Werkvormen – Omgevingsvlog

omgevingsvlog
Door het maken van een vlog brengen de leerlingen de
situatie of omgeving in kaart waarvoor ze een ontwerp gaan
maken en zien ze in dat iedereen de situatie anders beleeft

		

Deelnemers

Tweetal

		

Duur

60 minuten

		

Ontwerpvaardigheid

Leef je in

		

Ontwerpervaring

Geen

							
		 Ontwerpstap
Probleem verkennen

Beschrijving
De leerlingen maken
in tweetallen een vlog
over de locatie van het
ontwerpprobleem. Ze
filmen met een telefoon
of camera korte
fragmenten waarin
ze de omgeving van
de ontwerpopdracht
laten zien. Bij deze
fragmenten geven
de leerlingen als
verslaggever een korte toelichting. Zo kunnen ze uitleggen wat er te doen
is en welke voorwerpen er te vinden zijn. Daarnaast kunnen de leerlingen
in hun video hun eigen mening over de omgeving verwerken.
Na het filmen hebben de leerlingen kort de tijd om de fragmenten
samen te voegen tot een vlog. De leerlingen selecteren het beste
materiaal en zorgen ervoor dat de verschillende fragmenten een logisch
geheel vormen.
Na het bewerken van het materiaal gaan de leerlingen elkaars vlogs
bekijken. De leerlingen bekijken elkaars filmpje en praten met elkaar
over de omgeving. Hierbij zoeken ze met behulp van de filmpjes naar
overeenkomsten en verschillen tussen hun ervaringen.
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Effect
Het maken van een vlog zorgt er voor dat de leerlingen zich bewuster
zijn van hun eigen omgeving en dat de leerlingen met andere ogen naar
hun omgeving gaan kijken. Het bekijken van andermans vlogs laat de
leerlingen zien dat zij hun omgeving anders kunnen ervaren dan hun
klasgenoten.
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Voorbeeld
Groep 7 gaat een nieuw ontwerp maken voor het schoolplein. Voordat
de leerlingen aan de slag gaan met het verzinnen van ideeën, brengen
ze eerst het huidige schoolplein in beeld. Dit doen ze door het maken
van een vlog. Joy en Rosa werken samen. Rosa filmt Joy als ze uitlegt
wat je allemaal kunt doen op de rekstok. Joy vertelt dat de rekstok haar
lievelingsplek is. Al hangend en bewegend vertelt ze dat ze zich vrij voelt
aan de rekstok. Ze vindt de groene struikjes ook fijn is. Als Joy klaar is
wisselen ze van rol en laat Rosa zien waar je het beste kunt kletsen op
het plein.
Na het filmen kiezen Joy en Rosa de beste fragmenten uit en plakken
deze achter elkaar. Als de vlog klaar is bekijken ze die samen met Jurre
en Axel. Het valt Rosa op dat de jongens helemaal niets gezegd hebben
over hangen aan de rekstok, zij hadden het alleen maar over voetballen
en gebruiken de rekstok soms als goal. Bij de klassikale bespreking besluit
ze dit te delen met de klas. Ook de andere groepjes hebben gezien dat er
grote verschillen zijn in de lievelingsactiviteiten van de leerlingen op het
schoolplein.
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Stap voor stap
1

B
 edenk vooraf de randvoorwaarden waar de vlog aan moet voldoen.
Bepaal waar de vlog over moet gaan, hoe lang de vlog mag duren en
het gebied waarin de leerlingen mogen filmen. Maak daarnaast een
tijdsplanning voor het maken, bewerken en bespreken van de vlog.

2

Z
 org voor voldoende camera’s waar mee gefilmd kan worden, een
camera per twee leerlingen. Met een mobiele telefoon kan prima een
vlog opgenomen worden.

3

B
 espreek voordat de leerlingen gaan filmen de randvoorwaarden
voor het vloggen met de klas. Spreek af hoeveel tijd de leerlingen
hebben voor het filmen, bewerken en bespreken van de video’s.
Moedig de leerlingen aan om alles in één fragment op te nemen, dit
scheelt een hoop tijd bij het bewerken.

4

L
 aat de leerlingen in groepjes hun gemaakte vlogs bekijken en
bespreken. Laat de leerlingen de overeenkomsten en verschillen
tussen hun ervaringen met de omgeving (en de voorwerpen) noteren
op papier.

5

B
 espreek de opvallendste overeenkomsten en verschillen klassikaal.
Benadruk dat de leerlingen de omgeving niet allemaal op dezelfde
manier ervaren en dat het goed is om hier bij het ontwerpen
rekening mee te houden.
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Tips
	Veel telefoons hebben een ‘pauze’ knop. Gebruik die om het filmen
tijdelijk te stoppen en te herstarten. Zo krijgen de leerlingen één
lange film in plaats van meerdere korte filmpjes.
	Het maken van een vlog kan veel tijd in beslag nemen, bespreek
daarom goed de tijdsplanning met de leerlingen. Neem bijvoorbeeld
20 minuten voor het filmen, 10 minuten voor het zelf terugkijken
en bewerken en 15 minuten voor het bespreken van de vlogs. Laat
eventueel het bewerken achterwege.
	Wil je ze wel de vlog laten bewerken? Er zijn verschillende apps
beschikbaar voor het bewerken van de video’s op een mobiele
telefoon. Zoek voorafgaand aan de werkvorm naar een geschikte app
om de video’s te bewerken. iMovie werkt goed of gebruik de YouTube
editor.
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