Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerheid: Burgerlijk Recht
Heldere en aantrekkelijke vodcasts waarin kernbegrippen van het Burgerlijk Recht worden uitgelegd.
Doelgroep
Bachelorstudenten
Doel
De pilot beoogd de studenten van het vak te helpen met het onder de knie
krijgen van een aantal basisbegrippen uit het Burgerlijk Recht. Ieder jaar blijkt bij
het BA I vak Burgerlijk Recht dat studenten grote moeite hebben met het onder
de knie krijgen van een aantal begrippen uit het Nederlandse Burgerlijk Recht.
Beschrijving pilot

In 6 vodcasts van elk ongeveer 6 minuten wordt een basisbegrip uit het
Burgerlijk recht uitgelegd. Er is gepoogd een afgebakend onderwerp helder en
aantrekkelijk te bespreken. De vodcasts bevatten naast het gesproken woord
van de docent animaties, foto's en schema's die het verhaal ondersteunen. De
ondersteunende beelden zijn gemaakt met Powerpoint.
De vodcasts kunnen worden afgespeeld via Blackboard en mobile devices.

Technische middelen
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BlackBoard (of een ander platform om de vodcasts op te publiceren)
Webcam
Screencastsoftware: Screencast-o-matic.com (online service)
Software voor het editen van filmmateriaal: Windows Moviemaker
Externe microfoon
De vodcasts zijn 24/7 bereikbaar. Studenten kunnen het college beter
voorbereiden door de vodcasts voorafgaand aan het college te bekijken,
maar ook kan een student de vodcasts opnieuw bekijken ter voorbereiding
van het tentamen.
De vodcasts behandelen belangrijke onderwerpen uit de verplichte
tentamenstof. Doordat studenten via de vodcasts kennis kunnen nemen van
de elementaire begrippen uit het Burgerlijk Recht, kan er in het college
sneller de diepte worden ingegaan (er gaat minder tijd verloren aan het
uitleggen van basisbegrippen).
Het werkt erg plezierig voor studenten dat ze de uitleg van de kernbegrippen
opnieuw kunnen bekijken via een vodcast en hierbij zowel de mondelinge
uitleg als het visuele beeld beschikbaar hebben.
De opnames kunnen volgend collegejaar opnieuw worden gebruikt.
De software van screencast-o-matic is erg gebruikersvriendelijk. Wel is het
raadzaam een pro-account te kopen ($12,- p/j),.
Het geluid op de webcam was van slechte kwaliteit. Voor de opnames is er
gebruik gemaakt van een losse microfoon.
Een filmpje is opgenomen met behulp van een fotocamera.
De screencasts en filmpjes kunnen gemakkelijk worden gemonteerd via
Windows Moviemaker. Daarbij was in het geluid van het fotocamera-filmpje
in eerste instantie verstoord. Dit ligt waarschijnlijk aan het een ontbrekende
codec op de universitaire pc's.
Als je eenmaal ervaring hebt opgedaan met het opnemen van screencasts,
worden de filmpjes kwalitatief steeds beter. De laatste vier opnames zijn
binnen een tijdsbestek van slechts een uur gemaakt.
Het is verstandig om alleen de Powerpointpresentatie zelf als leidraad te
gebruiken tijdens de opname van de screencast. Het gebruik van een
uitgeschreven script tijdens de opname werkt verstorend voor de spreker.
Geschreven script en Powerpoint te gelijkertijd hanteren tijdens presentatie
is erg lastig.
Het plaatsen van vodcast op BlackBoard is niet eenvoudig. Daar zijn extra

technische handelingen voor nodig Een docent heeft daarbij ondersteuning
nodig.

•
.

Als je een vodcast van 6 minuten wilt maken moet je je realiseren dat dat vrij
kort is. Het effect van een vodcast gaat verloren als er teveel en te
gedetailleerde informatie wordt besproken. Het is dus belangrijk om
afgebakende onderwerpen te bespreken.

