
De criteria van Flens die ik heb toegepast zijn: 

 In het begin vertellen waar de video over gaat.  
o Dit doe ik door middel van uitleg en een titel 

 Mix tussen vooraf getypte en live geschreven tekst. Wel met een goed handschrift.  
o Ik gebruik een mix tussen getypte en gesproken tekst. Wel laat ik het tekenen van de 

grafiek met de hand zien. 
 Goede, duidelijke, vriendschappelijke stem. Niet zacht of schel. Niet eentonig. Liever meer 

vriendschappelijk dan zakelijk.  
o Ik heb geprobeerd rustig te spreken. Ik krijg vaak feedback van leerlingen dat ik een 

prettige stem heb. Deze heb ik nu ook weer ingezet. 
 Goed / functioneel kleurgebruik contrasterend met de achtergrond.  

o Ik heb gelet op heldere kleuren met contrast als dat nodig is. 
 Lengte niet langer dan 10 minuten; het liefst richting de 6 à 7 minuten.  

o Dit is gelukt 
 Geen docent in beeld.  

o Alleen gesproken tekst, geen beeld. Ik heb wel een plaatje gekozen als constante in 
het filmpje. 

 Overzichtelijk. Lay-out: strak en duidelijk. Goed gebruik van het hele schrijfvlak.  
o Volgens mij voldoet dit. Enige is dat ik iets te lang vertel over de verschillende 

mogelijkheden. Dit laat ik de volgende keer weg. 
 Beeld en gesproken tekst moeten elkaar ondersteunen. Het één moet niet het ander 

herhalen. 
o Dit heb ik in het script meegenomen. 

 Dingen die niet relevant zijn, moeten niet in de video; dat leidt alleen maar af. 
o Zie 2 eerder: ik heb over het algemeen alleen relevante zaken opgenomen, behalve 

de uitleg over de vele mogelijkheden. 
 Niet teveel tekst op 1 pagina.  

o Dat heb ik gedaan. In de opbouw heb ik vaak gestreept of gekeken hoe ik het nog 
korter kon neerzetten. 

 Frisse vormgeving; liefst digitaal. 
o Dit is gedaan, niet te veel, maar wel aantrekkelijk voor leerlingen om te kijken. 

 Functioneel kleurgebruik. 
o Ik heb in de hele presentatie dezelfde kleuren gebruikt en gekeken wat het doel van 

de tekst is en daarop het lettertype aangepast. 
 Er moet een voorbeeldopgave in staan. 

o Ik werk in de hele presentatie met 1 voorbeeld. Dit is de leerlingen bekend. 
 Er moet een opgave in staan die de leerling zelf moet maken (pauze) en dan weer doorgaan.  

o Dit voorbeeld of opgave kan de leerling ook zelf maken. In het begin leg ik ook uit 
hoe de leerling schermen kan delen en op pauze kan zetten. Omdat dit filmpje met 
excel werkt, heeft de leerling 2 schermen nodig. 

 Zowel het concept als de procedure moeten behandeld worden. 
o Dit is gebeurt. De stappen zijn duidelijk is beeld gebracht en het resultaat ook. 

 Als de leerling iets moet lezen niet andere dingen gaan vertellen maar ga voorlezen, dan men 
meelezen.  

o Dit heb ik gedaan voor zover het van toepassing is. In de presentatie ook als dit beeld 
is zoals Excel probeer ik het tempo van de leerling vast te houden. Alleen het 
tekenen van de grafiek is versneld, omdat de leerling dit niet zelf hoeft te doen. 

 


