
Laat ict werken voor het onderwijsWeten wat werkt-kaart 25

Wat is leerzamer: les krijgen 
van een docent voor de klas  
of van een docent opgenomen  
op video? 
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Uit onderzoek weten we:

Docenten kunnen video inzetten om aanvullende lesstof aan 
te bieden aan leerlingen. Maar heeft het ook voordelen als de 
video precies hetzelfde vertelt als de docent in het klaslokaal? 

Dat een les opgenomen op video tot betere leerresultaten 
kan leiden dan dezelfde les live voor de klas. De reden: 
leerlingen herbekijken de video, ook buiten de les  
(time-on-task). 

• In een onderzoek kregen leerlingen gedurende vier weken algebra- 
lessen van 7-10 minuten. Eén groep ‘live’ van een docent voor de 
klas, de tweede groep kreeg precies dezelfde les, van dezelfde 
docent, maar dan opgenomen op video.

• De leerlingen die de les uitgelegd krijgen op video scoren  
significant beter op een algebra-toets. 

• De video’s werden door 50% van de studenten opnieuw bekeken, 
door 83% buiten het contactonderwijs. 

• 93% van de leerlingen gebruikte de pauzefunctie minimaal  
eenmaal tijdens de les. 

• Dit geeft aan dat het materiaal de time-on-task verhoogde, waarbij 
de student in controle is over de snelheid en het moment van 
kijken. 

Wat betekent het voor het 
onderwijs als docenten vaker hun 
lessen opnemen op video?

Achtergrond:

Doordenkvraag

Het kunnen aanpassen van het 
tempo van de les werd door 80% 
van de leerlingen aangegeven als 
voordeel: “Als ik notities maak, 
kan ik de uitleg op pauze zetten 
zonder iets te hoeven missen”. 
Leerlingen gaven daarnaast nog 
een aantal andere voordelen van 
‘les op video’, zoals: “Als ik iets 
niet begrijp in de video is de 
docente vrij om vragen aan te 
stellen, want ze is niet aan het 
lesgeven”, “De klas bleef stil 
waardoor het makkelijker is om 
te concentreren”, en “Als ik 
afwezig was van school leek het 
net of ik de les niet had gemist 
omdat ik de les alsnog kon leren”.

Voordelen volgens 
leerlingen
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