LESBRIEF
21st century skills

VLOGGEN
Digivaardig maakt een groot onderdeel uit van de 21e eeuw,
waarbij mediawijs een belangrijk te ontwikkelen vaardigheid is om
kritisch en actief om te kunnen gaan met de mogelijkheden hiervan.
Doormiddel van deze media kun je communiceren met de hele wereld
en een boodschap goed overbrengen of ontvangen. Natuurlijk is het van
belang dat je deze boodschao goed kunt onderbouwen met je eigen mening of
visie. Dit doe je door er kritisch over te denken.
Deze vaardigheden komen overeen met de 21st century skills. Dit zijn vaardigheden die
studenten nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst.
Waarschijnlijk gebruik je al een aantal van deze vaardigheden bewust of onbewust in je lessen. Maar wat als je
ze nu eens allemaal bewust gaat gebruiken. ThiemeMeulenhoff gaat je daarbij helpen. Wij hebben voor jou en je
studenten dit keer een lesbrief ontwikkeld waarbij het ontwikkelen van een vlog centraal staat. Deze lesbrief behoeft
weinig voorbereiding. Door deze lesbrief in te zetten worden je lessen niet alleen boeiend, maar ook nog eens
toekomstgericht.

HOE BEREID JE DE LES EEN VLOGGEN VOOR?
1

 ees de lesbrief voor de studenten eerst zelf door en bedenk dan waar over de studenten een vlog moeten maken.
L
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vloggen van een stukje uit de praktijk van hun stage of over een onderwerp,
paragraaf of vraagstuk uit de theorie.
2	
Laat de studenten zelfstandig aan de slag gaan met onderstaande lesbrief (zorg ervoor dat deze beschikbaar is
voor de studenten).
3	
Stel samen met de studenten succescriteria op voor dat zij aan de slag gaan met de opdracht. Denk hierbij aan o.a.
verzorging, uitleg van het begrip, afwerking ect.
4	
Zorg ervoor dat er aan het einde van de opdracht tijd is om de verschillende vlogs te bekijken.

Studenten leren hoe ze een boodschap over kunnen brengen in een vlog
LEERDOEL	
De nadruk ligt in deze les op digivaardig-mediawijs, communiceren en kritisch denken
21ST CENTURY SKILLS	
TIJDSDUUR 2 à 3 lesuren
BENODIGDHEDEN L esbrief YouTube maken, mobiele telefoon of iPad/tablet

SAMENWERKEN 	Individueel
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Een presentatie geven saai? Niet als je het kan
verwerken in een vlog. Je gaat dan ook in deze opdracht
een eigen vlog maken. Natuurlijk moet natuurlijk wel zo
aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden voor de kijkers.
Door aan het eind van de opdracht ook de vlogs van
andere studenten te bekijken, leer niet alleen jij ban het
maken van je eigen vlog, maar ook van die van je medestudenten.

STAP 1: SUCCESCRITERIA
Samen met de docent en de klas ga je succescriteria
opstellen. Waar moet een goede vlog aan voldoen
zodat niet alleen jij zelf ervan leert maar ook je mede
studenten? Denk hierbij aan: verzorging, verwoording,
afwerking, presentatie ect.

STAP 2: INFORMATIE VERZAMELEN
Van je docent heb je een het vlog onderwerp gekregen,
waarmee je je eigen vlog gaat maken. Ga op onderzoek
uit en verzamel zo veel mogelijk informatie over
jouw onderwerp. Maak vervolgens een keuze, welke
informatie wil je daad werkelijk delen in je vlog.

Tip: Bedenk goed welke boodschap je over wil
brengen.

het vernieuwende

STAP 3: AAN DE SLAG
Nu je alle informatie hebt ga je aan de slag. Maak
hierbij een plan zodat je helder hebt waarover het moet
gaat, wat je wil gaan vertellen, wat ga je zeggen. Denk
ook goed na over de plek waar je gaat filmen, dit kan
namelijk ook veel toevoegen aan de boodschap die je wil
overbrengen.

Tip: Voldoet je vlog aan de in stap 1 opgestelde
succescriteria? Bekijk in het volgende filmpje een
aantal tips voor het opnemen van je vlog.
https://www.youtube.com/watch?v=7OWW7_tFc5s

STAP 4: DELEN
Ben je helemaal tevreden? Stuur in overleg met de
docent je filmpje naar een plek waar alle filmpjes worden
verzameld.

Tip: Maak met de klas een afgeschermd YouTube-kanaal aan, waar jullie al je Vlogs verzamelen

STAP 5: LATEN ZIEN!
Nu alle vlogs klaar zijn, kunnen jullie elkaars vlogs
bekijken. Erg leuk om voor een volgende keer weer
nieuwe ideeën op te doen van je medestudenten!

haal er uit wat er in zit

