
KENNISCLIPS
Leen Aper (beleidsmedewerker onderwijskwaliteitszorg en innovatie) en Nele Pauwels (Informatiedeskundige KCGG)



2

VOORAF (VIA DE CHAT FUNCTIE VAN TEAMS)

Mag deze sessie opgenomen worden? 
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INHOUD

1. Leuk begrip, maar wat is het precies?

2. Waarom zou je het gebruiken?

3. Hoe begin je er zelf aan?

4. Tools

5. Gouden tips
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KENNISMAKING

Heeft u reeds een kennisclip bekeken? 

Heeft u reeds een kennisclip gemaakt of 

hieraan bijgedragen? 

Heeft u concrete plannen om op korte termijn 

een kennisclip te maken? 



1.  KENNISCLIP: EEN LEUK BEGRIP, MAAR WAT IS HET PRECIES? 



7

LEUK BEGRIP, MAAR WAT IS HET PRECIES?

Kennisclip = een korte video (2 tot 5 minuten) waarin gericht één specifiek begrip, concept of 

basisprincipe uitgelegd wordt. 

Vaardigheden clip = instructiefilmpje = tutorial genoemd = een korte video (2 tot 5 minuten) waarin 

gericht een praktische handeling gevisualiseerd wordt, een soort ‘handleiding in beeld’

Wat is het niet: een volledige lesopname
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SOORTEN CLIPS: INHOUDELIJK

1) een basisconcept (microvideo) (What is Research Data Management?)

2) een moeilijk(er) onderwerp (Wat is inductief redeneren? of Wat is een 

systematische review?)

3) een illustratie van een proces (tutorial of “how-to” video) (Werking van Camtasia)

4) een demonstratie van een praktische vaardigheid (training video) (Mogelijkheden 

van interventionele radiologie) 

5) een instructie toont (Instructievideo) (Examenopdracht of Welkom in Ufora)

Vaardigheden clip

Kennisclip

https://onderzoektips.ugent.be/en/tips/00001860/
https://youtu.be/2FHaSxQeUOM
https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/204795
https://youtu.be/rx32iw6M-Cg
https://youtu.be/vKyc8yFjrfY
https://youtu.be/t4WnqQ24TD0
https://youtu.be/P8207ZukQYU?list=PLUpBCZQUv_EMU0Eqjc_QHEB-cS-5RKX6j
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Topic Vorm Doel

• Kennis

• Vaardigheid

• Docent in beeld

• Talking head

• Schermopname

• Animatie

• Slideshow

• Voice-over

• Text to speech engine 



11



12



13



14

Welke soort clip heeft u reeds bekeken?

Welke soort clip heeft u reeds gemaakt? 
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TROEVEN EN RANDVOORWAARDEN

Troeven:

 Kort en krachtig

 Publiek kan aandacht beter houden

 Kan kern zijn waarrond gewerkt wordt (bijv. in leerpad)

 Op eigen tempo bekijken én herbekijken

 Wanneer docent in beeld: persoonlijke aanpak

Randvoorwaarden:

 Belangrijk dat studenten een duidelijk zicht krijgen op de plaats van de kennisclips in de te 

verwerven leerstof

 Goede topickeuze geeft duurzaam karakter (hergebruik/aanvullen met nieuwe basisconcepten)
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2.  KENNISCLIP: WAAROM ZOU JE HET GEBRUIKEN?
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Topic Vorm Doel

• Kennis

• Vaardigheid

• Docent in beeld

• Talking head

• Schermopname

• Animatie

• Slideshow

• Voice-over

• Text to speech engine 

• Voorkennis

• Ondersteuning / verdieping les

• Opdracht 

• Feedback



19

WAAROM ZOU JE HET GEBRUIKEN?

1 element in een groter geheel:

een verrijkte kennisclip

“verrijken” met extra leermateriaal: opdracht, oefeningen, tekst, …

Toepassing binnen Ufora: integratie in een leerpad: 

voorbeeld: “Posters maken”
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https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/68496/viewContent/414305/View
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3.  KENNISCLIP: HOE BEGIN JE ER ZELF AAN?
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HOE BEGIN JE ER ZELF AAN?

Stappenplan

Bouw je video telkens op aan de hand van volgende structuur:

1. Intro: Start met een krachtige eerste indruk. Vertel kort wat er in de kennisclip aan bod komt, wat 

het doel ervan is.

2. Kern: Leg het basisconcept, de vaardigheid… uit.

3. Outro: Herhaal de kernboodschap en vat kort samen wat aan bod is gekomen.
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EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK

Belang van een script

https://www.youtube.com/watch?v=-B4-XYUNSHk&feature=youtu.be
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EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK

Belang van een script



4.  KENNISCLIP: TOOLS
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MOGELIJKE TOOLS

Schermopname Jezelf in beeld Ondersteund door 
UGent

Gratis / betalend

Microsoft Powerpoint X X Gratis voor UGent

Bongo Virtual Classroom X X X Gratis voor UGent

MS Teams / Zoom X X X Gratis voor UGent

Loom X X Gratis Pro versie voor onderwijs

Camtasia X X Betalend

Powtoon (x) Betalend

Camera smartphone / 
webcam

X X Niet van toepassing

Meer tools: https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/de-kracht-van-kennisclips/

Quick win

Professionele 

aanpak

https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/de-kracht-van-kennisclips/


29

DEMO TOOLS: QUICK WINS

Powerpoint MS TEAMS
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QUICK WIN: POWERPOINT
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POWERPOINT
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POWERPOINT
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QUICK WIN: MS TEAMS



QUICK WIN: TEAMS
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DEMO TOOLS: PROFESSIONELE AANPAK

Camtasia Loom Powtoon Amazon Polly
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DEMO TOOLS

Camtasia Loom Powtoon Amazon Polly

Opname docent
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CAMTASIA
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CAMTASIA
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DEMO TOOLS

Camtasia Loom Powtoon Amazon Polly

Opname docent Opname scherm
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LOOM: HTTPS://WWW.LOOM.COM/MY-VIDEOS

• Login vereist (gratis Pro versie 

door login aan te maken met  

UGent emailadres)

• Loom extensie in Google Chrome

• Gouden tips voor een 

professioneler resultaat:

• Taakbalk verbergen in 

bureaublad modus (via 

Instellingen)

• Full screen modus (F11)

• Opties met camera of foto

https://www.loom.com/my-videos
https://www.loom.com/education
https://chrome.google.com/webstore/detail/loom-for-chrome/liecbddmkiiihnedobmlmillhodjkdmb
https://www.loom.com/share/1770611a067747d49bebab06dd1b3716


42

DEMO TOOLS

Camtasia Loom Powtoon Amazon Polly

Opname docent Opname scherm Animatie
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POWTOON
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DEMO TOOLS

Camtasia Loom Powtoon Amazon Polly

Opname docent Opname scherm Animatie
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• Voorbeeld (What is Research Data 

Management?)

• Login vereist (gratis voor 12 

maand, onder voorwaarden)

• Gouden tips voor een 

‘natuurlijker’ resultaat:

• Land ‘Ireland’ => ‘Neural

Engine’ (+ Matthew of Joanna)

• ‘Conversational Style’

• Meer info op https://osf.io/qp7d4/

https://onderzoektips.ugent.be/en/tips/00001860/
https://aws.amazon.com/polly/pricing/#:~:text=AWS+Polly+Pricing+Details&text=Amazon+Polly%27s+Standard+voices+are,when+outside+the+free+tier
https://osf.io/qp7d4/


5.  KENNISCLIP: GOUDEN TIPS
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ONDERSTEUNING DOOR DE UGENT

Professionele opnamestudio’s

̶ 2 studio’s in opbouw Home Vermeylen: opname en montageservice (contactpersoon Yves De Mol)

(Stalhof - kelder - oude radiostudio van studentenradio Urgent FM)

̶ 1 tijdelijke studio in S9 campus de Sterre 

̶ 2 facultaire studio’s (FBW en FEA)

https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/ict/multimedia/kennisclips
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EEN AANTAL GOUDEN TIPS

Kom je zelf in beeld: 

let extra op bij:

 het dragen van oorbellen: kan extra lawaai maken bij de geluidsopname

 het dragen van een bril: weerspiegeling van het licht in het glas

 poeder voorzien is handig mocht je te veel blinken

 let op ondersteunende handgebaren

 oefen eens voor de spiegel



UGENT GOOD PRACTICES UITWISSELEN

https://teams.microsoft.com/l/team/19:376441d8bf894874b9b4c89abc6f69b0@thread.tacv2/conversations?groupId=be814b08-9a7a-429c-8bdc-9217866ddeb8&tenantId=d7811cde-ecef-496c-8f91-a1786241b99c
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OM AF TE SLUITEN (VIA DE CHAT FUNCTIE)

Heeft u nood aan bijkomende ondersteuning? 

[chat] Welke ondersteuning?

Zou het aanwezig zijn van een facultaire 

studio u sneller over de streep halen om een 

kennisclip te maken?
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EXTRA INFORMATIE

 https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/lesopnames-en-kennisclips-hoe-haal-je-er-het-maxim/

 https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/lesopnames-en-kennisclips-hoe-maak-je-ze-en-hoe-in/

 https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/de-kracht-van-kennisclips/

 https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/flipped-classroom-een-traditionele-les-omgedraaid/

 https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/videotraining-tweedaagse/

https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/lesopnames-en-kennisclips-hoe-haal-je-er-het-maxim/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/lesopnames-en-kennisclips-hoe-maak-je-ze-en-hoe-in/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/de-kracht-van-kennisclips/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/flipped-classroom-een-traditionele-les-omgedraaid/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/videotraining-tweedaagse/
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