
SIG Media & Education
Via reflectie naar de toekomst

20 jaar streaming media



Programma

• 13.00 Inloop en koffie 

• 13.30 Opening 

• 13.35 Verleden – korte inleiding en opdracht 

• 14.15 Heden – korte inleiding en brainstormsessie over de huidige stand van zaken 

• 15.00 Pauze 

• 15.20 Toekomst – Renée Filius over feedback

• 16.20 Oogsten van de input van de middag – wat wordt de agenda? 

• 16.30 Afronding en borrel 

• 17.30 Einde 



Het verleden

• Keuze om dit onderdeel persoonlijk in te vullen, want ieder verhaal is 
weer anders. 

• Hans Bronkhorst 

• Wat wilden wij in Wageningen: 
• Teleleren faciliteren met ict, afstandsonderwijs faciliteren



Wat is Teleleren? 

• Teleleren definiëren we als afstandsleren met behulp van ICT. Deze
audio tool is een hulpmiddel, die docenten toelaat hun vak op het net 
te brengen met een minimale inspanning en zonder programmeer
voorkennis. Voor de studenent is het nuttig deze mogelijkheid te 
hebben om het college terug te horen, of voor diens afwezigheid te 
compenseren vanwege ziekte of andere verplichtingen. Het is onze
bedoeling alle opnames in een database op het web te verzamelen. 
Dit werd Online Courses.



Maar hoe?

• Conferentie Montpellier jan. 1997 presentatie streaming audio.

• Software: Real audio

• Wij gingen aan de slag



De stappen en hun uitdagingen 1

• Streaming audio 
• T:cassetterecorder; D: maar mijn stem …



De stappen en hun uitdagingen 2

• Streaming audio met de powerpoint
• T: Audio opname met ppt gecombineerd 

op webpagina; D: maar mijn ppt ….



De stappen en hun uitdagingen 3

• Streaming video
• T: Met videorecorder, dan combineren met ppt



De stappen en hun uitdagingen 4

• Synchronized Multimedia Integration Language. Deze opmaaktaal is een W3C-aanbeveling om 
multimediapresentaties te beschrijven, gebruikmakend van XML. SMIL omvat onder andere 
timingopmaak, lay-outopmaak en visuele overgangen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Opmaaktaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language


1999 - 2004



Wat waren de bottlenecks?

1. Welke software te gebruiken, Real of Windows?

2. Erg veel handwerk, tijdrovend voordat college op het web stond

Oplossing

1. (SURF) projecten om gezamenlijk tot verdere ontwikkeling van deze 
mogelijkheden te komen.



2006 - 2008

• Deelnemers: 

• UvA, VU, WUR en HvA

• Projectleider Maaike van Leijen
(IIS)



Belangrijkste streven Triple-L

• Hoe live events te faciliteren
• Hoe daar leerobjecten van te maken die herbruikbaar zouden zijn
• Hoe dit in de leeromgeving in te passen
Resultaat:
• Bij de instellingen bestaat een reëel beeld van de manier waarop 

webcolleges georganiseerd worden, wat de benodigde partijen zijn en 
welke expertise, middelen en menskracht benodigd zijn voor 
implementatie. 

• Studenten zijn unaniem enthousiast en zien de grootste meerwaarde in de 
leeropbrengst die webcolleges hebben, ze noemen daarnaast de logistieke 
voordelen.



Projectleider: Leo de Jong 
(namens de VU)

2009 - 2011

Deelnemers
Vrije Universiteit Amsterdam, penvoerder
Fontys Hogescholen
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Utrecht
Universiteit Groningen
Rijksuniversiteit Leiden
Universiteit Maastricht
Universiteit van Tilburg
Universiteit Utrecht
Wageningen Universiteit en Research Instituut
NHTV Breda

met medewerking van:
Katholieke Universiteit Leuven
CAN-iT B.V.
MediaMission



Doel van OASE

• Het verrijken van de mogelijkheden van de docent om het instrument weblectures effectief in te zetten in 
het hoger onderwijs door:

• Didactische onderbouwing van het gebruik van weblectures;

• Vergroten van de expertise m.b.t. de inzet en de didactische toepassingsmogelijkheden

• Effectmeting bij een reeks pilots in instellingen (startend met nulmeting, pilots in jaar één, na eerste jaar de 
meting, in tweede jaar resultaten verwerken, eind tweede jaar opnieuw meten, resultaten daarvan 
vastleggen.)

• Ontwikkeling van een reeks didactische toepassingen

• Verbreding van de inzet van weblectures

• Docentprofessionalisering

• Aanpassen van de bestaande tools om de toepassing van weblectures te flexibiliseren qua doelgroep



Moet ieder instelling zelf opnemen?

• Delen van opnames

• Onbekendheid met materiaal

• Not invented here



2010 Onlinekennis.org



Centraal

Het ontsluiten van weblectures, zoals die op verschillende plekken 
aangeboden worden, bv Studium Generale UU en WUR tv



https://www.media-and-education.nl

https://www.media-and-education.nl/


Onze communities

• Community Webstroom opgericht in 2000
video in het onderwijs ondersteuning

• Community Weblectures opgericht in 2008
streaming van weblectures centraal 

• Beiden zijn opgegaan in de SIG Media and Education in 2013
overlap was heel groot geworden


