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video-unit met de focus op 

kennisclips



► Tijdlijn

Team

Kennisclips

DIY

College opname
Enkel nog 
inplannen.

Meer blended, open en online onderwijs + Saxion 
Parttime School (2015) vraagt om meer productie.

DIY & Vaste opname lokalen

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019

→

Docenten en studenten kunnen steeds meer zelf met 
Kaltura. 

Instructies online en in leergang digitale didactiek

Onderwijsvideo’s: ICT&O video deskundigen + werkstudenten
Dienst communicatie: externe partijen

Saxion brede 
video-unit

Voltijd: ICT&O video 
deskundigen + werkstudenten

Deeltijd: SPS videoteam
Communicatie: externen

Onderzoek, ondersteuning en ontwikkeling rondom techniek, 
didactiek en embedden in het onderwijs. 



• Techniek, didactiek, 
workflow is duidelijk.

• Werkstudenten inplannen.

• Type aanvragen:

• Een aantal docenten 
regelmatig.

• Vast aantal i.v.m. 
studenten met een 
functiebeperking.

• I.v.m. ziekte van 
docent.

• Ter vervanging van 
komende colleges.

► College opnames 2015/2016



• Komst van 3 vaste opname lokalen.

• Kaltura CaptureSpace mogelijkheid DIY 
college opname.

• Instructies online te vinden.

• Docentrol en college ‘werkvorm’ 
veranderen. 

• Blackboard Collaboratemogelijkheid 
op afstand lesgeven. 

• ‘Einde’ aan projectgeld.

 Einde verzorging college opnames door 
werkstudenten

► College opnames 2017 →



• Kaltura CaptureSpace.

• Ontwikkelen van online instructies.

• Leergang Digitale Didactiek
(ook al vóór 2015). 

► DIY 2015/2016



• Kaltura CaptureSpace.

• Instructies online te vinden 
(video’s en QRC’s).

• Leergang Digitale Didactiek.

• Zelfstudiecursus ICT&O in 
Blackboard.

► DIY 2017→



2015

• Steeds meer blended, open en 
online onderwijs

• Saxion Parttime School 

• Grotere vraag
• Professionelere aanpak

2017
College opnames & DIY video’s 
kunnen docenten nu voor het 
grootste deel zelf. Al onze 
mensen en middelen inzetten 
op (professionele) kennisclips!

Video(teams) op allerlei plekken
• SPS videoteam
• ICT&O videoteam
• Dienst Communicatie
• Academie Creatieve Technologie

► Focus op kennisclips



Expertises

• SPS: zelf vooral technisch, samenwerking met ICT&O Instructional designers.

• ICT&O: zelf vooral onderwijskundig, techniek vanuit werkstudenten.

• Dienst Communicatie: werken met externen, techniek niet in huis.

• Academie Creatieve Technologie: Veel kennis in huis rondom videoproductie.

Samenwerken!

► Saxion brede video-unit 2018 →



Redactieteam
• Creative director 
• Videoproducent met technische achtergrond
• Videoproducent met onderwijskundige achtergrond 
• Functioneel beheerder video applicatie/platform

Videoproductieteam
• Videoproducent met technische achtergrond
• Videoproducent met onderwijskundige achtergrond
• 2x AV-specialist
• +/- 3 stagiaires 

Flexibele schil
Mediamakers (Zzp-ers en AV-bedrijven uit de 
regio)

► Saxion brede video-unit 2018 →


