
PODCASTEN IN DE KLAS



“Wat ik mooi vind aan de podcast 
die we hebben gemaakt, is dat je 
kunt horen dat hij echt van ons 
komt. Voor leerlingen, door 
leerlingen.” - Anna



 
 
De opmars van podcasts onder jongeren is niet meer te stuiten. Ze wisselen steeds 
vaker live radio in voor online podcasts. Net als tv voor YouTube-kanalen. Of tijd-
schriften voor vlogs. Deze generatie vertoont niet alleen ander kijk-, lees- en luis-
tergedrag. Jongeren willen graag zelf ontwerpen en wat ze gemaakt hebben met 
zoveel mogelijk leeftijdgenoten delen. Dat geldt steeds vaker ook voor podcasts. 
Het grote voordeel: je kunt er naar luisteren wanneer het jou uitkomt. 
Deze brochure gaat over hoe je podcasting een plek op school kunt geven. 

Vaardigheden 
De leerlingen leren bij het maken van een eigen podcast vaardigheden waar de maat-
schappij om vraagt. Dat zijn naast toetsbare kennis ook sociale vaardigheden, zoals 
samenwerken, communiceren en naar elkaar luisteren. Allemaal competenties die 
bij het maken van een podcast aan bod komen en haast spelenderwijs worden ge-
traind. Zelfgemaakte podcasts zijn ook een uitstekend alternatief voor bijvoorbeeld 
PowerPoint, werkstukken, filmpjes en andere presentatievormen. 
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Podcast, waar komt dat woord vandaan?
Het is een samentrekking van iPod - een mp3 speler - en broadcast,  
uitzenden.

 
TiP! Luister naar de podcast Taalent. Hij is gemaakt door leerlingen van de 
Vrije School Parkstad en gaat over hun eerste schooldag.
http://bit.ly/30VKN6v

http://bit.ly/30VKN6v


“Podcasten in de klas kan hel-
pen om saaie onderwerpen op 
een leuke manier te behande-
len.        Geschiedenis bijvoorbeeld, 
maar het zou eigenlijk bij elk 
vak wel kunnen.” - Lyvana



Specifiek en vakoverstijgend 
Een podcast is een eigentijds leermiddel met veel mogelijkheden, zowel in vorm als 
inhoud. Het kan specifiek voor één vak maar ook vakoverstijgend worden ingezet.
De inzet in het taalonderwijs ligt voor de hand: podcasten draait immers om het ge-
sproken woord en biedt het ontwikkelen van spreekvaardigheid volop kansen. 
Een docent geschiedenis of burgerschap daarentegen kan leerlingen met hun gsm als 
opnameapparatuur op pad sturen om de historische verhalen of maatschappelijke 
ontwikkelingen van de eigen leefomgeving vast te leggen. Het resultaat is weer eens 
wat anders dan de zoveelste PowerPoint. 
Graag gaan we in gesprek over de mogelijkheden van podcasts-toepassingen binnen 
elk vak en bij buitenschoolse activiteiten of themadagen. 

Leerlingen  
De invulling van een podcast - van interview tot dagboek en kort verhaal tot gedicht 
- biedt leerlingen veel creatieve autonomie. Er is daarbij ook volop ruimte voor hun 
eigen wereld, voor wat hen bezighoudt en interesseert. Het draait bij podcasting in 
het VO dan ook niet alleen om luisteren, maar ook om gehoord worden.

TiP! Elke week brengt BBC News World Service een podcast van 3 minuten 
uit, die uitstekend geschikt is als lesmateriaal om de luistervaardigheid te 
bevorderen. Ook goed te gebruiken als voorbeeld van een podcast over 
alledaagse situaties, in welke taal dan ook.  
https://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9zn/episodes/downloads
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https://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9zn/episodes/downloads


“Ik heb geleerd om écht te 
luisteren en goede vervolg-
vragen te stellen. Dat is iets 
waar we allemaal van kun-
nen leren in deze eeuw van 
tijdgebrek.” - Anoek



Maatwerk 
Podcasting is veel meer dan hype. Het is een eigentijdse communicatievorm. Tech-
nisch is er niet veel nodig en het kan op alle onderwijsniveaus worden toegepast. 
Wij bieden zowel eenmalige workshops als een cursus van vijf lessen aan. 
Beide komen tot stand in overleg met de school en de vakdocent. 
Maatwerk is het sleutelwoord.

introductie
redactievergadering 
     onderwerpkeuze
     doelgroep en doel 
     taakverdeling
inhoudelijke voorbereiding
opname
eventueel montage door de workshopleider
samen beluisteren 
nabespreking

De workshop is geschikt voor maximaal zes leerlingen en duurt 4 uur. 
In lesmateriaal en technische middelen wordt voorzien.
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Workshop Podcasten

Deze workshop is een praktijkgerichte introductie in de wereld van de podcasting, 
met als eindresultaat een door de leerlingen gemaakte podcast. De vorm is een 
groepsgesprek in een mini-studio met vier microfoons die wij op locatie inrichten. 

Onderdelen:



“Ik heb de techniek gedaan. 
Dat was niet moeilijk. Jonge-
ren zijn sowieso handig met 
de computer.” – Nouk



De leerlingen krijgen tijdens de cursus o.a. een interview- en presentatietraining. 
De leerlingen maken gebruik van de studio, maar maken - in hun eigen tijd – ook 
buiten de deur opnames. Daarbij gebruiken ze hun smartphone als 
opnameapparaat. 
Onderdeel van de cursus is een workshop audio editing. Dit kan op opensource 
software, op de eigen laptop of op computers van de school. De eindmontage 
wordt verzorgd door de cursusleider. 
Na vijf lessen beheersen de leerlingen de basisvaardigheden om zelfstandig een 
podcast te maken.

De cursus is geschikt voor maximaal zes leerlingen.
In lesmateriaal en studio wordt voorzien.

Leerdoelen
Bij zowel de workshop als de cursus zijn de onderliggende leerdoelen: 

kritisch denken
reflecteren
feedback geven (en kunnen ontvangen)
samenwerken
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spreekvaardigheid
luistervaardigheid
creativiteit
taalgebruik
inhoudelijk inzicht

Cursus Podcasten

Tijdens de cursus podcasten maken de leerlingen kennis met de vele creatieve mo-
gelijkheden van het medium. In vijf lessen wordt toegewerkt naar een eindproduct 
waarin meerdere podcast-vormen worden gecombineerd. Denk aan interviews met 
derden, een voorgelezen verhaal of column en een groepsgesprek.





Podcasten over eigen school – Op de site van De Correspondent vind je de pod-
cast-serie ‘En NU luisteren’ van 3 leerlingen van 5 VWO die een heel jaar lang pod-
casts maakten over hun eigen school. 
https://decorrespondent.nl/collectie/en-nu-luisteren  
Nederlands – Elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur maakt Frits Spits een prach-
tig radioprogramma over allerlei taalaspecten: De Taalstaat. Vol met meesterlijke 
tips om ook in je lessen Nederlands te verwerken. 
https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-taalstaat 
Waargebeurde verhalen – Bij Echt Gebeurd vertellen mensen op een klein podium 
mooie, bijzondere of grappige verhalen over iets dat ze zelf meegemaakt hebben. 
Het is een verslavende podcast die je doet afvragen: ‘Welk verhaal zou ik kunnen 
vertellen?’
http://echtgebeurd.net 

Audiobureau Oorgetuige 
De workshop en cursus worden gegeven door Els Huver van Audiobureau  
Oorgetuige. Zij is als ervaren radiomaker zeer gepassioneerd over podcasten en de 
mogelijkheden voor het onderwijs van nu. Voor meer informatie: 
Bel - 06 22 26 98 79 
Mail - info@oorgetuige.eu 
Bezoek - www.oorgetuige.eu

11

Luistertips

Podcasten in de klas is ontwikkeld met medewerking van Tjeu Seeverens. 
Fotografie: Per Janssen
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