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Utrecht – Groningen, dat is nog een heel eind 
reizen. “Laten we een interview in nieuwe media-
stijl regelen”, stelt Gert-Jan Verheij, docent van het 
keuzevak Nieuwe Media in het VO voor, “dan kun 
je meteen de voordelen en beperkingen ervaren 
van videoconferencing.”  Het eerste voordeel is 
direct duidelijk: als afstand geen probleem is, valt 
reistijd grotendeels weg. Verheij reserveert voor 
zichzelf een zaaltje in het gebouw van de RuG en 
voor Vives een ruimte bij SURFnet in Utrecht. Op de 
afgesproken tijd toont een van de SURFnet-mede-
werkers de kapstok, schenkt koffi e en wijst dan de 
ruimte waar Verheij al zit te wachten, op een groot 
beeldscherm aan de muur. De beeldkwaliteit is ver-
bazingwekkend goed en al geeft deze ontmoeting 
niet hetzelfde contact als een face-to-face gesprek, 
het komt beslist dicht in de buurt. De onwennigheid 
zakt binnen een paar minuten weg.

Scenario’s ontwerpen
“De techniek is nu zover ontwikkeld dat die echt 
gebruikersvriendelijk is. Daar hoef je je niet druk 
om te maken, zonodig kan ik in een paar minuten 
uitleggen hoe alles ingesteld en bediend moet wor-
den. In mijn keuzevak besteden we één middag aan 
een soort show van allerlei media: streaming video, 
videoconferencing, Flash-animatie, Google Earth 
en digitale schoolborden. Het accent ligt daarbij 
op leuke ideeën en praktische toepassingen. Met 
een paar van deze media gaan de cursisten dan aan 
de gang, waarbij de insteek is: hoe zou je dit willen 
inpassen in de les, wat wil je ermee doen?”
Eerst maken de deelnemers een scenario en ont-
werpen ze hun eigen les, de techniek komt daarna 
pas. “Meestal blijkt dat als cursisten goed weten 
wat ze ermee willen doen, ze zich die techniek 
zelf eigen kunnen maken en anders help ik ze 
graag”, vertelt Verheij. Dat op deze manier niet alle 
technische snufjes gebruikt worden, vindt hij niet 
zo belangrijk. “Ik heb liever dat studenten twee 
leuke media ontdekken dan één helemaal perfect 
beheersen. “

Ingewikkelde kwesties
“Leraren, al dan niet in opleiding, stuiten geregeld 
op ingewikkelde dingen die ze niet goed uitgelegd 
kunnen krijgen. In dit keuzevak zoeken ze naar ma-
nieren waarop moderne middelen kunnen helpen 
om die zaken te verhelderen.” Verheij noemt het 
voorbeeld van een toekomstige biologieleraar die 
een les moest voorbereiden over de menstruatiecy-
clus. Hij heeft deze ingewikkelde stof uitgewerkt in 

een animatie, die in de klas geshowd kan worden, 
bijvoorbeeld op een digitaal schoolbord. En leer-
lingen kunnen deze thuis nog eens nakijken via de 
elektronische leeromgeving. 
Een ander voorbeeld gaat over het vak economie, 
waar een leraar in opleiding wilde uitleggen hoe 
het zit met melkquota. “Dat is een ingewikkelde, 
abstract formule. Deze student is gaan fi lmen op de 
boerderij. In dat fi lmpje wordt direct zichtbaar dat 
het gaat om enorme hoeveelheden melk. De vraag 
of daar grenzen aan gesteld zijn, komt dan bijna 
vanzelf op. Daarna is de stap naar de melkquotum-
formule niet zo groot meer.” Weer een andere stu-
dent gebruikte de kaart van Venlo op Google Earth 
en projecteerde daarop de oude stadsplattegrond, 
om duidelijk te maken hoe de stad zich ontwikkeld 
heeft in de loop der eeuwen. En ook videoconfe-
rencing biedt spannende nieuwe oplossingen. “Dit 
is echt heet van de naald: Science LinX, onderdeel 
van de Bètafaculteit van de RuG, gaat vanaf dit 
voorjaar experimenten op afstand aanbieden.”

Samenwerken met nieuwe media
Videoconferencing bestaat al ruim 10 jaar, maar 
is pas de laatste tijd sterk in opmars nu de tech-
nologie echt gebruikersvriendelijk is geworden en 
ook voor scholen betaalbaar [een basisset voor in 
een klaslokaal kost € 3000 à € 4000]. “College op 
afstand werkt niet, samenwerken op afstand door 
middel van videoconferencing werkt heel goed”, 
vertelt Verheij enthousiast. “Met dit medium is 
contact met binnen en buitenland mogelijk, dat 
opent enorme perspectieven. Ik heb zelf zo ‘n drie 
videovergaderingen per week, door heel Europa. 
Dat scheelt enorm veel tijd.”
Ook het Dividu-project van de RuG maakt gebruik 
van de mogelijkheden van nieuwe media. Leraren in 
opleiding fi lmen zichzelf of elkaar terwijl ze voor de 
klas les staan te geven. Deze fi lmpjes komen in de 
digitale leeromgeving. Zo kunnen studenten elkaars 
manier van lesgeven analyseren, tips geven en zich-
zelf proberen te verbeteren. Ook begeleiders kijken 
en evalueren graag mee. Dit vormt een goede aan-
vulling op die ene keer per jaar dat een begeleider 
persoonlijk naar een stageplaats kan komen. Als de 
juiste apparatuur in een klaslokaal aanwezig is, zou 
dit ook via videoconferencing kunnen plaatsvinden.
Studenten zijn opmerkelijk weinig huiverig voor 
deze vorm van bij elkaar in de klas kijken. Door 
tv-programma’s als Big Brother zijn ze wel wat ge-
wend. “Hoe opener je zelf bent, hoe meer je kunt 
leren”, betoogt Verheij. “Samen kom je verder is 
mijn motto en met inzet van dit soort media kunnen 
mensen dan snel hele grote stappen zetten.” 

Vergaande internationale plannen
De collega van Verheij, Jan Folkert Deinum, schuift 
even aan om een ander keuzevak aan de RuG toe te 
lichten: Stream Class. In dit uitwisselingsproject met 
de lerarenopleiding van de University of Edinburgh 
kunnen studenten met behulp van videoconferen-
cing elkaars lessituaties bekijken. Samen kunnen ze 

discussiëren over verschillen en overeenkomsten in 
vakdidaktiek en omgang met leerlingen. Deinum: 
“Door bij elkaar in de klas te kijken en de verschil-
len te zien tussen Nederland en Schotland, krijgen 
cursisten een bredere kijk op hun eigen vak.”
Nieuwe media maken vergaande internationale 
samenwerking gemakkelijker: Er zijn plannen om 
in 2010 een Europese lerarenopleiding te starten, 
waarbij studenten les krijgen in hun eigen land en 
stages lopen in twee andere landen. Bij de voor-
bereiding en de begeleiding van die stages zal 
videoconferencing worden gebruikt.

Leeftijd speelt geen rol
Bestaat er geen gevaar voor een tweedeling tussen 
mensen die nieuwe technologische mogelijkheden 
omarmen en zij die er niet mee kunnen omgaan of 
er zelfs huiverig voor zijn? Ontstaat er hier geen 
generatiekloof? Verheij stelt met kracht dat dat niet 
hoeft te gebeuren: “Iedereen die wil leren omgaan 
met de nieuwe technologische mogelijkheden, lukt 
dat ook. Het is wel belangrijk dat docenten meer 
samenwerken met collega’s en elkaar helpen. Maar 
leeftijd speelt geen rol, het gaat er meer om of je 
openstaat voor de mogelijkheden. Ik heb een 65 
-jarige hoogleraar zo enthousiast zien worden over 
de mogelijke toepassingen van een elektronische 
leeromgeving, dat hij zijn geplande emeritaat nog 
een paar jaar heeft uitgesteld.”
Leraren moeten niet te veel hooi op hun vork 
nemen, hun tijd is natuurlijk beperkt: ze kunnen de 
mogelijkheden één voor één verkennen: “Bijvoor-
beeld dit jaar Google Earth inzetten bij de lessen en 
dan volgend jaar videoconferencing uitproberen”.

Aanschuiven
Wie in één klap bij wil zijn op het gebied van deze 
nieuwe media, kan aanschuiven bij de cursus van 
het universitair onderwijscentrum van de RuG. Deze 
cursus gaat in maart van start en staat ook open 
voor mensen die al als leraar werkzaam zijn.
Deelname kan door naar Groningen te reizen, maar 
ook via videoconferencing. Is uw school niet in het 
bezit van videoconferencingset? Geen nood. Onge-
veer 30 onderwijsinstellingen hebben zo’n set wel 
en zijn bereid om mensen te ontvangen.

Nieuwe media bieden veel mogelijkheden om iets extra’s te 
doen in de klas. Het keuzevak ‘Nieuwe Media in het Voortgezet 
Onderwijs’ aan de eerstegraads lerarenopleiding van de Rijks-
universiteit Groningen [RuG] laat cursisten die mogelijkhe-
den verkennen. Daarbij staat de techniek nadrukkelijk niet voorop. 
Cursisten leren zinnige en aantrekkelijke leersituaties ontwerpen, die 
duidelijke meerwaarde hebben ten opzichte van een standaard lesme-
thode.

“College op afstand werkt 
niet, samenwerken op 
afstand door middel van 
videoconferencing werkt 
heel goed”
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www.RuG.nl/uocg/onderwijs/vo0708/DVnieu-
weMediaVO [aanmelden voor de leergang nieuwe 
media in het VO] 

www.RuG.nl/uocg/ondersteuning/videoconferen-
cing [adressen van instellingen die videoconferen-
cing beschikbaar stellen]


