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ZoEp, een handig
instrument
voor video in uw
onderwijs
Eenvoudig streaming video van
de Nederlandse publieke omroep
gebruiken in uw hoorcolleges,
opdrachten of toetsen?
Eenvoudig fragmenten uit tvuitzendingen gebruiken? Het kan
met ZoEp.
Waarom video gebruiken

ook kunt delen met collega’s. En nog een ander

In ‘Zomergasten’ zegt Trudy Dehue dat ze col-

voordeel is dat wij u kunnen garanderen (in

lege geeft met heel veel beelden, “want ik vind

tegenstelling tot bijvoorbeeld Uitzending gemist

het erg veel gevraagd van studenten om twee

en Youtube) dat een programma dat door u

uur naar een ‘talking head’ te moeten luisteren,

wordt bewaard in uw eigen videocollectie op

dus ik wil ze ook helpen en ... ik snap het zelf

zoepportal.nl ook altijd bewaard en beschikbaar

beter met beelden.”

blijft. ZoEp is ook vanuit huis te benaderen.

In hoorcolleges, bij opdrachten ter voorbereiding van de colleges, bij het maken van

Hoe werkt ZoEp

werkstukken, presentaties en analyses speelt

ZoEp is in een paar eenvoudige stappen te

beeldmateriaal een alsmaar belangrijkere rol.

gebruiken. Eerst logt u in met uw p-nummer op

Onderzoek wijst bovendien uit dat beelden het

w w w. z o e p p o r t a l . n l . Vervolgens maakt u

makkelijker maken kennis te verwerven.

een persoonlijk interesseprofiel aan op basis van

U gebruikt video in uw hoorcollege om uw

wetenschapsgebied, deelgebied en trefwoor-

betoog te onderstrepen. U wilt de studenten

den. U kunt in uw profiel ook aangeven dat u

tijdens het college activeren en u poneert een

bepaalde programma’s altijd wilt ontvangen.

stelling, licht deze toe met een videofragment

Op basis van uw profiel krijgt u programma’s

en vraagt de studenten naar hun mening. En

aangeboden uit de database Academia. Met de

als u video gebruikt in uw onderwijs om de

programma’s in ‘Mijn Aanbod’ gaat u aan de

studenten bijvoorbeeld te leren een interview

slag. U bekijkt de programmaís en besluit om ze

of rechtspraak te analyseren, dan is het toetsen

al dan niet te bewaren in ‘Mijn Collectie’. Zo stelt

van de geleerde vaardigheid aan de hand van

u uw eigen virtuele videocollectie samen. Het is

video ook nodig. Video kan ook gebruikt worden

ook mogelijk te zoeken in de gehele database.

in elektronische toetsen.

De zo gevonden programmaís kunt u bekijken
en eventueel ook bewaren in ‘Mijn Collectie’.

Wat is ZoEp
ZoEp staat voor Zoekprofiel Elektronische Pro-

De programma’s in ‘Mijn Collectie’ kunt u in zijn

grammagids. Het is een instrument waarmee

geheel opnemen in uw onderwijs, maar vaker zal

u videomateriaal van de Nederlandse publieke

het programma te lang zijn of bestaan uit meer-

omroep op een simpele manier beheert en

dere items die u niet wilt laten zien. Daarom

bewerkt. De programma’s en door u bewerkte

kunt u vanuit ‘Mijn Collectie’ de programma’s op

fragmenten zijn direct in uw onderwijs toepas-

een zeer eenvoudige manier snijden in precies

baar. Een bijzonder gemak is dat u uw materiaal

díe fragmenten die u wilt gebruiken in uw on-
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derwijs. Het selecteren van de fragmenten gaat

het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

video in uw onderwijs, en maakt u kennis met

heel eenvoudig met behulp van de ingebouwde

In Academia vindt u inmiddels ruim 27.000

ZoEp. Ook wordt aandacht besteed aan het wer-

virtuele snijmachine.

televisieprogramma’s, Polygoonjournaals,

ken met streaming video in Nestor en Power-

documentaires en nog veel meer. De col-

point. U gaat met een kant-en-klare onderwij-

Een goed gesneden fragment kunt u een naam

lectie blijft groeien doordat aan de ene kant

stoepassing de deur uit.

geven, bewaren in ‘Mijn fragmenten’, taggen en

historisch televisie-, radio- en filmmateriaal

omschrijven. Vervolgens kunt u het fragment

wordt gedigitaliseerd en toegevoegd en aan de

Virtuele cursus ZoEp?

delen met uw vakgenoten aan de RUG en met

andere kant met grote regelmaat ook het recent

Een uitgebreide cursus in het gebruik van

alle collega’s in het land die toegang hebben

uitgezonden materiaal wordt toegevoegd. Mist

ZoEp, met voorbeelden en didactische tips is

tot de database Academia, inmiddels al bij 26

u een programma? Alle medewerkers van de

beschikbaar in Nestor. Deze virtuele cursus kunt

instellingen. De collega’s kunnen de fragmen-

RUG kunnen voor hun onderzoek en onderwijs

u gebruiken als hulp tijdens de hands-on ZoEp

ten hergebruiken in hun eigen collectie van

programma’s aanvragen. Alle programmaís in

workshop. U kunt deze cursus zelfstandig door-

fragmenten. Vervolgens heeft u de mogelijkheid

Academia zijn vrij beschikbaar om te gebruiken

werken om zoepportal.nl te leren gebruiken en

om deze fragmenten direct in uw onderwijs

in het onderwijs, de copyright is geregeld. 1

ondersteuning te vinden bij het ontwerpen van

te integreren, zonder omslachtige omwegen.

Medewerkers en studenten van de RUG hebben

toepassingen van tv-fragmenten in uw onder-

De meest gebruikte programma’s om video in

toegang tot deze database. Met ZoEp kunt u dit

wijs. En u kunt hier een discussie starten met de

te gebruiken zijn Powerpoint en Nestor, maar

materiaal beheren.

andere gebruikers van ZoEp binnen de RUG, of
vragen stellen aan de beheerders van de cursus

ook in andere programma’s is het mogelijk om
video op te nemen. Wel is het zo dat u eenmalig

Workshops ZoEp

over ZoEp. En bovendien is dit de plek waar u

in moet loggen voordat u een filmpje af kunt

Met aansprekende voorbeelden en met een

een verzoek kunt indienen voor het opnemen

spelen. Dit heeft te maken met de zorgvuldige

hands-on sessie laten wij in korte workshops de

van programma’s in Academia.

autorisatie die nodig is vanwege de rechten op

voordelen zien van het gebruik van streaming

ZoEp op LinkedIn

het videomateriaal.

Last but not least: u kunt zich aanmelden bij de

Wat is Academia

LinkedIn groep ZoEp voor nieuws en discussie

Academia is een speciaal online onderwijs- en

met ZoEpgebruikers aan andere instellingen. <

onderzoeksarchief voor het hoger onderwijs.
Het bevat een selectie uit de archieven van

• De ZoEpportal : w w w.zo epport al .nl /

1 Zie ook: ‘Beeld en Geluid in Academia verrijkt het

• Academia : w w w.ac ad em i a.nl /

onderwijs’ / door André Rosendaal.

• Het Nederlands instituut voor Beeld en Geluid : w w w. n i b g . n l /

Pictogram 2006, afl. 2. www.rug.nl/cit/organisatie/

• U kunt zich aanmelden voor de Nestor cursus ZoEp via : g.j.m.wouters@rug.nl

pictogram/2006-2/Academia.pdf

of g.j.verheij@rug.nl
• Aankondigingen van de eerstvolgende workshops en meer informatie over
ZoEp aan de RUG vindt u hier: w w w.rug .nl / me d e w e r ke r s /i c t /r u g vi deopor t al / i nfo rm at i ed o c ent en/ z oe p .
• LinkedIn groep ZoEp : w w w.l i nk ed i n.c o m/g r o u p s ? g i d = 1 1 6 2 0 1 7
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