
Feedback op opdracht 2 Filmpje 

Ik heb het filmpje gemaakt voor de 1e klas VMBO zodat zij naast een grafiek op papier ook een 
grafiek in Excel kunnen tekenen. De leerlingen gebruiken het filmpje bij het maken van het werkstuk. 

Ik heb de presentatie gegeven aan 2 medestudenten en aan 2 leerlingen. Van de medestudenten 
staat de feedback in de bijlage. Van de leerlingen kreeg ik de volgende tips en top terug:  

Tip: het begin kan iets langzamer en ook niet zo snel praten 
Top: alles is duidelijk als je het filmpje kijkt weet je al gelijk waar het overgaat 
 
De feedback was soms herkenbaar, zoals de zaagtand die ontbreekt in Excel.  
 
Wat ik meeneem een volgende keer: 

- Rustiger spreken 
- Stappen weglaten die niet nodig zijn, daarvan kan ik altijd een volgend filmpje maken 
- Duidelijk aangeven van de verschillen tussen papier en excel, soms meer of minder mogelijk. 

  



Bijlage 1 beoordeling filmpje van: Henriëtte 
Beoordeeld door: Myrthe 

 

Wat heb ik gezien?  Tips/tops 
check In het begin vertellen waar de 

video over gaat. (Doel helder?) 
  

 

 Mix tussen vooraf getypte en 
live geschreven tekst. Wel met 
een goed handschrift. 

Geen handgeschreven tekst.  

Check Goede, duidelijke, 
vriendschappelijke stem. Niet 
zacht of schel. Niet eentonig. 
Liever meer vriendschappelijk 
dan zakelijk. 

Henriëtte is heel goed te 
verstaan en klinkt rustig.  

 Goed / functioneel 
kleurgebruik contrasterend 
met de achtergrond.  
 
 

Eventueel zou je de menu’s en 
knoppen die je gebruikt 
kunnen accentueren met een 
kleurtje (maar dat is wel veel 
editing werk).  

Check Lengte niet langer dan 10 
minuten; het liefst richting de 
6 à 7 minuten. 

De video is 6 minuten lang 

Nee docent in beeld?  
 

De docent is niet in beeld, dit 
werkt goed naar mijn mening.  

Check 
 

Overzichtelijk. Lay-out: strak 
en duidelijk. Goed gebruik van 
het hele schrijfvlak. 

Er wordt weinig geschreven in 
deze video. De lay-out is zeer 
overzichtelijk.  

Check Beeld en gesproken tekst 
moeten elkaar ondersteunen. 
Het één moet niet het ander 
herhalen. 

Er wordt heel weinig 
voorgelezen, wat uitstekend is! 

 Dingen die niet relevant zijn, 
moeten niet in de video; dat 
leidt alleen maar af. 

Halverwege de video geef je 
aan wat alle mogelijkheden 
zijn in Excel. Dat zijn er 
natuurlijk heel veel. Ik zou 
alleen laten zien wat de 
leerlingen nodig hebben, want 
voor hen is elk menu 
waarschijnlijk nieuw. Dus hoe 
minder opties om te 
onthouden hoe beter.  

Check Niet te veel tekst op 1 pagina. Er staat nauwelijks tekst in de 
video, de beelden 
ondersteunen de gesproken 
tekst.  

check Frisse vormgeving; liefst 
digitaal. 

De vormgeving is zeer duidelijk 



Check 2 Functioneel kleurgebruik. Dit staat twee keer in het 
formulier dus ik zou deze rij 
eruit halen 

Check Er moet een voorbeeldopgave 
in staan. 
  

Die zit er zeker in.  

 Er moet een opgave in staan 
die de leerling zelf moet 
maken (pauze) en dan weer 
doorgaan. 

Het hele filmpje is een 
voorbeeldopgave waar 
leerlingen bij mee kunnen 
doen, er is geen aparte opgave 
die leerlingen zelf doen.  

check Zowel het concept als de 
procedure moeten behandeld 
worden. 

 Het doel van deze video is 
zeer procedureel, maar er 
wordt ook gesproken over de 
indeling van de assen en de 
wat dat betekent.  

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

Er wordt heel weinig 
voorgelezen, eigenlijk alleen bij 
de conclusie. Daar werkt het 
ook wel goed.  

 Wat vind je van het totaal van 
het filmpje?  

Het filmpje haalt het doel, ik 
zou aan de hand van dit filmpje 
de gevraagde grafiek kunnen 
maken. Ik denk dat leerlingen 
die niet vaak met excel werken 
een hoop moeten pauzeren, 
maar dat kan gelukkig.  

 

Zou je dit filmpje in je eigen klas laten zien? Waarom wel/niet?  

Jazeker, maar ik zou de video niet klassikaal laten zien, omdat het een video is waarin leerlingen 
moeten kunnen pauzeren. Aangezien de leerlingen ook werken in Excel zou ik de leerlingen het 
filmpje op hun eigen tempo met oortjes laten kijken.  

Andere opmerkingen/ tips/tops?  

Top: 

- Het is super dat je in het begin eerst voordoet hoe je het met papier zou doen, hierdoor 
hebben de leerlingen een beeld van wat er van ze verwacht wordt.  

- Je toevoeging bij 5:10 is heel nuttig.  

Tip:  

- Je zegt aan het begin ‘zorg dat je je scherm deelt’. Ik denk dat leerlingen dan denken aan 
delen in teams. In plaats daarvan kan je zeggen: ‘zorg dat je dit filmpje en excel tegelijkertijd 
kan zien, door op deze knoppen te drukken’.   

- Ik zou rond 2:50 niet alleen vertellen wat je doet ‘gegevens bereik selecteren’, maar ook hoe 
je op dat menu bent gekomen. Wat klik je aan? 

  



Bijlage 2 beoordeling filmpje van: Henriëtte 
Beoordeeld door: Daphne 

Wat heb ik gezien?  Tips/tops 
Ja In het begin vertellen waar de 

video over gaat. (Doel helder?) 
  

Top heel duidleijk wat je gaat 
doen en leuk eerste filmpe 

Geen live geschreven tekst 
maar wel geschreven tekst op 
een video bij maken van een 
grafiek. 

Mix tussen vooraf getypte en 
live geschreven tekst. Wel met 
een goed handschrift. 

 

Zeker Goede, duidelijke, 
vriendschappelijke stem. Niet 
zacht of schel. Niet eentonig. 
Liever meer vriendschappelijk 
dan zakelijk. 

 

Check Goed / functioneel 
kleurgebruik contrasterend 
met de achtergrond.  
 
 

Goed te zien in het filmpje, 
duidelijk waar je mee bezig 
bent. 

Check Lengte niet langer dan 10 
minuten; het liefst richting de 
6 à 7 minuten. 

 

Nee docent in beeld?  
 

 

Check Overzichtelijk. Lay-out: strak 
en duidelijk. Goed gebruik van 
het hele schrijfvlak. 

 

+/- Beeld en gesproken tekst 
moeten elkaar ondersteunen. 
Het één moet niet het ander 
herhalen. 

Je hebt zelfs helemaal geen 
tekst om het uit te leggen. 
Misschien nog iets van een 
stappenplan op het einde? 

+/- Dingen die niet relevant zijn, 
moeten niet in de video; dat 
leidt alleen maar af. 

Zou zelf niet hebben gezegd 
dat er veel grafieken te zien 
zijn. Laat duidelijk zien welke 
knop ze wel moeten hebben. 
 
Daarnaast was je op zoek naar 
hoe je die assen kon wijzigen 
dat de 0 bij het 0 punt zat. 
Hierbij ging je alles voor jezelf 
af maar legde je ook de 
leerlingen uit wat er nog meer 
kan. Dat was niet echt 
noodzakelijk in de video. Dit 
kunnen de leerlingen thuis zelf 
wel zoeken. 

+ Niet teveel tekst op 1 pagina.  
+ Frisse vormgeving; liefst 

digitaal. 
 



+ Functioneel kleurgebruik.  
+ Er moet een voorbeeldopgave 

in staan. 
  

Zeker en je doet het ook heel 
uitgebreid en rustig voor hen 
voor. 

- Er moet een opgave in staan 
die de leerling zelf moet 
maken (pauze) en dan weer 
doorgaan. 

Ik mis een opgave waarbij de 
leerlingen ook zelf kunnen 
maken en waarbij zij 
vervolgens kunnen controleren 
of ze het goed hebben gedaan 
door jou eigen gemaakte 
grafiek. 

Check Zowel het concept als de 
procedure moeten behandeld 
worden. 

 

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

 

 Wat vind je van het totaal van 
het filmpje?  

Zie hieronder 

 

Zou je dit filmpje in je eigen klas laten zien? Waarom wel/niet?  

Ik zou het filmpje op deze manier niet laten zien in mijn klas omdat ik er te veel informatie omheen 
vind dat wordt verteld. Het is enkel van belang dat ze weten hoe ze het in moeten voegen en hoe ze 
daarbij de bijbehorende grafiek tonen en dat ze de 0 op de juiste plek krijgen.  

Andere opmerkingen/ tips/tops?  

Tip: Doordat je de as laat starten bij 100 lijkt het net of het goed is op deze manier. Wellicht dat 
leerlingen nu ook denken dat dat bij het tekenen ook mag en de zaagtand niet nodig is. 

 


