingezet in de 
krimpregio’s om onderwijs te kunnen blijven bieden en dat dit door de overheid zal 
worden gestimuleerd. 
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N a m e t i n g  d o c e n t e n i n t e r v i e w :  e e r s t e  e r v a r i n g e n  

In de nameting zijn alle docenten geïnterviewd die videolessen hebben verzorgd in 
de interventieperiode. Allereerst is hen gevraagd op welke wijze zij de groepen 
hadden samengesteld die op afstand de les volgden. Voor twee docenten was dat 
vanzelfsprekend, omdat de ene groep Vlissingen als lesplaats had en de andere 
groep Terneuzen. Bij de overige docenten zijn er drie die dat per les op inbreng van 
de studenten hebben gedaan, waardoor alle studenten ervaring hebben opgedaan 
met op afstand volgen en bij de docent in het lokaal. De andere drie docenten 
hebben de groep in meer of mindere mate zelf laten kiezen welke helft op afstand 
ging zitten; bij deze drie was dat de gehele interventieperiode dezelfde groep. 

Als eerste reactie op hoe de docenten het verzorgen van de videolessen hebben 
ervaren is geven vier docenten aan dat het wel wennen was. Onderdelen waar ze 
vooral aan moeten wennen is de uitbreiding van taken die ze hebben; het is niet 
meer alleen lesgeven maar ook opletten of je moet in- of uitzoomen en waar je gaat 
staan. Ook noemen ze dat je voortdurend bezig moet zijn met ook de klas op 
afstand, door directer vragen te stellen aan de studenten die daar zitten. Drie 
docenten noemen direct de vele technische storingen die er zijn geweest en dat dat 
wel lastig was. Toch heeft geen enkele docent zich daardoor laten weerhouden 
verder te experimenteren met de videolessen. Ze gaven aan dat er steeds zo snel 
mogelijk en hard werd gewerkt aan het verhelpen van de technische storingen. Alle 
docenten geven aan dat het wanneer het regulier wordt ingezet wel erg belangrijk is 
dat het systeem stabiel is en er eigenlijk geen sprake meer mag zijn van storingen, 
anders zorgt dat voor teveel uitval van les(delen). Eén docent vat zijn eerste 
gedachte aan zijn eerste ervaring met videolessen als volgt samen: “Je moet eraan 
wennen en écht leren hoe je specifiek videolessen succesvol kunt verzorgen; het 
vraagt om een andere vaardigheid.” 

De helft van de docenten geeft aan dat een videoles veel meer voorbereidingstijd 
kost. De docenten die over twee leslocaties hebben gewerkt gaven aan dat het 
extra tijd koste om de voorkennis van de andere groep te achterhalen en om 
gezamenlijk af te stemmen hoe de lessen eruit zouden gaan zien. Zij geven beiden 
aan het als heel waardevol hebben ervaren om met een collega de lessen voor te 
bereiden en denken dat dit de kwaliteit van de lessen zeker ten goede is gekomen. 
Twee docenten geven aan dat ze wel extra willen oefenen met het geven van 
videolessen en dat ze nog niet precies weten welke werkvormen en aanpak het 
meest handig is in de videolessen. Een aantal docenten geeft aan dat ze het voor 
theorielessen een mooi medium vinden, maar minder geschikt voor praktische 
opdrachten of het werken in groepjes. 
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Drie docenten geven aan dat zij veel interactiever zijn met de studenten op afstand, 
omdat zij het gevoel hebben dat ze hen er steeds bij moeten betrekken en ook om 
in te voelen of ze mee kunnen komen op afstand. Een andere docent geeft juist aan 
dat interactie met de studenten op afstand niet mogelijk is. Ze geven bijna allemaal 
aan dat het extra inspanning kost en meer tijd vergt om met beide groepen te 
communiceren. Ze geven aan dat ze de persoonlijke component missen, waardoor 
je verbaal meer energie moet insteken om de les goed te laten verlopen. Twee 
docenten gaven aan dat je extra energie moet steken in de groep op afstand, anders 
zijn zij niet meer dan toeschouwers. De docenten die vanuit twee leslocaties 
werkten geven juist aan dat de twee studentgroepen elkaar stimuleerden, de ene 
groep wilde vooral niet onder doen voor de andere. 

Alle docenten geven aan dat – als alles werkt – het videosysteem als best 
gebruiksvriendelijk te kwalificeren is, wanneer je er aan gewend bent. Toch geven 
ze allemaal wel een aantal beperking van het systeem aan. “Hoewel er veel kan en 
we elkaar kunnen horen en zien, blijft interactie op deze manier lastiger dan face-
to-face”. Een ander zegt “jammer dat je het systeem helemaal opnieuw moet 
instellen als je één verkeerde keuze maakt bij het aanvinken van mogelijkheden”. 
Het meekijken in de schriften van de studenten kan niet en dat is toch erg lastig en 
hinderlijk voor een vlot verloop van de les. Een groot aantal docenten geeft aan dat 
het belangrijk is voor hun studenten om ze behandelde theorie zelf te laten 
verwerken in opdrachten, maar dat ze daar dan wel vaak sturing aan moeten geven. 
In reguliere lessen gaat dat gemakkelijker in videolessen. In het verlengde hiervan 
geven ze dan ook aan dat theorielessen goed gaan met het video 
conferencesysteem, maar praktijk lessen of lessen waarin discussie belangrijk is veel 
minder geschikt zijn. Drie docenten vinden het een groot gemis dat het video 
systeem in beeld en geluid wel interactief lijkt, maar in gebruik van het Smartboard 
niet. Zij zouden het erg prettig vinden wanneer dat wel gerealiseerd zou kunnen 
worden. In die situatie zou een student die op afstand zit bijvoorbeeld een 
berekening op het Smartboard in dat lokaal kunnen maken en kan de docent en ook 
de studenten aan de andere kant meekijken en direct uitleg geven. Een aantal 
docenten geeft ook aan dat het geluid soms wat blikkerig is of vertraging met zich 
meebrengt en dat dat de communicatie moeilijker maakt, elkaar volgen kost meer 
energie. 

Alle docenten zijn in beginsel enthousiast over de opname mogelijkheid van de 
lessen. Het is wel eerst even wennen, maar na een tijdje zijn zij zich er niet meer van 
bewust en zien ze vooral voordelen. Zes docenten geven aan dat ze de videolessen 
zelf hebben terug gekeken en daar lessen uit getrokken hebben voor hun eigen 
gedrag in de klas. Ze zien ook mogelijkheden om zo elkaar – docenten onderling – 
elkaar feedback te geven op hun handelen en zo aan een stukje professionalisering 
te doen. De docenten vinden het ook waardevol voor hun studenten, maar een deel 
mist dan wel een soort indexering van de lessen, waardoor terugkijken wat meer 
doelgerichter kan plaatsvinden. Een tweetal docenten gaf aan de behoefte te 
hebben om de opgenomen lessen eerst te willen bewerken alvorens ze beschikbaar 
te stellen aan de studenten. In dit bewerken willen ze dan de pauze en de 
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momenten van zelfstandig werken uit de video’s halen en ervoor zorgen dat de 
studenten enkel bijvoorbeeld de uitleg over bepaalde onderdelen uit de les hoeven 
terug te kijken. Deze bewerking kost echter erg veel tijd. Eén docent geeft aan een 
opgenomen les met de studenten samen te hebben bekeken en toen in overleg 
heeft besloten ze niet beschikbaar te stellen. De studenten gaven aan dat ze het 
beeld van het Smartboard wel helder vonden, maar de overige twee hele kleine 
beeldjes niet duidelijk en niet waardevol vonden. Deze docent zet nu alleen de 
presentaties van het Smartboard in de elektronische leeromgeving en gebruikt de 
opgenomen lessen niet voor de studenten. 

Eén docent geeft nadrukkelijk aan dat er nog goed gekeken moet worden naar de 
beveiliging van het beeldmateriaal. Ook dat er afspraken gemaakt moeten worden 
wat wel en niet mag met het beeldmateriaal, zeker ook met de studenten. Een 
andere docent geeft aan dat het ook gevaarlijk is als de lessen integraal worden 
aangeboden, omdat het op deze manier wel erg gemakkelijk wordt om thuis te 
blijven als je bijvoorbeeld maar twee of drie uurtjes les hebt op een dag. 

In het interview is expliciet aan de docenten gevraagd of zij nog verbetertips 
hebben. Naast het hierboven al genoemde geeft een docent aan dat het belangrijk 
is om in je presentaties op het Smartboard een grote tekengrootte te hanteren voor 
de studenten in het lokaal op afstand. Docenten denken dat een groter beeld van de 
klas op afstand vel beter zou werken. Ze geven aan dat het natuurlijk grote 
schermen zijn, maar dat het beeldje dat beschikbaar is voor de klaslokalen veel te 
klein is. Een aantal docenten geeft aan dat het praktisch zou zijn als de camera 
automatisch inzoomt op degene die aan het woord is. Ook is het belangrijk dat de 
groepen niet te groot zijn. Twee docenten geven aan dat de lokalen beter anders 
ingedeeld kunnen worden. Als de lokalen identiek zijn aan elkaar lopen de beelden 
beter in elkaar over is het meer een geheel. De docenten die dit opmerkten hadden 
de grootste groep studenten en vonden het niet handig dat de studenten niet 
gericht waren op de docent in de opstelling van het lokaal. Hen zou het helpen als 
dat veranderd wordt. 

De meerwaarde van de videolessen wordt vooral gezien in het feit van beperking 
van de reistijd voor alle betrokken groepen. Daarnaast is het terug kunnen kijken 
van (delen) van lessen vooral voor de zwakkere studenten een groot voordeel. Ook 
noemt een aantal docenten het een meerwaarde te vinden dat experts relatief 
gemakkelijk digitaal uitgenodigd kunnen worden voor een gastcollege. Hiervan 
heeft overigens nog geen docent gebruik gemaakt. De reden hiervoor is volgens de 
docenten de nog korte tijd die ze nu tijdens de interventie hebben gehad. 

Net als tijdens de voormeting is in de nameting aan de docenten gevraagd hoe 
videoconferencing er over drie jaar uit zal zien. Niet alle docenten hebben hiervan 
een beeld, maar de verschillende ideeën zijn in tabel 5.2.4 weergegeven. 
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T A B E L  5 .2 .4  V I D E O C O N F E R E N C I N G  O V E R  D R I E  J A A R  V O L G E N S  D E  D O C E N T E N 

Uitspraken van docenten: videoconferencing over drie jaar: hier ziet het er dan uit? 
Videoconferencing is steeds verder uitgebreid. Het bespaart veel reistijd voor docenten en studenten. 
Studenten en bedrijven worden flexibeler en met videoconferencing kan het onderwijs dat ook worden. 
Studenten volgen zelfstandig de lessen en kunnen dan in ingeroosterde contactmomenten vragen stellen 
aan de docenten. Steeds meer opleidingen hebben videoconferencing ingezet. 
Over drie jaar zal er alleen nog gewerkt worden met expertscholing via videoconferencing, want onze 
studenten hebben vooral veel behoefte aan “echte” interactie. 
Over drie jaar kunnen we als docent van thuis uit lessen gaan verzorgen. Het theoretische deel van de 
opleiding zal via videolessen worden verzorgd en de praktijklessen face-to-face. 
Over drie jaar zullen zoveel mogelijk theorielessen op video staan en vooral ook samenvattingen van 
lessen, waardoor het heel waardevol wordt voor studenten om de lessen terug te kijken. 
Misschien wordt videoconferencing dan ook wel ingezet als PR-instrument door bijvoorbeeld gastcolleges 
te verzorgen voor leerlingen van het vmbo. 

 

5.4 ERVAREN OPBRENGSTEN VAN MANAGEMENT UIT 
INTERVIEWS 
In paragraaf 3.2 is aangegeven dat in de voor- en nameting managers zijn 
geïnterviewd. Deze interviews zijn geanalyseerd. Zowel in de voor- als de nameting 
is een drietal managers geïnterviewd: van beide ROC’s één en de derde persoon 
heeft een management functie voor de beide ROC’s. In deze paragraaf wordt daar 
verslag van gedaan. 

V o o r m e t i n g  m a n a g e r s i n t e r v i e w :  v e r w a c h t i n g e n  

De keuze voor inzet van het FiM project is niet gekoppeld aan de visie of 
onderwijskundige doelen van de onderwijsinstelling, maar tegen de achtergrond 
van de krimp van student- en docentaantallen. Het is een logische keuze in het 
verlengde van het imago dat het ROC wil hebben: innovatief en vooruitstrevend. 
Men is van mening dat een reguliere les beter is voor een student dan een videoles, 
maar dat in het project uitgevonden moet worden hoe de “schade” voor de 
studenten zo laag mogelijk gehouden kan worden. Van videoconferencing wordt 
verwacht dat het voor uniformiteit gaat zorgen over de onderwijsinstellingen. De 
onderwijsinhoud wordt in deze videolessen veel minder een aangelegenheid van 
één docent, maar ontstaat uit een overleg tussen diverse docenten. De managers 
geven aan dat door meer samen na te denken over de te geven videolessen de 
kwaliteit van het onderwijs beter zal worden. “…ROC’s willen eigenlijk maar één 
ding: een kwalitatief goede school zijn. Op alle manieren wordt daar vorm aan 
gegeven en het wordt gestuurd vanuit een stevig systeem van kwaliteitszorg. Er mag 
nooit enige vorm van twijfel bestaan over de kwaliteit opleidingen die wij 
aanbieden. Al onze diploma’s staan voor kwalitatief goed opgeleide mensen”. 
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De managers geven aan dat ze verwachten dat de studenten in het begin niet zullen 
staan te juichen. Ze verwachten dat vooral de oudere studenten (vaak BBL) hier 
meer moeite mee hebben dan hun jongere collega’s. Het grootste gemis zullen de 
studenten het persoonlijk individuele contact vinden. Studenten zullen een actieve 
rol moeten krijgen bij de videolessen om het te laten slagen. 
Een voordeel voor de studenten is het kunnen terugkijken van de lessen en op 
termijn ook het afnemen van het reizen door de studenten. Eén manager geeft aan 
dat hij verwacht dat studenten meer tijd kwijt zullen zijn. Ze zullen meer 
inspanningen moeten verrichten om lesmateriaal zichzelf tot te eigenen. Een ander 
denkt dat daar geen verschil in zal komen. Hij ziet wel een belangrijke rol weggelegd 
voor videoconferencing in de begeleiding van studenten die op een buitenlandse 
stage zijn. In het algemeen verwachten de managers dat er geen noemenswaardig 
verschil in leerrendement van de studenten zal zijn. 

De managers hebben hoge verwachtingen van het terugkijken van de videolessen. 
Ze gaan ervan uit dat de meeste studenten thuis de beschikking hebben over een 
computer. Het vereist echter wel dat de kwaliteit van de lessen goed is en dat de 
videobeelden van goede kwaliteit zijn. Metadatering of indexering van de 
videolessen is een vereiste voor het gericht kunnen terughalen van lessen door de 
studenten. Ook de techniek vraagt om nog wat aanpassingen ter bevordering van 
de gebruiksvriendelijkheid (zie verder). 

Voor de docenten verwachten ze zeker in het begin enige terughoudendheid. Dit is 
dan ook één van de redenen waarom ze deelname aan het project door docenten 
hebben overgelaten aan het initiatief van de individuele docent. Docenten worden 
met videolessen minder zelfstandig in hun eigen lokaal, er kijken mensen mee. Eén 
manager maakt de opmerking “het docentschap wordt mee een presenteerstuk 
voor een groter publiek”. Ze verwachten dat docenten wel meerwaarde ervaren, 
doordat het mogelijk wordt de praktijk in de klas te halen. 

De docenten zullen zwaarder worden belast met de inzet van videolessen. Het is 
belangrijk om te investeren in de organisatie en de mensen die te maken krijgen 
met videoconferencing. Voornamelijk in het begin waarin ze moeten wennen aan de 
nieuwe manier en waarin ze zoekende zullen zijn naar manier om de videolessen 
didactisch goed vorm te geven. Ze denken ook dat de lessen intensiever voorbereid 
gaan worden, zeker als er met meerder groepen studenten van verschillende 
instellingen gewerkt gaat worden. Hier zullen naar verwachting scholingsvragen uit 
voortkomen en die worden dan gehonoreerd. Docenten zullen het persoonlijke 
contact met de studenten missen. Eén manager geeft aan dat ze al ervaring hebben 
opgedaan met action learning en peerfeedback. Videoconferencing kan hierin een 
bijdrage leveren. 
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De techniek is nog niet helemaal optimaal. Zo moet de camera handmatig bediend 
worden met een afstandsbediening. In het lokaal kan dat door de docent zelf 
worden gedaan en op afstand door bijvoorbeeld een student. Dit zijn extra 
inspanningen natuurlijk, die tijd kosten en niet echt onderwijsinhoudelijk 
gerelateerd zijn. Qua beeld zou ook een betere kwaliteit kunnen worden 
gerealiseerd voor docent en studenten als er gebruik kon worden gemaakt van HD-
beamers. Bij de werking van de Smartboarden zou ook nog winst kunnen worden 
behaald: deze zijn nu nog niet interactief. Om de gebruiksvriendelijkheid van het 
bekijken van opgenomen lessen te verhogen voor de studenten is een mediaserver 
nodig, zodat studenten direct kunnen kijken naar de lessen en niet moeten wachten 
op het downloaden van de lessen op hun eigen computer. 

Voor de ondersteuning van de videolessen is een externe helpdesk ingesteld: één 
loket voor hulp aan de docenten. Dit moet een redelijk snelle afhandeling van de 
problemen mogelijk maken. Het videosysteem moet natuurlijk wel altijd werken. 

Inzet van videoconferencing kan een rol spelen bij het tot stand komen van een 
realistisch beeld bij de studenten van hun latere werkveld. De praktijk kan 
gemakkelijker in de klas worden gehaald. Dit is ook wenselijk voordat studenten op 
stage gaan, zij kunnen zich dan beter voorbereiden op de praktijk. 

Voor de organisatie van de onderwijsinstelling moet nog een aantal problemen 
overwonnen worden bij de inzet van videoconferencing, namelijk: 

 Registratie van aanwezigheid: nu kan dit alleen als de student de les op 
school volgt, niet vanuit thuis. 

 Distributie van leermiddelen 
 Minder flexibel zijn van de lestijden 
 Minder flexibel in lesinhoud bij samenwerking met ander 

onderwijsinstellingen 
 Flexibeler aanpassen aan anderen, bijvoorbeeld qua lestijden en vakanties 

Naast de genoemde problemen zijn er ook voordelen voor de organisatie. Door 
videoconferencing wordt het mogelijk om op meerdere lesplaatsen een studie te 
volgen. Dit betekent meer passend onderwijs voor de studenten zonder dat ze aan 
hele langer reistijden vastzitten. 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de toepassing van videoconferencing in 
te zetten voor de verantwoording van de onderwijstijd. Het is wel zo dat de gegeven 
lessen via videoconferencing meetellen voor de onderwijstijd van de studenten, 
maar de registratie ervan moet nog op een andere manier gebeuren. Gastlessen 
zullen echter niet mee mogen tellen voor de onderwijstijd, omdat dit vaak geen 
voor het onderwijs bevoegde mensen zijn. 
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Voor het personeel verwacht het management dat hun rol zal veranderen en op den 
duur wellicht met minder mensen het onderwijs kan verzorgen. Kostenbesparend 
zal het niet zijn, zeker niet op de korte termijn. Het kan wel helpen in bijvoorbeeld 
vervanging van een zieke collega door een collega van een andere 
onderwijsinstelling. Videoconferencing zal naar verwachting ook een rol gaan spelen 
bij overleg met collega’s. 

N a m e t i n g  m a n a g e r s i n t e r v i e w :  e e r s t e  e r v a r i n g e n  

Half mei zijn de managers voor de tweede keer benaderd met de vraag wat hun 
eerste ervaringen zijn nu de interventie een paar maanden heeft plaatsgevonden in 
hun organisatie. Allereerst is nagegaan of de managers zelf ervaring met het 
systeem hebben opgedaan. Alle drie hebben ervaring opgedaan met overleggen via 
het systeem en hebben dat als positief ervaren. Het is prettiger dan via de telefoon 
en efficiënt dat je de reistijd niet kwijt bent. 

De managers geven aan dat ze tevreden zijn over het video conferencingsysteem, 
maar noemen een aantal punten dat het zouden kunnen verbeteren. De punten die 
zij noemen zijn: 

 Smartboarden en beamer in HD-formaat zeer gewenst voor een optimaal 
beeldgeluid voor het goed kunnen volgen van de lessen; 

 Aparte camera voor de docent en voor de klas die bij hem zit. Deze camera 
zou geluid en beweging van hem moeten volgen. 

 Witte wanden als vervanging van de tv-schermen voor groter beeld, 
waardoor de betrokkenheid wordt verbeterd. 

Er zijn in de interventieperiode heel wat technische problemen geweest met beeld, 
met geluid met apparatuur. Hierdoor is ervaren dat de organisatie van de service 
verlening (helpdesk) beter had moeten worden vormgegeven. Ondertussen zijn 
eenduidige afspraken gemaakt, waardoor snelle service is gegarandeerd. Belangrijk 
bij invoering is dat er een eigenaar is en dat was nu nog niet goed ingebed in de 
organisatie. 

De docenten bereiden zich nog beter voor op de videolessen waardoor de kwaliteit 
van de lessen en daarmee het onderwijs verbeterd. Dit wordt gezien als een 
inhoudelijke meerwaarde van de inzet van videolessen. Organisatorisch vraagt de 
inzet van het systeem toch nog meer tijd dan vooraf gedacht. Er is veel 
voorbereidingstijd nodig in afstemming tussen verschillende partijen en 
onderwijsinstellingen. 

De managers geven aan dat docenten het omslachtig vinden hoe ze het 
videomateriaal aan de studenten beschikbaar moeten stellen. Ook hebben ze 
gehoord dat het goede mogelijkheden biedt voor kleine klassen (maximaal 10 per 
locatie). Docenten geven volgens hen aan dat ze toch het persoonlijke contact, de 
lichaamstaal missen. Er wordt een groot beroep gedaan op de assertiviteit van de 
studenten en dat is niet voor elke student haalbaar. Het algemene gevoel van de 
docenten is ‘enthousiasme’, geeft een manager aan. 
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Als de managers nadenken over de mening die de studenten hebben is dat ze 
denken dat deze wel goed is. “Studenten zeuren meestal als er iets niet goed is en 
dat hebben we niet gehoord”. Wel denken ze alle drie dat ze de technische 
problemen als storend hebben ervaren. De studenten geven aan best videolessen te 
willen, maar dan moet het wel gewoon werken. 

Videoconferencing vraagt om meer dan alleen de tool, maar het vraagt ook 
aanpassingen op het gebied van de organisatie, de techniek en de didactiek. De 
periode is nog te kort geweest en wellicht de voorbereiding om hier al een staande 
organisatie voor te hebben. In de praktijk nu tijdens de interventie is wel naar boven 
gekomen welke zaken allemaal geregeld moeten worden. 

Het project Future in Mobility is in beginsel ingezet om een antwoord te geven op 
de krimpregio. Dit is nog niet bereikt. Twee van de drie managers geven aan dat de 
onderwijsdoelen wel kunnen worden bereikt met de inzet van videolessen, de 
derde manager heeft daar nog geen beeld van. In de efficiëntie van de organisatie 
van de lessen is voor de samenwerkende groepen wel winst behaald en voor de 
anderen geldt dat er juist meer tijd in is gaan zitten. Van een kostenbesparing is 
geen sprake op dit moment. Het systeem heeft voor wat betreft het overleg tussen 
diverse mensen al wel tijdswinst opgeleverd. 

De meerwaarde van het project zit volgens de managers voor de studenten in het 
kunnen en mogen kennismaken met moderne technieken voor onderwijs en in het 
kunnen nakijken van opgenomen videolessen. Voor de docenten zit volgens hen de 
meerwaarde in het behouden van het bestaansrecht van sommige opleidingen en 
het ervaring op doen met een dergelijk systeem. Voor de managers zit er alleen een 
meerwaarde in als overleg met groepen gewenst is, op een ander moment is een 
overleg via bijvoorbeeld de gratis toepassing Skype ook ruim voldoende. De 
verwachtingen van het project zijn nog niet uitgekomen. Er is wel veel duidelijk 
geworden en wanneer nu nog een half jaar of een jaar op deze manier gewerkt 
wordt, is de verwachting dat er meer gezegd kan worden over het wel of niet 
bereiken van de verwachtingen. 

Bij docenten zijn scholingsvragen rond didactiek naar boven gekomen. Als 
videoconferencing verder wordt ingezet en uitgebreid dan is hier gehoor aan geven 
een eerste vereiste.  

De managers is gevraagd aan te geven hoe over drie jaar videoconferencing er op 
de ROC’s in Zeeland uitziet. Punten die zij in dit kader noemen zijn dat de techniek 
dan geen belemmering meer is, maar dat het de wensen van het onderwijs goed 
ondersteunt. Er zullen vooral colleges worden gegeven via de videolessen en geen 
praktijklessen. Het zal ingevoerd zijn voor niveau 2, 3 en 4, zowel bij de 
beroepsopleidende als de beroeponderwijzende variant. Op de locaties zullen 
kleinere groepen deelnemen en op een dag zal het worden afgewisseld met andere 
onderwijsvormen. Betrokken partijen zullen dan goed op elkaar afgestemd zijn. De 
videolokalen zullen over drie jaar continue bezet zijn. 
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Tot slot zijn in tabel 5.2.5 nog enkele tips en belangrijke uitspraken van de managers 
weergegeven. 

 

T A B E L  5 .2 .5  T I P S  E N  B E L A N G R I J K E  A S P E C T E N  B I J  I N V O E R I N G  V A N  

V I D E O L E S S E N  V O L G E N S  D E  M A N A G E R S  

Uitspraken van managers: videoconferencing, wat moet je meenemen? 
Ben voorzichtig met techniek als wondermiddel in te zetten: goede organisatie en goede didactiek scholing 
van docenten zijn voorwaardelijk voor een goed slagen van invoering van zoiets als videoconferencing. Het 
management maakt vaak de fout middelen te droppen en ervan uit te gaan dat het werkt. 
Sta open en werk samen met andere ROC’s, dan haal je het meeste uit je systeem. 
Zorg bij invoering voor een projectleider met verstand van didactiek en techniek. 
Gun jezelf en vooral de organisatie en je docenten een tijd van experimenteren, voordat het integraal 
wordt ingevoerd. 
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6 EVIDENTIE: GEMETEN OPBRENGSTEN 
 

In de top van de kennispiramide staat evidentie: wat zijn de gemeten opbrengsten 
van de interventie videoconferencing. Om de toegevoegde waarde van de inzet van 
videoconferencing te bewijzen hebben we de gegeven videolessen geobserveerd en 
vergeleken met zogenaamde ‘referentielessen’(lessen die zijn opgenomen via 
hetzelfde videoconferencing systeem, maar waarbij alle studenten in het lokaal zelf 
aanwezig waren) en zijn de leerresultaten van de studenten op deelnemende 
onderwijsonderdelen geanalyseerd. In de volgende twee paragrafen gaan we hierop 
in. 

 

6.1 VIDEOLESSEN 
Op de ftp-server van ROC Zeeland is een verzameling van alle opgeslagen 
videomateriaal beschikbaar. Van dit beeldmateriaal is door ons een aantal lessen 
geobserveerd, zowel videolessen als reguliere lessen. In paragraaf 3.2.2 is 
besproken dat de lessen zijn geobserveerd aan de hand van een observatieschema 
(zie bijlage 6). In de figuren 6.1.1 en 6.1.2 worden de resultaten van deze 
observaties weergegeven. Bij de observaties is gebleken dat sommige lessen minder 
lang duurden dan gepland en er grote verschillen waren in opgenomen lestijd op 
het beschikbare beeldmateriaal. Om deze reden is steeds het beschikbare materiaal 
geobserveerd en vervolgens omgerekend naar eenheden van 50 minuten. 

 

F I G U U R  6 .1 .1  G E M I D D E L D  A A N T A L  M I N U T E N  I N T E R A C T I E  I N  V I D E O L E S S E N  

V E R S U S  R E G U L I E R E  L E S S E N  V O O R  D O C E N T E N  ( D )  E N  S T U D E N T E N  ( S)  
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De geobserveerde categorieën zijn op twee manieren gescoord, namelijk aantallen 
minuten en aantal keer, afhankelijk van het geobserveerde aspect. In figuur 6.1.1 is 
het gemiddeld aantal minuten weergegeven dat een bepaalde interactievorm te 
zien was op het beeldmateriaal. Vanuit de positie van de docent zijn dit het geven 
van instructie of uitleg gedurende een les van 50 minuten en de tijd die hij besteed 
heeft aan klassenmanagement, wat bij de videoles ook vaak te maken had met het 
instellen van het videomanagement systeem. In de figuur wordt zichtbaar dat in 
reguliere en in videolessen van 50 minuten ongeveer 60% besteed aan uitleg of 
instructie. Bij het aspect klassenmanagement wordt iets meer tijd besteed aan 
klassenmanagement dan in reguliere lessen, dit kleine verschil heeft te maken met 
de tijd die de docent nodig had voor het bedienen van de apparatuur van het 
videomanagement systeem. Per les van 50 minuten gaat dat om ongeveer 8% van 
de totale lestijd en bij een reguliere les is dat ongeveer 1,5% van de totale lestijd. 

Als je dan kijkt naar de bekeken aspecten van de studenten, zie je dat studenten in 
een videoles en in een reguliere les ongeveer 60% van de totale lestijd aan het 
luisteren zijn naar de docent. Verder zie je een verschil in tijd dat de studenten 
besteden aan het maken van opdrachten. In de videolessen gebeurt dat ongeveer 3 
minuten (per les van 50 minuten) langer dan bij een reguliere les. Het uitwerken van 
deze opdrachten in de videolessen gebeuren individueel. Echter bij het uitwerken 
van opdrachten is ook een aantal keren het geluid uitgezet door de docent, om 
overleg tussen studenten onderling niet te laten storen in het andere lokaal. Wat er 
toen heeft plaatsgevonden, is niet te observeren geweest. In de videolessen zijn de 
studenten ongeveer 5% (van de lestijd van 50 minuten) niet-taakgericht bezig, 
terwijl dat in de reguliere lessen om ongeveer 1,5% gaat. Bij toetsing van de 
verschillen zijn geen statistisch significante verschillen aangetoond tussen reguliere 
lessen en videolessen. 
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In figuur 6.1.2 is een vergelijking gemaakt tussen videolessen en reguliere voor 
zover het gaat om frequenties van geobserveerde lessen, ook alle aantallen weer 
omgerekend naar lessen van 50 minuten. 

 

 

F I G U U R  6 .1 .2  G E M I D D E L D  A A N T A L  K E E R  I N T E R A C T I E M O M E N T E N  I N  

V I D E O L E S S E N  V E R S U S  R E G U L I E R E  L E S S E N  V O O R  D O C E N T E N  ( D )  E N  

S T U D E N T E N  (S )  

 

Als we kijken naar figuur 6.1.2 zien we dat de docent ongeveer evenveel vragen stelt 
aan de studenten in beide soorten geobserveerde lessen, dit geldt ook voor het 
geven van opdrachten en het observeren door de docent. Het geven van feedback 
lijkt in de videolessen (8,0 keer per 50 minuten) wat meer te gebeuren dan in de 
reguliere les (5,3 keer per 50 minuten). 

De studenten zijn geobserveerd op een drietal aspecten waarvan de aantallen per 
leseenheid van 50 minuten zijn geteld. De studenten geven in de reguliere les iets 
meer dan 1 keer per 50 minuten meer antwoord dan in een videoles, maar we 
hebben ook geconstateerd dan de docenten in een reguliere les meer vragen stelt. 
Hier is dan ook niet sprake van een echt noemenswaardig verschil. Studenten 
stellen in een reguliere les meer vragen dan in een videoles (11,9 keer versus 7,6 
keer per 50 minuten). De geobserveerde categorie videomanagement komt 
uiteraard alleen voor bij de videolessen. 
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Bij de observatie van de videolessen is een onderscheid gemaakt tussen de lokalen: 
lokaal en op afstand of aandacht van de docent aan alle studenten. Wat dan opvalt, 
is dat de docenten de uitleg of instructie altijd richten op alle studenten en niet 
specifiek op de studenten in zijn lokaal of in het bijzonder op de studenten op 
afstand. Bij het stellen van vragen door de docent hebben we drie soorten ‘vragen 
stellen’ geobserveerd. Meestal (6,6 keer per 50 minuten) stelt de docent een vraag 
aan alle studenten. Daarnaast hebben we geobserveerd dat de studenten op 
afstand vaker een vraag wordt gesteld (5,3 keer per 50 minuten) en dat de 
studenten in het lokaal minder vaak een vraag wordt gesteld door de docent (3,6 
keer per 50 minuten). We hebben gezien dat de docenten zich gemiddeld vaker tot 
de studenten in het lokaal richten als zij feedback geven (4,7 keer per 50 minuten) in 
verhouding tot feedback aan de studenten op afstand (3,3 keer per 50 minuten); 
feedback in het algemeen wordt bijna niet gegeven door de docenten (0,6 keer). Als 
een docent een opdracht geeft doet hij dit altijd aan alle studenten. Als we kijken 
naar observaties door de docent valt op dat het weinig voorkomt en als het gebeurt 
dan is dat met 1,1 keer per 50 minuten aan studenten in het lokaal eens zoveel dan 
0,5 keer per leseenheid aan de studenten op afstand. Wanneer de docent 
maatregelen voor klassenmanagement moet nemen, gaan die voornamelijk over 
videomanagement en dat is gericht op de studenten op afstand. Bij statistische 
toetsing van de verschillen zijn geen statistisch significante verschillen gevonden. 

Een vergelijkbaar onderscheid als bij de docenten is ook bij de studenten gemaakt. 
Het uitwerken van een opdracht wordt over het algemeen door alle studenten 
gedaan. Het geven van antwoord op een vraag van de docent wordt door de 
studenten op afstand met 6,9 keer (per 50 minuten) iets vaker gedaan dan de 
studenten in het lokaal bij de docent met 6,0 keer. Dit past ook bij het beeld dat de 
docenten lieten zien: zij stelden de studenten op afstand ook meer vragen dan de 
studenten in het lokaal. De studenten op afstand stelden 3,0 keer (per 50 minuten) 
een vraag aan de docent, terwijl de studenten in het lokaal dat 4,6 keer deden in 
dezelfde tijd. Dit beeld was ook zichtbaar in de interviews met de studenten, waarin 
een aantal studenten dat op afstand zat aangaf dat zij via het videosysteem minder 
snel een vraag aan de docent stelden, maar dat liever op een ander moment deden. 
Bij statistische toetsing van de verschillen zijn geen statistisch significante 
verschillen gevonden. 

 

6.2 LEEROPBRENGSTEN 
Om te beoordelen of de inzet van de videolessen een effect heeft op de 
leerresultaten van de studenten is gekeken naar hun prestatie op de regulier 
geplande toetsen van de onderwijsinstellingen. De toetsen zijn voor de afdeling ICT 
na elke les afgenomen, voor de afdelingen Procestechniek en Werktuigbouwkunde 
in de eerste week van april, voor de afdeling Motorvoertuigentechniek begin mei en 
voor de afdeling Medische laboratoriumtechniek half mei afgenomen. In tabel 6.2.1 
is dit in een overzicht weergegeven en daaraan gekoppeld hoeveel weken 
videolessen de studenten tot het toetsmoment hebben gehad. 
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T A B E L  6 .2 .1  T O E T S M O M E N T E N  E N  A A N T A L  V I D E O L E S S E N  V O O R  H E T  

T O E T S M O M E N T  V A N  D E  S T U D E N T E N 

 
Afdelingen 

 
toetsmoment 

Aantal (geplande) 
weken videolessen 
voor toetsmoment 

ICT Na elke les 0 tot 7(9) 
Medische Labtechniek Half mei 3 (7) 
Motorvoertuigentechniek Begin mei 2 (5) 
Procestechniek Begin april 8 (10) 
Werktuigbouwkunde Begin april 2 (2) 
 

De toetsresultaten van de reguliere lessen zijn genomen van vergelijkbare groepen 
studenten die over dezelfde stof een toets hebben gemaakt op een ander moment 
in het studiejaar of een jaar geleden. Dit was afhankelijk van de beschikbaarheid van 
een vergelijkbare groep in eenzelfde onderwijsperiode. In tabel 6.2.2 zijn de 
resultaten weergegeven. 

 

T A B E L  6 .2 .2  T O E T S R E S U L T A T E N  V I D E O L E S S E N  V E R S U S  R E G U L I E R E  L E S S E N 

 
Afdelingen 

FiM 
N 

FiM 
Nvoldoende 

FiM 
%voldoende 

regulier 
N 

regulier 
Nvoldoende 

regulier 
%voldoende 

ICT 37 16 48% 46 26 57% 
Medische Labtechniek 6 5 83% 7 6 86% 
Motorvoertuigentechniek 16 16 100% 9 8 89% 
Procestechniek 25 22 88% 20 18 90% 
Werktuigbouwkunde 22 8 36% 26 15 58% 
Totaal 106 67 65% 108 73 68% 

 

In figuur 6.2.1 zijn de percentages behaalde voldoendes per afdeling weergegeven 
en worden de toetsresultaten na onderwijs met het videoconferencing systeem 
vergeleken met de toetsresultaten na regulier onderwijs. 
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F I G U U R  6 .2 .1  P E R C E N T A G E  B E H A A L D E  V O L D O E N D E S  O P  T O E T S E N  N A  

V I D E O L E S S E N  V E R S U S  R E G U L I E R E  L E S S E N 

 

Als we kijken naar de totale groep zien we dat het percentage behaalde voldoendes 
door studenten die in het FiM project met videolessen onderwijs hebben gekregen 
net iets lager ligt met 65% dan het percentage behaalde voldoendes door studenten 
die regulier les hebben gekregen (68%). Dit verschil is niet statistisch significant (p-
waarde van 0.70). Ook per afdeling zijn geen statistisch significante verschillen 
gevonden, ondanks dat figuur 6.2.1 toch wel verschillen in percentages laat zien 
tussen studenten met videolessen en reguliere studenten. 
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7 CONCLUSIES EN REFLECTIE 
 

7.1 CONCLUSIES 
In deze rapportage is het gebruik van videoconferencing binnen en buiten het 
onderwijs op twee ROC’s onderzocht (ROC Zeeland en ROC Westerschelde, vanaf 1 
augustus 2012 Scalda), uitgaande van het kader van de kennispiramide (Kennisnet, 
2010), waarbij is gekeken naar de niveaus van inspiratie, existentie, perceptie en 
evidentie. 

Op het niveau van inspiratie bleek dat voor aanvang van het project hoge ambities 
lagen bij de ROC’s om videoconferencing breed en frequent in te zetten in hun 
onderwijs, om daarmee meer tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs te realiseren, 
meer afwisseling in werkvormen, meer variatie in inhoud en ook organisatorische 
en financiële meerwaarde (minder docenten voor meer studenten, vergaderen en 
overleg via het systeem, etc.). Op dit moment kan worden geconcludeerd dat het 
zover nog niet is gekomen, maar wel dat de mogelijkheden goed zijn verkend. 

Op het niveau van existentie bleek dat weliswaar een behoorlijk aantal videolessen 
was gerealiseerd, maar veel minder dan de aanvankelijk beoogde aantallen en soms 
was de opzet enigszins kunstmatig; dan werd bijvoorbeeld een klas opgesplitst en 
verdeeld over twee lokalen binnen een vestiging. Bovendien bleek een deel van de 
videolessen technische problemen te hebben (geen of slecht beeld of geluid, het 
tussentijds uitzetten van apparatuur of het niet tot stand kunnen brengen van een 
verbinding tussen de twee lokalen). Videolessen werden beperkt beschikbaar 
gesteld aan studenten voor gebruik binnen en buiten school. Er bleek geen gebruik 
gemaakt te zijn van gastdocenten, en ook werd het systeem niet gebruikt voor 
overleg of vergaderingen. Samengevat kan dus geconcludeerd worden dat de 
existentie minder was dan beoogd. 

Op het niveau van perceptie bleek dat studenten vooraf positief tegenover 
videoconferencing stonden, en dat de beelden die zij van de opzet, organisatie, 
effectiviteit en kwaliteit hadden niet veranderden over de tijd heen (voor de 
interventie versus na afloop van de interventie). In sommige gevallen was er sprake 
van een afname in de aspecten effectiviteit en flexibiliteit. Verder viel op dat er 
verschillen waren tussen betrokken afdelingen en docenten, in de ogen van de 
studenten. Het management spreekt zich hierover niet uit. Docenten geven wel 
verschillen aan in ervaring en schrijven hun ervaringen toe aan vakspecifieke 
kenmerken waarop videoconferencing in hun geval niet goed werkt. Ook noemen zij 
specifieke kenmerken van de studentengroep die zij voor zich hebben, waardoor 
videolessen minder geschikt zouden zijn. Concluderend kan worden gesteld dat 
verschillende percepties binnen groepen betrokkenen niet veranderden als gevolg 
van de interventie. Bij ‘effectiviteit’ en ‘flexibiliteit’ is er wel sprake van een 
verminderd positief beeld. Ook zijn door alle partijen ook veel positieve 
mogelijkheden en aspecten genoemd, maar is men van mening dat de periode van 



Eindhoven School of Education, TU/e 

Onderzoek naar de inzet van videoconferencing bij ROC Zeeland en Westerschelde - juni 2012 

60
 

het project nog te kort was om echte conclusies te trekken over de meerwaarde van 
videoconferencing. 

Op het niveau van evidentie bleek dat het gedrag van docenten tijdens videolessen 
niet anders was of werd dan bij gewone lessen. Ook bleken de gegeven lessen 
relatief te verminderen in interactiviteit. Dit in tegenstelling tot wat docenten zelf 
rapporteerden over de interactiviteit in hun lessen. Er was nog geen sprake van een 
voor videoconferencing specifieke didactiek. Verder zijn geen verschillen vastgesteld 
in leerprestaties tussen studenten die videolessen hadden gehad en studenten die 
regulier les hebben gekregen. Geconcludeerd kan worden dat videolessen en 
gewone lessen door docenten op dezelfde manier worden gegeven en studenten in 
beide situaties vergelijkbare leerprestaties halen. De meerwaarde van 
videoconferencing is behoud van onderwijsaanbod en onderwijskwaliteit voor 
studenten die woonachtig zijn in een krimpregio. 

 

7.2 VERKLARINGEN VOOR BEVINDINGEN 
Er is een aantal verklaringen te noemen voor de toch soms enigszins tegenvallende 
resultaten van de interventie. Allereerst bleken de verwachtingen vooraf erg hoog, 
waarbij betrokken docenten en studenten in relatief korte tijd zich moesten 
voorbereiden op het project. De vraag is of zij voldoende op de hoogte waren van 
de doelen, voldoende getraind in het gebruik van de apparatuur, voldoende 
betrokken bij de innovatie en of zij voldoende informatie hebben ontvangen om 
voorbereid aan de slag te gaan. 

Ten tweede bleek de existentie op een aantal punten achter te blijven bij de 
verwachtingen. Enkele factoren die daarbij een rol hebben gespeeld waren 
onduidelijkheid over welke docenten zouden deelnemen en alle wisselingen daarin, 
communicatie tussen meerdere partijen en soms over meerdere schijven, 
ontwikkelingen binnen en tussen de afdelingen en ROC’s, zoals een fusie. Ook 
factoren die direct te maken hadden met de uitvoer bleken een rol te spelen, zoals 
technische aspecten van het systeem, storingen in geluid, beeld en verbinding, 
gebruiksvriendelijkheid en koppeling aan andere ICT middelen zoals servers voor 
opslag van het videomateriaal en toegang tot Internet. 

Ten derde bleek de interventieperiode relatief kort van duur. Na een 
aanloopperiode van een semester, uiteindelijk namelijk iets meer dan een kwartaal. 
Het is de vraag of een dergelijke periode voldoende is om mensen vertrouwd te 
maken met de apparatuur, met de wijziging in didactiek en aanpak die een 
dergelijke innovatie vraagt. Ook bleek de noodzaak voor invoer nog relatief beperkt: 
zo waren er minder ROC’s en hun vestigingen bij betrokken dan aanvankelijk was 
beoogd, waardoor enigszins kunstmatig groepen werden opgedeeld. Bovendien 
bleken studenten daardoor niet afhankelijk van de videolessen, omdat die 
eenvoudigweg werden afgewisseld met gewone lessen en met alternerende 
groepen. 
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Tot slot zijn er enkele beperkingen te noemen binnen het onderzoek, waardoor de 
resultaten niet optimaal vastgesteld konden worden. Zo zijn toetsgegevens alleen 
vergelijkenderwijs op een nameting vergeleken, en is niet gewerkt met toetsing 
voorafgaand aan het project. Ook waren de aantallen betrokken docenten en 
studenten per afdeling en over afdelingen heen relatief beperkt, waardoor het lastig 
is de uitkomsten te generaliseren naar alle docenten op de betrokken ROC’s of naar 
docenten van andere onderwijsinstellingen. 

 

7.3 SUGGESTIES VOOR VERBETERING 
Hieronder doen wij op basis van ons onderzoek en haar uitkomsten een aantal 
suggesties ter verbetering. Wij verdelen deze in een aantal aspecten, namelijk 
inhoudsgerelateerde aanbevelingen, technische aanbevelingen en aanbevelingen 
voor professionalisering. 

 

7.3.1 TECHNISCHE AANB EVELING EN 
 Zorg voor goede weergave van lessen op monitoren of witte wanden met een 

groot formaat. Zorg er ook voor dat opgenomen lessen voldoende groot beeld 
hebben wanneer studenten die vanuit thuis bekijken. 

 Indexeer lessen of lesonderdelen, zodat studenten een kijkwijzer hebben en 
gericht de voor hen lastige onderdelen snel kunnen vinden en raadplegen. 

 Zorg ervoor dat het systeem het mogelijk maakt video-opnames rechtstreeks te 
koppelen aan transparanten en hand-outs van presentaties. 

 Zorg voor een goed systeem van opslag en archivering van videolessen, dat deze 
lessen bovendien snel kan omzetten en opslaan. 

 Zorg voor eenvoud in gebruik en instrueer docenten daar op. Zorg bij voorkeur 
voor aanwezige ondersteuning in de lokalen tijdens de eerste lessen en bij 
aanvang van het werken met videoconferencing. Dit voorkomt technische 
problemen, het per ongeluk uitzetten van het systeem, et cetera. 

 De opgenomen video-opnamen dienen eenvoudig toegankelijk te zijn, bij 
voorkeur via een alert systeem (bijvoorbeeld RSS-feed). 

 Automatisch instellen van meerdere cameraposities zodat je de docent kunt 
zien die aan het woord is en dat je iedere student kunt zien en wie aan het 
woord zijn. 

 De docent moet de video-conferencing-set (van te voren) goed kunnen 
bedienen. 

 Niet alleen beeld en geluid moeten interactief zijn, maar vooral ook het 
Smartboard. 
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7.3.2 INHOUDELIJKE AAN B EVEL ING EN 
 Zorg voor goede informatievoorziening over videoconferencing, haar doel en de 

organisatie ervan (zoals roosters) voor studenten en docenten. 
 Zorg voor goede handleidingen voor videolessen, zowel qua gebruik van de 

apparatuur als qua didactische opzet van lessen (met voorbeelden). 
 Zorg ervoor dat docenten meedenken over de opzet en uitvoer van 

videoconferencing binnen het onderwijs, maak ze mede-eigenaar van de 
vernieuwing. 

 Zet videoconferencing daar in waar het noodzakelijk is en een duidelijke 
meerwaarde heeft: voor studenten die ver moeten reizen, voor vakken en 
lessen die op meerdere ROC’s vergelijkbaar zijn, voor gastsprekers, voor 
vergaderingen en overleg met partners die van ver moeten komen. Gebruik het 
alleen daar waar de noodzaak wordt gevoeld. 

 Het aantal studenten moet per remote site beperkt blijven tot acht à tien 
studenten 

 Het is belangrijk dat de docent de studenten aan beide kanten minimaal bij 
naam kent en omgekeerd werkt het goed als de studenten de docent kennen. 

 De docent moet beide locaties goed in de gaten (kunnen) blijven houden en 
laten merken dat hij de studenten hoort en ziet. 

 

7.3.3 AANBEVELIN G EN  VOOR PROFESSION ALISERING 
 Opgenomen lessen zijn niet alleen voor studenten bruikbaar om te bekijken als 

leermiddel, maar ook voor docenten zelf. Enkele mogelijkheden: 
 Terugkijken van de eigen les op inhoud, didactiek, etc. 
 Samen met een collega bekijken van de eigen les, die voor- en 

nabespreken en een volgende keer nagaan of voornemens voor 
verbetering zijn bereikt. 

 Samen met een interne of externe expert (inhoudelijk of didactisch) 
bekijken van de les om zo punten ter verbetering op te sporen. 

 Vergelijken van lessen van verschillende docenten om zo inspiratie op 
te doen voor de eigen didactiek. 

 Opgenomen lessen zijn – indien geschikt en van goede kwaliteit – ook 
herbruikbaar over de jaren heen. Dit kan de onderwijslast van zittende 
docenten deels verlagen. 

 Indien een video-opslag systeem daarvoor geschikt is, zouden met enige 
regelmaat loggegevens van studenten en docenten geanalyseerd kunnen 
worden. Op die manier krijgt een school/docent inzicht in de frequentie en duur 
waarmee lessen worden bekeken, welke topics voornamelijk bekeken worden, 
maar ook hoe studenten studeren over de tijd heen en daarbij de videolessen 
benutten. Dit kan weer aanleiding zijn tot het formuleren en doorvoeren van 
verbeteringen in de lessen. 

 Zorg ervoor dat docenten training ontvangen in videoconferencing didactiek. 
Lesgeven aan meerdere groepen op meerdere locaties vraagt om een deels 
andere aanpak, ander klassenmanagement, andere communicatieregels, en ga 
zo maar door. Deze kennis en expertise ontstaat niet vanzelf bij docenten. 

 Ga op bezoek bij andere instellingen die videoconferencing gebruiken, vergelijk 
de eigen systemen en aanpak met de daar aanwezige systemen en gebruiken. 
Vooral op universiteiten en hogescholen wordt videoconferencing al veel 
ingezet. 
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