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LUISTEROEFENING: Wat hoor je?

https://podcasts.apple.com/nl/podcast/de-boerderij-1/id335169339?i=1000168720501
https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_440121~de-boerderij-8-1-minuut~.html
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HP studenten 
van Innovation & 
Business Creation of 
Changing Leadership
in de startblokken 
met podcasts
(7-11-2019)
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Formats

Solo podcast
Gemaakt door één persoon.

Gesprekspodcast
Interview met een of meer mensen.

Documentaire podcast
Verhalende podcast.
met verschillende onderdelen, interviews,
Live registraties en duiding.



TITEL EN OBJECT (WIT)

Introductie:
Begintune met voice over ‘ Dit is een podcast van, in deze podcast…’

Introductie onderwerp:
o Waar zijn we? Vandaag zijn we in….
o Wie horen we? Vandaag spreken we met ….
o Wat horen we? Zoals je kan horen staan we nu bij …..

Podcastcontent:
o Solo podcast: Je diept een bepaald onderwerp uit
o Interview: Wat fijn dat je bij ons te gast bent, je bent …..aansluitend met de eerste vraag
o Documentaire: Zoals de 1 minuut podcast van de VPRO. In dit pand gebeurd het allemaal, je vertel het verhaal met een begin, midden en eind aangevuld met interviews, omgevingsgeluiden en simulatie of 

gebeurtenis.

Registratie en duiding
o Bijvoorbeeld: Een audiofragment uit een oud NOS journaal, stukje college of een opname van een fabriek in werking.

Let wel op auteursrechten. Op nagenoeg al het beeld en geluid dat je niet zelf gemaakt hebt, rusten rechten van derden. Je hebt toestemming/licentie nodig om het te mogen gebruiken.

Samenvatting of activerende vraag
o Bedanken van je gast(en)
o Samenvatting
o Vraag

Muziek en outro (voice over)
o Verwijzing shownotes, waar kan ik het boek vinden waarover gesproken is
o Welke podcast volgt?
o Dit was een podcast…
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Video.saxion.nl/podcast
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Waarom?

• Conceptuele kennis
• Feedback

Ontwikkeling soft 
skills

Andere vorm van 
les aanbieden

(auditief)

Beperkte 
cognitieve 
belasting

Ideaal om 
tegelijk notities 

te maken

Verbeelding, 
andere stimuli

Flexibel in te 
zetten voor 
docent als 

student

Controle over 
tempo Informeel leren

Natuurlijker en 
authentieker dan 

tekst

Eenvoudig te 
produceren, 
actualiseren

Toegankelijk 
door gratis 

podcast-apps

On demand
luisteren waar en 
wanneer je wilt

Grote 
hoeveelheid 

podcasts 
beschikbaar

Kleinere 
bestanden

Flexibel Persoonlijk Toegankelijk
Araujo, Patricia & Sampaio Rodrigues, Filipe. (2019). Podcast Learning Effectiveness In Higher Education In 
Europe: A Systematic Review.
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Toepassing

• Invoegen van 'thinking pauses'
• Opnemen van een hoorcollege
• Vraag aan het einde van de podcast

• Ervaren bruikbaarheid
• Efficiënt
• Plezierig

Rajic, S. (2013, September). Educational use of podcast. In The Fourth International 

Conference on e-Learning (pp. 90-94)
Merhi, M. (2015). Factors influencing higher education students to adopt podcast: 
An empirical study. Computers &Amp; Education, 83, 32-43.
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What’s out there?

https://www.npr.org/podcasts/381443931/american-radioworks?t=1651133100098
https://edtechtalk.com/
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/media_resources/sciencecasts_archive
https://www.learnoutloud.com/Catalog/Social-Sciences
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STUDENT ERVARING

• Vaste module binnen het Honours Programma 
• Ander format gekozen
• Veel creativiteit en externe sprekers 
• Leren over verschillende onderwerpen 
• Professionaliteit door verantwoordelijkheid 
• Gevoel van eigenaarschap 
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Vragen?


