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Samenvatting 

In het Nederlandse hoger beroepsonderwijs (hbo) worden steeds vaker kennisclips gebruikt. 

Studenten hebben een voorkeur voor het bekijken van een kennisclip en verwachten dat dit 

betere toetsresultaten oplevert dan het lezen van een tekst. Eerdere onderzoeken naar deze 

variabelen leverden verschillende uitkomsten op. Om erachter te komen of studenten beter 

leren van kennisclips dan van tekst, zijn toetsresultaten direct na de interventie en over een 

langere periode gemeten. De onderzoeksvraag luidde: wat is het effect van het bekijken van 

een kennisclip of het lezen van een tekst door hbo-bedrijfskundestudenten op toetsresultaten 

na de interventie en na 6 weken? De hypothese was dat hbo-studenten uit de 

kennisclipconditie op beide meetmomenten betere toetsresultaten zouden behalen dan 

studenten uit de tekstconditie. Ook is onderzocht of geslacht en ervaring met het leren van een 

video van invloed waren op de toetsresultaten. Er heeft een experiment plaatsgevonden met 

een herhaalde meting na 6 weken onder 60 tweede- en derdejaarsstudenten van een 

Nederlandse hbo-opleiding bedrijfskunde. Op beide meetmomenten werd geen significant 

verschil in toetsresultaten gevonden tussen studenten die een kennisclip hadden bekeken en 

degenen die een tekst hadden gelezen. De toetsresultaten van mannen en vrouwen verschilden 

eveneens niet van elkaar en veel of weinig ervaring met het leren van kennisclips leverde ook 

geen significant andere toetsresultaten op. Het onderzoek levert een bijdrage aan het gebrek 

aan eenduidige wetenschappelijke data rondom deze onderzoeksvraag en helpt docenten en 

educatieve uitgevers bij de keuze van lesmateriaal dat bijdraagt aan het verbeteren van de 

toetsresultaten van studenten. 

Keywords: kennisclip, tekst, hbo-studenten, langetermijnonderzoek, experiment 
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Abstract 

More and more often, instructional videos are being used in Dutch universities of applied 

sciences. Students prefer watching these videos to reading texts and they expect to obtain 

better test results in this way. Earlier studies that compared these variables yielded varying 

results, therefore this study was conducted. The research question was: is there a difference in 

effect between watching an instructional video and reading a text by students of business 

administration at universities of applied sciences immediately after the intervention and after 

6 weeks? The hypothesis was that students in the video group would in both cases score better 

than their counterparts in the text group. A second question examined was whether students’ 

gender and experience in video learning exerted any influence on test results. An experiment 

was conducted among 60 second and third year students of business administration at a Dutch 

university of applied sciences with a repeated measurement after 6 weeks. At both measuring 

points no significant difference in test results was found between students who had watched 

an instructional video and those who had read a text. Results of men and women did not differ 

either. Nor was the level of experience in working with instructional videos found to be of any 

significant influence. This piece of research may be said to have helped to reduce the lack of 

unequivocal scientific data concerning the research question. It will also help teachers and 

educational publishers when selecting teaching material that is likely to improve students’ test 

results. 

Key words: instructional video, text, students, long term research. 
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Kennisclip of Tekst? Met Welk Medium Halen Hbo-Studenten Betere Toetsresultaten? 

 

1. Inleiding  

1.1 Probleemschets en Doel  

In het Nederlandse hoger beroepsonderwijs (hbo) neemt het gebruik van digitale 

middelen, zoals kennisclips toe (Jansen & Van Casteren, 2021). Een kennisclip is een korte 

video waarin een docent een specifiek onderwerp behandelt (Media and Education, 2013). 

Het enorme aanbod van kennisclips op internet heeft ertoe bijgedragen dat studenten steeds 

vaker video’s bekijken, naast of in plaats van het lezen van boeken (Herreid & Schiller, 

2013).  

Een voordeel van video is dat het zowel het visuele als het auditieve zintuig aanspreekt 

voor het ontvangen van informatie. Door twee kanalen in te schakelen is de kans groter dat 

informatie wordt opgenomen, dan wanneer slechts één kanaal wordt aangesproken, zoals met 

geschreven tekst het geval is (Mayer, 2008). Studenten hebben een grote voorkeur voor video, 

zo laat onderzoek onder bedrijfskundestudenten zien (Granitz et al., 2021). Zij vinden video’s 

leuker, interessanter en stimulerender dan boeken, die ze bestempelen als saai en moeilijk om 

te lezen. Bovendien verwachten studenten dat het bekijken van een video helpt om een 

onderwerp beter te begrijpen (Miner & Stefaniak, 2018) en dat ze meer leren van een video 

dan van een tekst (Choi & Johnson, 2005; Harrison, 2019; Long et al., 2016). Hierbij 

overschatten studenten wellicht hun competenties (List, 2018; Tarchi et al., 2021). De vraag is 

of een voorkeur voor video leidt tot betere toetsresultaten. Toetsresultaten zijn de cijfers die 

hbo-studenten halen voor hun toetsen (Torenbeek et al., 2011). 

Tot op heden laten onderzoeken geen eenduidig beeld zien. Recente onderzoeken 

onder bachelorstudenten waarin de ene groep een video bekeek en een andere groep een tekst 

las over hetzelfde voor hen onbekende onderwerp leverde geen verschil op in toetsresultaten 
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(Burin et al., 2021; Hefter & Berthold, 2020). Daartegenover staan onderzoeken, eveneens 

uitgevoerd onder bachelorstudenten over een voor hen onbekend onderwerp, dat aantoonde 

dat tekst betere toetsresultaten opleverde dan video (List & Ballenger, 2019; Schweppe & 

Rummer, 2016; Tarchi et al., 2021). Een verklaring hiervoor kan zijn dat de video’s van 

onvoldoende kwaliteit of te lang waren, waardoor studenten hun aandacht er niet goed bij 

konden houden (Harrison, 2019). Of studenten controle hadden over het afspelen van de video 

(self-pacing) kan eveneens het resultaat beïnvloed hebben (Merkt et al., 2011). Er zijn ook 

onderzoeken die de voorkeur van studenten bevestigen en aantonen dat leren van video tot 

betere toetsresultaten leidt dan leren van tekst (Expósito et al., 2020; Ginns, 2005; Noetel et 

al., 2021).  

Een toename in het gebruik van video en een voorkeur van hbo-bedrijfskunde-

studenten voor dit medium wil nog niet zeggen dat een video geschikter is om een nieuw 

onderwerp aan te leren dan een tekst. De tegenstrijdige resultaten uit eerdere onderzoeken 

geven aanleiding voor verdere studie naar het aanleren van een nieuw onderwerp met behulp 

van video of tekst. Het is hierbij van belang de inhoud van video en tekst op elkaar te laten 

lijken en zo de belasting van het geheugen gelijkwaardig te houden. Dat is mogelijk door 

beide media te laten bestaan uit dezelfde tekst en afbeeldingen en de student het tempo van 

lezen of bekijken te laten bepalen (Tarchi et al., 2021). 

We spreken van leren als studenten na enige tijd de leerstof nog steeds beheersen 

(Alexander et al., 2009; Soderstrom & Bjork, 2015; Surma et al., 2019). Om erachter te 

komen of er geleerd is en kennis langere tijd is blijven hangen, zullen toetsresultaten over een 

langere periode gemeten moeten worden en dus niet alleen als post-test direct na een 

interventie. In het hbo vindt toetsing in een curriculum plaats na een periode van 6 tot 9 

weken. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of het bekijken van een kennisclip of 

het lezen van een tekst over een nog niet bekend onderwerp door hbo-bedrijfskundestudenten 
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leidt tot betere toetsresultaten direct na de interventie en op lange termijn om representatief te 

zijn voor leren in een gebruikelijk hbo-curriculum. 

 

1.2 Theoretisch Kader  

1.2.1 Leren  

 In dit onderzoek staat leren centraal. Leren vindt plaats als informatie in het 

langetermijngeheugen terecht komt. Hoe dat proces verloopt en welke obstakels leren in de 

weg kunnen staan, wordt in deze paragraaf toegelicht. 

 1.2.1.1 Het Geheugen. Het menselijk geheugen bestaat uit drie componenten: het 

zintuiglijk geheugen, het werkgeheugen en het langetermijngeheugen (Atkinson & Shiffrin, 

1968). Via de zintuigen komen prikkels het zintuiglijk geheugen binnen. Daar worden ze heel 

kort vastgehouden en als er aandacht wordt besteed aan een prikkel, wordt deze doorgestuurd 

naar het werkgeheugen. Het werkgeheugen heeft een beperkte capaciteit en kan informatie 

slechts enkele seconden vasthouden. Het werkgeheugen werkt als een trechter en stuurt een 

bescheiden hoeveelheid informatie door naar het langetermijngeheugen. Het 

langetermijngeheugen bestaat uit structuren die kennisdelen met elkaar verbinden, de 

zogenaamde kennisschema’s. Informatie die in dit deel van het geheugen belandt, wordt 

gekoppeld aan al aanwezige kennisschema’s. Dan pas wordt er geleerd. In het 

langetermijngeheugen kan een onbeperkte hoeveelheid informatie voor lange periode 

opgeslagen worden (Schunk, 2014; Surma et al., 2019).  

We weten uit onderzoek van de Duitse psycholoog Ebbinghaus (1850 - 1909) dat 

mensen na verloop van tijd informatie vergeten. In het eerste uur nadat informatie is 

aangeboden wordt er al relatief veel vergeten. Informatie die na een week nog in het 

langetermijngeheugen zit, zal vrijwel niet meer worden vergeten (Murre & Dros, 2015). We 

spreken pas van leren als leerstof na enige tijd nog steeds onthouden en beheerst wordt 
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(Alexander et al., 2009; Soderstrom & Bjork, 2015; Surma et al., 2019). Maar hoelang is ‘na 

enige tijd’? Volgens Ebbinghaus is dat al na 1 week, omdat de vergeetcurve na deze periode 

in hoge mate is afgevlakt. In de hierboven aangehaalde onderzoeken wordt leren na 

verschillende tijdsperiodes gemeten (1 week, 4 weken). Tarchi et al. (2021) onderzocht na een 

periode van 6 weken of studenten betere toetsresultaten behaalden na het bekijken van een 

video of het lezen van een tekst. Op het hbo vinden toetsperiodes na 6 tot 9 weken na de start 

van een module plaats en wordt die periode aangehouden om te meten of er geleerd is. Een 

kanttekening is wel dat het er op het hbo tijdens de module wellicht vaker met het betreffende 

onderwerp geoefend wordt. 

Er wordt pas geleerd als kennis in het langetermijngeheugen terecht komt. Niet alle 

kennis bereikt dit deel van het geheugen, omdat er tijdens het verwerkingsproces obstakels 

kunnen zijn. 

1.2.1.2 Cognitieve Belasting-Theorie. Een obstakel dat leren in de weg staat, is 

overbelasting van het werkgeheugen (Sweller, 1994). Er wordt dan geen informatie 

doorgestuurd naar het langetermijngeheugen. Dit wordt de cognitieve belasting-theorie 

(cognitive load theory) genoemd (Van Merriënboer & Sweller, 2005). Voor dit onderzoek 

naar leren van video of tekst impliceert deze theorie dat kennisclip en tekst zodanig 

ontworpen moeten worden dat het werkgeheugen optimaal wordt ingezet en niet overbelast 

raakt. In de volgende paragraaf wordt toegelicht hoe die media dienen te worden 

vormgegeven, rekening houdend met de cognitieve belasting.  

1.2.2 Multimedia 

Leren met behulp van multimedia wil zeggen dat er kennisconstructie plaatsvindt door 

tekst en beeld te combineren. In dit onderzoek worden multimedia gebruikt, namelijk een 

kennisclip en een tekst met afbeeldingen. Mensen leren met behulp van multimedia beter dan 
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van alleen tekst (Mayer, 2002). De principes die hieraan ten grondslag liggen worden 

hieronder toegelicht.   

1.2.2.1 Modaliteitsprincipe. Als informatie via meerdere zintuigen in het geheugen 

terechtkomt, spreekt men van het modaliteitsprincipe (modality principle) (Moreno, 2006). In 

een kennisclip wordt informatie via twee zintuigen aangeboden: visueel (via de ogen) en 

auditief (via de oren). Er worden twee afzonderlijke processen tegelijkertijd in het 

werkgeheugen aangesproken en vervolgens in het langetermijngeheugen geïntegreerd. 

Daardoor wordt de cognitieve belasting gelimiteerd en wordt er beter geleerd (Mayer, 2021; 

Mayer & Fiorella, 2014). Dit geldt met name voor studenten met weinig voorkennis over een 

bepaald onderwerp (Seufert et al., 2009). Het modaliteitsprincipe gaat niet op als de 

informatie bestaat uit geschreven tekst met afbeeldingen. Dan wordt er slechts één zintuig (de 

ogen) aangesproken. Volgens het modaliteitsprincipe leren studenten dus beter van een 

kennisclip dan van een tekst met afbeeldingen (Mayer & Pilegard, 2014). 

1.2.2.2 Dubbele Coderingsprincipe. Paivio (1991) heeft onderzocht dat informatie 

gecodeerd en verwerkt wordt via twee onafhankelijke cognitieve systemen (modes): een 

verbaal systeem voor woorden en een non-verbaal systeem voor bijvoorbeeld afbeeldingen of 

geuren (Lwin et al., 2010). Beide systemen verschillen van elkaar en zijn met elkaar 

verbonden. Doordat het werkgeheugen via twee systemen wordt aangesproken, wordt 

informatie beter opgenomen. Dit wordt het dubbele coderingsprincipe (dual-coding principle) 

genoemd (Paivio, 1991). Dit principe is zowel voor het ontwerp van een kennisclip als voor 

een tekst van belang: naast woorden moeten ook beelden gebruikt worden.  

1.2.2.3 Cognitieve Theorie van Leren van Multimedia. Mayer (2021) vertaalde het 

modaliteitsprincipe en het dubbele coderingsprincipe naar de cognitieve theorie van leren van 

multimedia (cognitive theory of multimedia learning): mensen leren het beste van verbale en 

non-verbale informatie (dubbele coderingsprincipe) die via meerdere zintuigen worden 
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aangeboden (modaliteitsprincipe). Volgens deze theorie zou leren van een kennisclip, waarin 

zowel tekst als beeld (twee modes, Tabel 1) via meerdere modaliteiten bij de ontvanger 

binnenkomen, tot betere kennisconstructie leiden dan leren van een tekst. 

 

Tabel 1  

Onderscheid Tussen Modes en Modaliteiten  

___________________________________________________________________________  

Kenmerk  Beschrijving    Voorbeeld 

Modes   code om informatie   verbaal (gedrukte woorden,  

weer te geven  gesproken woorden) en  

non-verbaal (afbeeldingen, foto’s, 

video, animatie) 

Modaliteiten  zintuiglijke receptoren om  auditief (met de oren) en  

   om informatie te ontvangen  visueel (met de ogen) 

Noot. Uit “Interactive multimodal learning environments,” van R. Moreno en R. E. Mayer, 

2007, Educational Psychology Review, 19(3), 309-326 (https://doi.org/10.1007/s10648-007-

9047-2). 

 

1.2.2.4 Effectieve Multimedia. Om te meten of het bekijken van een kennisclip of het 

lezen van een tekst betere toetsresultaten oplevert, moeten beide materialen zo worden 

ontworpen dat overbelasting van het werkgeheugen wordt voorkomen. Mayer (2021) heeft 

twaalf principes onderzocht, die toegepast kunnen worden bij het ontwerpen van effectieve 

multimedia (Tabel 2). De eerste vijf principes uit Tabel 2 zijn voor zowel het ontwerp van de 

tekst als de kennisclip relevant en zijn gebaseerd op de cognitieve belasting-theorie (Van 

Merriënboer & Sweller, 2005). Met de andere zeven principes dient alleen rekening gehouden 

te worden voor het ontwerp van de kennisclip.  

  

https://doi.org/10.1007/s10648-007-9047-2
https://doi.org/10.1007/s10648-007-9047-2
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Tabel 2  

Op Onderzoek Geïnspireerde Principes Voor het Ontwerp van Educatieve Video’s 

___________________________________________________________________________  

Verminder irrelevante belasting  

 Overtolligheid   herhaal gesproken tekst niet in woorden in de video 

 Ruimtelijke nabijheid  plaats tekst bij de afbeelding 

Coherentie   vermijd irrelevant materiaal 

 Signalering   markeer de belangrijkste informatie 

 Tijdelijke nabijheid   presenteer visueel materiaal tegelijk met de bijbehorende  

   gesproken tekst 

 

Zorg voor essentiële verwerking  

Segmentatie  deel een complex onderdeel op in stukken die de student  

  zelf kan beheren (terugkijken/vooruitkijken/stoppen) 

Vooraf trainen  leer voorafgaand de belangrijkste namen en 

eigenschappen van de informatie in de video 

Modaliteit   spreek verbale informatie uit 

 

Bevorder productieve verwerking 

Personaliseren  gebruik een communicatieve, menselijke manier van 

praten 

 Stem    gebruik een menselijke stem en geen computerstem 

 Beeld    toon geen statisch beeld van de docent 

 Persoonlijke activiteit  gebruik gebaren en maak oogcontact 

___________________________________________________________________________ 

Noot. Uit “Evidence-based principles for how to design effective instructional videos,” van R. 

E. Mayer, 2021, Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 10, 229-240 

(https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2021.03.007).  

 

1.2.3 Tekst en Video 

 In dit onderzoek wordt met tekst bedoeld tekst als multimedium, dus een tekst met 

bijbehorende afbeeldingen. Zowel tekst als video brengen voordelen en nadelen met zich mee, 

die in de volgende paragrafen worden beschreven.  

https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.jarmac.2021.03.007
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 1.2.3.1 Tekst. Van hbo-studenten wordt verondersteld dat zij teksten kunnen lezen op 

taalniveau B2 (Ministerie van Volksgezondheid, n.d.). B2-niveau betekent dat een student 

artikelen kan lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een 

bepaalde houding of standpunt innemen (Little, 2007; Taalbrigade, n.d.). 

Een tekst op papier heeft als voordeel dat het permanent beschikbaar is. Gemakkelijke 

delen kunnen snel gelezen worden en moeilijke delen kunnen herlezen worden (Schweppe & 

Rummer, 2016). Studenten kunnen teksten markeren, waardoor ze actiever met de stof bezig 

zijn (Bell & Limber, 2009). Een bijkomend voordeel is dat een tekst weinig extrinsieke 

cognitieve belasting met zich meebrengt. Dit betekent dat het geheugen niet onnodig wordt 

belast door aanvullende handelingen, zoals opstarten of inloggen (Burin et al., 2021; Hefter & 

Berthold, 2020).  

Het nadeel van een tekst op papier is dat het slechts één zintuig aanspreekt, waardoor 

het modaliteitsprincipe niet opgaat (Ginns, 2005). Een ander nadeel is dat studenten teksten 

uit hun studieboeken saai en moeilijk vinden (Vafeas, 2013). Dat kan te maken hebben met 

het feit dat jongeren steeds minder lezen. Uit het internationale onderzoek van het Programme 

for International Assessment (PISA) blijkt dat de leesvaardigheid van 15-jarigen achteruit 

gaat (Gubbels et al., 2019). Jongeren lezen minder goed en steeds minder graag dan 9 jaar 

geleden. De huidige generatie studenten leest andere media, zoals social media en websites 

(Bilonozhko & Syzenko, 2020). Hoewel deze onderzoeken betrekking hebben op 

vrijetijdslezen zijn ze toch interessant, want vrijetijdslezen is van invloed op het niveau van 

leesbegrip en technisch lezen. Jongeren die veel lezen, scoren hoger op bijvoorbeeld het 

toelatingsexamen van een universiteit of het eindexamen van een middelbare school dan niet-

lezers (Mol & Bus, 2011).  

1.2.3.2 Video. Een video is een vooraf opgenomen vorm van multimedia, die 

bewegende beelden meestal combineert met audio, zoals gesproken woorden of 
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achtergrondgeluiden (Mayer et al., 2020). Video’s kennen vele verschijningsvormen, 

bijvoorbeeld een opgenomen les of een PowerPointpresentatie met ingesproken tekst. In dit 

onderzoek staat de kennisclip centraal. Gebleken is dat een kennisclip die maximaal 4½ tot 6 

minuten duurt het meest aantrekkelijk gevonden wordt door studenten (Brame, 2016; Clossen, 

2018; Guo et al., 2014). 

In een kennisclip kan een docent humor, inspiratie en amusement toevoegen (Koumi, 

2006). Een video roept meer emoties op dan een tekst en daardoor voelen studenten zich meer 

betrokken bij een video dan bij een tekst (Tarchi et al., 2021). Een ander voordeel van video is 

dat het bekeken kan worden in situaties waarin teksten lezen lastig is, zoals in de sportschool 

(Granitz et al., 2021). Voor studenten die moeite hebben met lezen kan informatieoverdracht 

via video eenvoudiger zijn (Koumi, 2006). De huidige generatie studenten heeft een voorkeur 

voor geluid en video boven teksten (Granitz et al., 2021; Rickes, 2016; Szymkowiak et al., 

2021). Zij waarderen inzet van video’s in het onderwijs (Lancellotti et al., 2016; Zhang et al., 

2006). Bovendien verwachten studenten dat zij meer leren van video dan van tekst (Choi & 

Johnson, 2005; Harrison, 2019; Long et al., 2016).  

Als nadeel kan aangemerkt worden dat een video vergankelijk is. De informatie is al 

weg voordat het in het geheugen verwerkt is (Leahy & Sweller, 2011). Dit nadeel kan teniet 

gedaan worden door de student een asynchrone video aan te bieden en controle te geven over 

het bekijken ervan (self-pacing). De kijker kan de video stoppen, terug- en vooruitspoelen om 

de cognitieve belasting van alles in een keer onthouden te verminderen (Biard et al., 2018).  

Het maken van een video van goede kwaliteit is kostbaar, omdat er opnameapparatuur 

en soms ook een studio met personeel nodig is (Hansch et al., 2015). Om deze kosten te 

vermijden, kan een docent met een mobiele telefoon zelf een eenvoudige video maken of 

gebruik maken van gratis video’s op onder andere YouTube. Bovendien stellen educatieve 
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uitgeverijen steeds vaker video’s en ander online onderwijsmateriaal beschikbaar (Van 

Geloven, 2020).  

 

1.2.4 Studentkenmerken 

 Het leren van video of tekst wordt onderzocht onder hbo-studenten. Behalve het 

medium kunnen er ook andere variabelen van invloed zijn op toetsresultaten. Een 

studentkenmerk dat meegenomen wordt in het onderzoek is het geslacht. Vrouwelijke 

studenten presteren in het algemeen beter dan mannelijke studenten (Inspectie van Onderwijs, 

2020). Een verklaring hiervoor kan zijn dat vrouwen meer tijd besteden aan hun studie (De 

Koning & Loyens, 2011; Fokkens-Bruinsma et al., 2020). Als we kijken naar leren van een 

tekst dan blijkt dat vrouwen andere leerstrategieën hanteren dan mannen, maar dat de 

toetsresultaten tussen mannen en vrouwen niet verschillen (Slotte et al., 2001). Deze 

waarneming gaat ook op voor het leren van video. Ook dan blijkt er geen verschil in 

toetsresultaten tussen de geslachten (Expósito et al., 2020; Kay & Edwards, 2012; Lancellotti 

et al., 2016). Wel hebben mannen en vrouwen andere mediavoorkeuren: mannen hebben een 

sterke voorkeur voor multimodale media, zoals video. Vrouwen leren net zo lief van 

unimodale media, zoals tekst, als van multimodale media (Wehrwein et al., 2007). Hoewel 

toetsresultaten tussen de geslachten na bestudering van video of tekst geen verschillen 

opleveren, wordt geslacht toch als variabele in dit onderzoek meegenomen, omdat vrouwen 

over het algemeen betere academische prestaties behalen dan mannen (Expósito et al., 2020). 

Een kenmerk dat een positieve invloed kan hebben op de toetsresultaten is de ervaring 

die opgedaan is met video’s. Studenten die vaker van video’s hebben geleerd, kunnen de 

vluchtige informatie effectiever opdelen en opslaan dan studenten die hier weinig ervaring 

mee hebben (Hefter & Berthold, 2020). 

 



KENNISCLIP OF TEKST?  16 

1.3 Huidige Studie  

Uit de cognitieve theorie van leren van multimedia valt af te leiden dat het bieden van 

informatie via een kennisclip tot een betere verwerking in het werkgeheugen en opslag in het 

langetermijngeheugen leidt dan het lezen van een tekst. Dit wordt bevestigd in studies die 

onderzochten of het bekijken van een video een positievere invloed had op toetsresultaten dan 

het lezen van een tekst (Expósito et al., 2020; Ginns, 2005; Noetel et al., 2021). Studenten 

hebben een voorkeur voor video (Granitz et al., 2021) en verwachten meer te leren van video 

dan van tekst (Choi & Johnson, 2005; Harrison, 2019; Long et al., 2016). Bovendien vinden 

studenten boeken saai en moeilijk (Granitz et al., 2021) en is het leesniveau van studenten 

gedaald (Gubbels et al., 2019). 

 In de meeste onderzoeken naar het effect van media op toetsresultaten maken de 

bachelorstudenten direct na blootstelling aan het medium een toets. Om te beoordelen of de 

kennis is vastgehouden in het langetermijngeheugen, zal er niet alleen direct na de interventie 

getoetst moeten worden, maar ook later. Er is pas sprake van leren als studenten ook na enige 

tijd de kennis nog kunnen oproepen uit het geheugen (Alexander et al., 2009; Soderstrom & 

Bjork, 2015; Surma et al., 2019). Hoe lang ‘enige tijd’ is, wordt niet eenduidig gedefinieerd. 

Hbo’s in Nederland die bedrijfskunde aanbieden sluiten een module veelal na 6 tot 9 weken af 

met een toets of opdracht. Daarom is in dit onderzoek de post-test niet alleen direct na de 

interventie, maar ook na een periode van 6 weken afgenomen, vergelijkbaar met het 

onderzoek van Tarchi et al. (2021). Leren van een kennisclip of tekst kan getoetst worden met 

behulp van meerkeuzevragen (Wingfield & Black, 2005). 

Naast geslacht kan ook ervaring met het leren van video invloed hebben op de 

toetsresultaten na het bekijken van de kennisclip. Studenten die in de twee weken 

voorafgaand aan het onderzoek meer dan vier keer geleerd hebben van een video worden 
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gezien als studenten die veel ervaring hebben met leren van video. Studenten die minder dan 

vier keer dit medium gebruikt hebben om te leren, worden als weinig ervaren getypeerd. 

 Bovenstaande in overweging genomen, is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

wat is het effect van het bekijken van een video of het lezen van een tekst door hbo-

bedrijfskundestudenten op toetsresultaten na de interventie en na 6 weken? Uit deze 

onderzoeksvraag zijn acht hypotheses afgeleid: 

H1. Hbo-bedrijfskundestudenten die een kennisclip bekijken behalen direct na de  

interventie betere toetsresultaten dan hbo-bedrijfskundestudenten die een tekst lezen over 

hetzelfde voor hen onbekende onderwerp. 

H2. Hbo-bedrijfskundestudenten die een kennisclip bekijken behalen na 6 weken  

betere toetsresultaten dan hbo-bedrijfskundestudenten die een tekst lezen over hetzelfde voor 

hen onbekende onderwerp. 

Ten aanzien van het geslacht van studenten zijn vier hypotheses geformuleerd: 

H3. Het geslacht van hbo-bedrijfskundestudenten heeft geen invloed op de  

toetsresultaten die behaald zijn direct na het bekijken van een kennisclip. 

H4. Het geslacht van hbo-bedrijfskundestudenten heeft geen invloed op de  

toetsresultaten die behaald zijn 6 weken na het bekijken van een kennisclip. 

H5. Het geslacht van hbo-bedrijfskundestudenten heeft geen invloed op de  

toetsresultaten die behaald zijn direct na het lezen van een tekst. 

H6. Het geslacht van hbo-bedrijfskundestudenten heeft geen invloed op de  

toetsresultaten die behaald zijn 6 weken na het lezen van een tekst. 

Met betrekking tot ervaring van het leren van video zijn twee hypotheses opgesteld: 

H7. Hbo-bedrijfskundestudenten die veel ervaring hebben met het leren van 

kennisclips behalen direct na de interventie betere toetsresultaten dan hbo-bedrijfskunde-

studenten die hier geen of weinig ervaring mee hebben. 
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H8. Hbo-bedrijfskundestudenten die veel ervaring hebben met het leren van 

kennisclips behalen na 6 weken betere toetsresultaten dan hbo-bedrijfskunde-studenten die 

hier geen of weinig ervaring mee hebben. 

De onderzoeksvraag beschrijft de relatie tussen de onafhankelijke variabele medium 

(bekijken van kennisclip of lezen van tekst) en de afhankelijke variabele toetsresultaat. Deze 

relatie kan in een realistische onderwijssetting met behulp van een experiment worden 

uitgevoerd door aan de experimentele conditie het onderwijs op een andere manier aan te 

bieden dan aan de controlegroep (Kember, 2003). De onderwijssetting is een reële 

afspiegeling van hoe het onderwijs in de praktijk wordt aangeboden. In dit onderzoek bekeek 

de experimentele conditie een kennisclip en las de controlegroep een tekst. Het 

onderzoeksontwerp is weergegeven in Tabel 3. 

 

Tabel 3  

Experimenteel Ontwerp: 2x2 Mixed Design 

___________________________________________________________________________  

Medium  Blokontwerp t0  Interventie t1  t2 

___________________________________________________________________________ 

1 Kennisclip  R  O1  X1  O2  O3 

2 Tekst  R  O4  X2  O5  O6 

___________________________________________________________________________ 

Noot. Blokontwerp= na indeling op geslacht worden de studenten gerandomiseerd (R) aan een 

conditie toegewezen; t0 = meting voorkennis van het onderwerp en ervaring met leren van 

kennisclip; interventie = bekijken kennisclip (X1), lezen tekst (X2); t1 = toets direct na 

interventie; t2 = toets na 6 weken; O = observatie 

 

Het onderzoek is een 2x2 mixed design, waarin twee groepen deelnemers met elkaar 

worden vergeleken (between-group metingen). Ook zijn per conditie de metingen op twee 

tijdstippen met elkaar vergeleken, de zogenaamde within-subjects metingen (Field, 2018). 

Geslacht kan een modererend effect hebben op de relatie tussen beide condities en de 

toetsresultaten. Ervaring met kennisclips is eveneens als moderator opgenomen voor de 



KENNISCLIP OF TEKST?  19 

conditie kennisclip. Voorkennis over het onderwerp is via een voormeting als covariaat in 

beide condities meegenomen. 

 

2. Methode 

2.1 Deelnemers  

 Voor het onderzoek zijn 198 tweede- en derdejaarsstudenten van een voltijdsopleiding 

bedrijfskunde van een hogeschool in Nederland benaderd, verdeeld in 131 mannen en 67 

vrouwen, tussen de 18 en 26 jaar oud. Om het vereiste aantal deelnemers vast te stellen is een 

power-analyse uitgevoerd met G*Power 3.1.9.7 (Faul et al., 2009). In navolging van eerder 

onderzoek van Hefter en Berthold (2020) is uitgegaan van een herhaalde metingen ANOVA 

(within-between interaction, zie §2.4), met een medium effectgrootte (f = 0.25), 

significantieniveau van .05, twee condities en een correlatie van .5 tussen de herhaalde 

metingen. Dit leidde tot een minimum aantal deelnemers van 54. Deelname was vrijwillig en 

er hebben 60 studenten meegedaan aan het eerste deel van het onderzoek. Van deze 60 

hebben 57 studenten ook deelgenomen aan deel twee. Twee studenten hebben geen naam 

ingevuld op hun tweede toets, waardoor er 55 deelnemers overbleven. 

Een gerandomiseerd blokontwerp is toegepast. Studenten werden voorafgaand aan het 

eerste deel van het experiment ingedeeld naar geslacht, omdat geslacht van invloed zou 

kunnen zijn op de toetsresultaten. In Tabel 4 is de verdeling van de respondenten over de 

condities weergegeven. In het tweede deel van het experiment is de groepssamenstelling iets 

gewijzigd, omdat er vijf deelnemers zijn uitgevallen. 
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Tabel 4 

Verdeling Respondenten per Conditie  

___________________________________________________________________________ 

Conditie t1          mannen       vrouwen            t2                 mannen       vrouwen 

___________________________________________________________________________ 

Kennisclip 29                19 (65,5%)   10 (34,5%) 26             16 (61,5%)   10 (38,5%) 

Tekst  31                20 (64,5%)   11 (34,5%) 29             19 (65,5%)   10 (34,5%) 

Totaal  60                39 (65%)      21 (35%)  55             35 (63,6%)   20 (36,4%) 

___________________________________________________________________________ 

Noot. t1 = toets direct na interventie; t2 = toets na 6 weken 

 

2.2 Meetinstrumenten en Materialen  

In dit onderzoek is sprake van een onafhankelijke variabele (medium) met twee 

condities: kennisclip en tekst. De kennisclip en de tekst hebben betrekking op een onderwerp 

dat voor de studenten niet bekend is, te weten employer branding (werkgeversmerk).  

2.2.1 Kennisclip  

De kennisclip, met een duur van 4 minuten en 54 seconden, is door de onderzoeker 

zelf gemaakt met behulp van een PowerPointpresentatie en bijbehorende tekst (Figuur 1). De 

onderzoeker en de PowerPointpresentatie waren tegelijk zichtbaar in beeld. De onderzoeker is 

een vrouw. Onderzoek heeft aangetoond dat het geslacht van de persoon in de video niet van 

invloed is op testresultaten (Hoogerheide et al., 2015; Hoogerheide et al., 2018). Er is 

rekening gehouden met de principes voor het ontwerp van educatieve video’s van Mayer 

(2021) zoals overtolligheid, nabijheid, coherentie en signalering (Tabel 2), zodat de 

cognitieve belasting gelimiteerd was en de informatie goed verwerkt kon worden. Wat 

afwijkend was van de principes van Mayer (2021), was dat studenten in dit onderzoek vooraf 

niet getraind werden in de belangrijkste begrippen. De kennisclip is opgenomen in de 

opnamestudio van de hogeschool, zodat de kwaliteit van beeld en geluid zo optimaal mogelijk 

was.   
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Figuur 1 

Screenshots uit kennisclip 

   

   

2.2.2 Tekst 

Uit onderzoek van List en Ballenger (2019) is afgeleid dat een kennisclip van 5 

minuten gelijkstaat aan een tekst van circa 550 woorden. De tekst is door de onderzoeker zelf 

geschreven, bestond uit 594 woorden en was geschreven op B2-niveau (Little, 2007; 

Taalbrigade, n.d.). De afbeeldingen die in de kennisclip voorkwamen, waren aan de tekst 

toegevoegd. Ook bij het ontwerp van de tekst was rekening gehouden met de principes voor 

het ontwerp van multimedia van Mayer (2021). De tekst was getypt in lettertype Arial 12, 

enkele spatiëring en enkelzijdig afgedrukt. Er werd gebruikgemaakt van signalering door 

belangrijke informatie als titel of vet af te drukken en hiermee de leesbaarheid te bevorderen 

(Meyer, 2003).  

2.2.3 Aantekeningenvel 

Alle studenten ontvingen een leeg vel papier waarop ze aantekeningen konden maken, 

vergelijkbaar met het onderzoek van List en Ballenger (2019). Het maken van aantekeningen 

kan een positieve invloed hebben op het ophalen van informatie uit het geheugen (Rickards et 

al., 1997).  

2.2.4 Formulieren voorafgaand aan interventie 

Studenten werd gevraagd een formulier met enkele stellingen aangaande toestemming 

voor het onderzoek te ondertekenen (informed consent). Studenten in de kennisclipconditie 
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werd gevraagd naar hun ervaring met het leren van kennisclips. Hiervoor werd één vraag 

gesteld (“Hoe vaak heb je de afgelopen 2 weken iets geleerd met behulp van een 

kennisclip?”). De vraag werd gemeten aan de hand van een vijfpunts Likert-antwoordmodel 

dat liep van nooit (0 keer) tot zeer vaak (meer dan 11 keer), zoals gebruikt in onderzoek van 

Hefter en Berthold (2020). De frequenties zijn door de onderzoeker zelf toegevoegd om 

objectief de frequentie te kunnen meten.  

De voorkennis over het onderwerp employer branding werd getoetst met behulp van 

tien dichotome vragen (goed/fout) over dit onderwerp, zoals voorkennis ook in onderzoek van 

Hefter en Berthold (2020) is getoetst. Elke goed beantwoorde vraag leverde 1 punt op, zodat 

een cijfer van 1 tot en met 10 behaald kon worden (minimale score was 1, ook bij nul vragen 

goed). Deze vragen zijn door de onderzoeker opgesteld. 

2.2.5 Meerkeuzetoets 

De afhankelijke variabele is het toetsresultaat. Om dit te meten werd een toets 

afgenomen, die bestond uit tien meerkeuzevragen met vier antwoordopties over employer 

branding. Deze toets was identiek voor zowel de kennisclipconditie als de tekstconditie en 

werd op papier aan de studenten verstrekt. Na 6 weken werd de studenten gevraagd nogmaals 

dezelfde toets te maken, zoals ook gebeurde in het onderzoek van Tarchi et al. (2021). Deze 

toets werd online afgenomen (zie §2.3.2). De toets was door de onderzoeker opgesteld. Elke 

goed beantwoorde vraag leverde 1 punt op, zodat studenten een toetsresultaat van 1 tot 10 

konden halen (minimale score was 1, ook bij nul vragen goed). 
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2.3 Procedure  

2.3.1 Ethische Toetsing 

Het onderzoek is getoetst door de commissie Ethische Toetsing Onderzoek van de 

Open Universiteit. Deze commissie heeft op basis van het onderzoeksvoorstel en additionele 

vragen een positief advies gegeven op de ethische toetsing. 

2.3.2 Experiment Deel 1 

Drie weken voorafgaand aan het experiment is een Think Aloud-onderzoek afgenomen 

(Ericsson & Simon, 1984) bij twee tweedejaarsstudenten bedrijfskunde die niet aan het 

experiment mee zouden doen. De Think Aloud-methode is geschikt om te testen of de tekst 

door studenten begrepen werd (Collins, 2003). Aan de twee studenten werd gevraagd in 

aanwezigheid van de onderzoeker de tekst van het experiment hardop voor te lezen en uit te 

spreken wat ze dachten. Zoals omschreven bij niveau 3 van de Think Aloud-methode werd bij 

onduidelijkheden door de onderzoeker gevraagd waarom iets niet duidelijk was (Olmsted-

Hawala et al., 2010). Naar aanleiding van deze exercitie is de tekst bijgesteld. Daarna werd 

pas de video, die gebaseerd was op de tekst, opgenomen. 

Drie weken voor het eerste experiment ontvingen alle tweedejaarsstudenten van de 

opleiding bedrijfskunde een e-mail met het verzoek vrijwillig deel te nemen aan het 

experiment. Op de e-mailing werd nauwelijks gerespondeerd en de onderzoeker heeft de 

klassen bezocht om studenten te werven. Daarna is nog tweemaal een e-mail gestuurd. Dit 

leverde nog steeds niet het benodigde aantal deelnemers op. Vervolgens zijn op dezelfde 

wijze derdejaarsstudenten, die op de onderzoeksdag op de hogeschool aanwezig zouden zijn, 

per e-mail en in de klas benaderd. Uiteindelijk meldden zich 60 tweede- en derdejaars-

studenten en dat was ruim voldoende om het experiment doorgang te laten vinden.  
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De deelnemende studenten werden voorafgaand aan het experiment ingedeeld in twee 

blokken: mannen en vrouwen. Deze twee blokken werden willekeurig over beide condities 

verdeeld, zodat de genderverdeling min of meer gelijk was in de twee condities.  

Datum en tijdstip van het eerste experiment waren zo gekozen dat deelname voor de 

studenten zo min mogelijk extra tijd kostte, waarmee de kans op deelname vergroot werd. De 

deelnemers ontvingen twee herinneringsmails met datum, tijd en lokaalnummer (een week en 

een dag voorafgaand aan het experiment). De onderzoeker had een klaslokaal gereserveerd 

dat geschikt was voor 60 studenten. Het experiment heeft op de onderzoeksdag twee keer 

plaatsgevonden; een keer voor tweedejaarsstudenten en een keer voor derdejaarsstudenten. 

Deze groepen hebben geen contact met elkaar gehad.  

Bij aanvang van het experiment heeft de onderzoeker plaatsgenomen bij de deur van 

het lokaal en de studenten, op basis van de blokindeling, naar een kant van het lokaal 

verwezen, zodat de studenten uit dezelfde conditie aan dezelfde kant van het lokaal zaten. 

Toen alle deelnemers aanwezig waren, heeft de onderzoeker een instructie voorgelezen. 

Iedere student ontving een leeg vel papier voor aantekeningen, een toestemmingsformulier 

(informed consent) en de voorkennistoets. Studenten in de kennisclipconditie ontvingen de 

vraag over ervaring met kennisclips. Nadat deze vragen waren beantwoord, werden de 

formulieren ingenomen door de onderzoeker. 

Vlak voor het experiment heeft de onderzoeker de kennisclip in de elektronische 

leeromgeving van de hogeschool geplaatst. Aan de studenten in de kennisclipconditie werd 

gevraagd hun laptop en koptelefoon te pakken en werd gewezen waar de kennisclip te vinden 

was. De studenten kregen 10 minuten de tijd om de kennisclip te bekijken. Ze konden de clip 

stoppen, vooruit- en terugspoelen. Studenten in de tekstconditie kregen de tekst op papier 

uitgereikt en kregen eveneens 10 minuten de tijd om de tekst te lezen. Ze mochten schrijven 

op de tekst. 
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Na 10 minuten sloten de studenten uit de kennisclipconditie de laptop af en werden de 

teksten in de tekstconditie ingenomen. Ook alle aantekeningen werden ingenomen en 

vernietigd. Daarna werd de papieren meerkeuzetoets in beide condities uitgedeeld. Studenten 

kregen 10 minuten de tijd voor tien meerkeuzevragen. De onderzoeker heeft erop toegezien 

dat studenten individueel de toets maakten. Na 10 minuten werd de toets ingenomen en was 

het eerste experiment ten einde. De kennisclip werd uit de elektronische leeromgeving 

verwijderd. De deelnemers ontvingen als dank voor deelname een lunchbon ter waarde van 5 

euro.  

2.3.3 Experiment deel 2 

Het tweede deel van het experiment vond na 6 weken plaats. Vanwege de 

coronapandemie was de hogeschool gesloten en heeft dit gedeelte online plaatsgevonden. Alle 

studenten die aan het eerste deel van het experiment hadden deelgenomen ontvingen 4 weken 

voorafgaand aan deel twee per e-mail een uitnodiging om in Microsoft Teams deel te nemen 

aan het tweede deel van experiment. Vervolgens ontvingen ze de Microsoft Teams-

uitnodiging. Een week en een dag voor deze online bijeenkomst werd een herinneringsmail 

gestuurd. Slechts 37 van de 60 studenten die aan het eerste deel van het experiment hadden 

meegedaan reageerden op de uitnodiging. Om ervoor te zorgen dat er voldoende deelnemers 

waren heeft de onderzoeker nog vier deelnamemomenten in Microsoft Teams gecreëerd op de 

dag na het geplande experiment en de deelnemers die nog niet gereageerd hadden hiervoor 

uitgenodigd. Dat resulteerde uiteindelijk in 57 deelnemers.  

Het tweede deel van het experiment bestond uit het nogmaals maken van de toets met 

tien meerkeuzevragen. De toets is door de onderzoeker in het programma Wooclap ingevoerd. 

Dit is een online applicatie om onder andere meerkeuzetoetsen synchroon af te nemen. 

Studenten konden de toetsvragen niet opslaan of verspreiden. De hogeschool waar het 

experiment plaatsvond heeft een licentie voor deze applicatie, zodat studenten met hun 
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gegevens van de hogeschool konden inloggen. Tijdens de tweede bijeenkomst werd een korte 

instructie voorgelezen. De onderzoeker deelde op haar scherm (in Microsoft Teams) de 

Wooclap-toets. Er verscheen eerst een QR-code waarmee studenten met hun telefoon konden 

inloggen in de applicatie. Ze moesten eerst hun naam invoeren en daarna werden de 

toetsvragen één voor één gepresenteerd. Studenten kregen per toetsvraag een minuut de tijd 

om deze te beantwoorden, zodat de gehele toets 10 minuten duurde, gelijk aan de toets van 

het eerste deel van het experiment. Nadat alle vragen waren beantwoord werd de applicatie 

afgesloten en werden studenten bedankt voor hun medewerking. De onderzoeker kon de 

resultaten uit Wooclap downloaden in een Excel-document. 

 

2.4 Data-Analyse  

In het ontwerp zijn drie onafhankelijke variabelen en een afhankelijke variabele 

opgenomen (Tabel 5). De variabele ‘leren van kennisclips’ is onderzocht met een Likert-

schaal en is omgezet naar een dichotome variabele: weinig, score 1 (0 tot 3 keer geleerd van 

kennisclip) of veel, score 2 (4 tot 14 keer geleerd van kennisclip). 

 

Tabel 5  

Variabelen Mixed Design 

________________________________________________________________________ 

Variabele   type   meetniveau   score 

________________________________________________________________________ 

Medium   onafhankelijk  nominaal, dichotoom  1 en 2 

 

Geslacht    onafhankelijk,   

    moderator  nominaal, dichotoom  1 en 2 

Leren van kennisclips  onafhankelijk,   

    moderator  nominaal, dichotoom  1 en 2 

 

Toetresultaat t0   covariaat  continu, ratio   1 t/m 10 

 

Toetsresultaat t1  afhankelijk  continu, ratio   1 t/m 10 

 

Toetsresultaat t2  afhankelijk  continu, ratio   1 t/m 10    
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De data zijn geanalyseerd met IBM SPSS Statistics versie 28 en JASP versie 0.16.0.0. 

De data zijn niet gecorrigeerd op outliers, omdat ook uitschieters waardevolle informatie 

kunnen opleveren (Aguinis et al., 2013). Voorafgaand aan de data-analyse werd met behulp 

van een histogram de assumptie van normaliteit gecheckt. Met een homogeniteitstest 

(Levene’s test) is vastgesteld of de variantie binnen de toegestane marge viel (Field, 2018). 

Bovendien werd de onafhankelijkheid van de covariaat met de onafhankelijke variabelen 

onderzocht, evenals de homogeniteit van de regressiecurve van de covariaat (voorkennis) met 

de afhankelijke variabelen (toetsresultaat op t1 en t2). 

Na het eerste deel van het experiment (t1) werd in SPSS en JASP een ANCOVA 

uitgevoerd om te achterhalen of er direct na de interventie verschillen zaten in toetsresultaten 

tussen de variabelen medium, geslacht en ervaring met leren van kennisclips (hypotheses 1, 3, 

5 en 7). Dezelfde analyses werden gedaan na het tweede deel van het experiment (t2) om de 

hypotheses die betrekking hadden op de toets na 6 weken te onderzoeken (hypotheses 2, 4, 6 

en 8). Vervolgens werden dummy-variabelen aangemaakt van de variabelen medium en 

geslacht om een Bayesiaanse analyse in JASP uit te voeren en meer bewijs voor de 

hypotheses te vinden. Deze analyse is uitgevoerd, omdat een analyse gebaseerd op de p-

waarde alleen gericht is op het al dan niet verwerpen van de nulhypothese en een alternatieve 

hypothese negeert (Wagenmakers, 2015). Bovendien kon met Bayesiaanse statistiek evidentie 

worden gevonden voor de afwezigheid van een effect (Wagenmakers & Gronau, 2018).  

Ten slotte werd na het tweede deel van het experiment een herhaalde metingen 

ANCOVA in SPSS en JASP uitgevoerd om de verschillen tussen de toetsresultaten op de 

twee momenten in de verschillende condities te analyseren. 

Omdat het model een covariaat bevat, zijn de estimated marginal means opgenomen 

in de rapportage (Field, 2018). Voor alle effecten is uitgegaan van een significantieniveau  

p < .05 (Field, 2018). 
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3. Resultaten 

3.1 Controle van de Data 

 Er is gecontroleerd op assumptieschendingen. Het toetsresultaat op t1 en t2 is normaal 

verdeeld met een linksscheve verdeling (skewness < 0), dat betekent dat de meeste studenten 

een voldoende scoorden.  

Levene’s test was voor alle onafhankelijke variabelen niet significant, waardoor de 

assumptie van gelijke variantie niet werd geschonden (p  > .05). Omdat er slechts twee 

metingen waren, werd per definitie aan de assumptie van sphericiteit voldaan (Field, 2018).  

De assumptie van homogeniteit van regressie voor de covariaat is niet geschonden  

(p  > .05). De covariaat is onafhankelijk van het medium, p = .464, en van ervaring met het 

leren van kennisclips, p = .455. Voor geslacht is de assumptie van onafhankelijkheid met de 

covariaat wel geschonden, p = .007, dus voorkennis (toets t0) verschilt significant tussen 

mannen en vrouwen (Mman = 7.41, SD = 1.48; Mvrouw = 8.48, SD = 1.29). Echter, in dit 

experiment is sprake van een gerandomiseerd blokontwerp, waarbij mannen en vrouwen 

gelijkmatig over de condities kennisclip en tekst zijn verdeeld. Ook al zijn er significante 

verschillen uit de voorkennistoets gekomen, doordat er een gerandomiseerd bloktonwerp is 

toegepast, konden de statistische toetsen worden uitgevoerd. 

 

3.2 Gemiddelden per Conditie 

Er is bekeken of er verschillen zaten in de toetsresultaten van de diverse condities. 

Studenten die de tekst hadden gelezen behaalden direct na de interventie hogere 

toetsresultaten dan degenen die de kennisclip hadden bekeken in alle condities. Vrouwen 

scoorden in beide groepen beter dan mannen (Tabel 6).  
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Tabel 6 

Gemiddelden van de Toetsresultaten per Medium en Geslacht Direct na Interventie (t1) 

___________________________________________________________________________ 

Conditie  totaal           mannen        vrouwen   

   M SE  M SE  M SE           

___________________________________________________________________________ 

Kennisclip  6.6 0.32  6.5 0.38  6.8 0.52 

Tekst   7.3 0.31  6.9 0.38  7.7 0.49 

___________________________________________________________________________ 

Noot. M = marginal mean, SE = standard error, n = 60 

 

Na 6 weken verschilden de toetsresultaten tussen tekst- en kennisclipconditie 

nauwelijks. Wel is zichtbaar dat in de kennisclipconditie vrouwen betere resultaten behaalden 

dan mannen, terwijl in de tekstconditie mannen hoger scoorden dan vrouwen (Tabel 7).  

 

Tabel 7 

Gemiddelden van de Toetsresultaten per Medium en Geslacht na 6 Weken (t2) 

___________________________________________________________________________ 

Conditie  totaal           mannen        vrouwen   

   M SE  M SE  M SE           

___________________________________________________________________________ 

Kennisclip  5.4 0.39  4.8 0.48  6.0 0.63 

Tekst   5.3 0.38  5.6 0.44  5.0 0.61 

___________________________________________________________________________ 

Noot. M = marginal mean, SE = standard error, n = 55 

 

De gemiddelden van studenten die veel of weinig ervaring hebben met het leren van 

kennisclips waren nagenoeg gelijk (Tabel 8). 
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Tabel 8 

Gemiddelden van de Toetsresultaten van Leren van Kennisclips 

___________________________________________________________________________ 

Conditie  direct na interventie (t1)     na 6 weken (t2)   

   M SE   M SE    

___________________________________________________________________________ 

Weinig ervaring 6.6 0.34   5.3 0.45   

Veel ervaring  6.6 0.56   5.3 0.82     

_______________________________________________________________________ 

Noot. M = marginal mean, SE = standard error, n = 29 op t1, n = 26 op t2 

 

In de volgende paragrafen wordt geanalyseerd of de verschillen in toetsresultaten 

significant zijn en in hoeverre er ondersteuning is gevonden voor de gestelde hypotheses. 

 

3.3 Resultaten Direct na de Interventie 

In het eerste deel van het experiment maakten studenten een toets direct na het 

bekijken van de kennisclip of het lezen van de tekst. Hiervoor zijn vier hypotheses opgesteld 

(1, 3, 5 en 7). De eerste hypothese veronderstelde een significant effect tussen de 

toetsresultaten van hbo-bedrijfskundestudenten die een kennisclip bekeken en hbo-

bedrijfskundestudenten die een tekst lazen over hetzelfde voor hen onbekende onderwerp, 

direct na de interventie. Deze hypothese werd niet bewezen, F(1,55) = 3.1, p = .084 (Bijlage 

A, Figuur A1).  

Hypotheses 3 en 5 stelden dat er geen verschil zou zijn in toetsresultaten tussen 

mannen en vrouwen in zowel de kennisclip- als de tekstconditie. Voor deze hypotheses werd 

ondersteuning gevonden. Er was inderdaad geen significant verschil in de toetsresultaten van 

mannelijke en vrouwelijke studenten direct na de interventie, F(1,55) = 0.105, p = .75. Het 

interactie-effect van medium (kennisclip of tekst) en geslacht (mannen of vrouwen) was 

eveneens niet significant, F(1,55) = 0.325, p = .571 (Bijlage A, Figuur A1). 
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In hypothese 7 is geformuleerd dat er direct na de interventie een significant verschil 

zou zijn in de toetsresultaten van hbo-bedrijfskundestudenten die veel ervaring hadden en 

degenen die weinig ervaring hadden met het leren van kennisclips. Het effect werd niet 

gevonden, waarmee de hypothese werd verworpen,  F(1,26) = 0.012, p = .914 (Bijlage A, 

Figuur A2).  

 

3.4 Resultaten na 6 Weken 

In het tweede deel van het experiment maakten studenten na 6 weken nogmaals 

dezelfde toets als tijdens het eerste deel van het experiment. Voor dit deel van het experiment 

waren eveneens vier hypotheses geformuleerd (2, 4, 6 en 8). Er was ook na 6 weken geen 

significant verschil in de toetsresultaten van hbo-bedrijfskundestudenten die een kennisclip 

bekeken en hbo-bedrijfskundestudenten die een tekst lazen over hetzelfde voor hen 

onbekende onderwerp. Dat betekent dat hypothese 2 niet bevestigd kon worden, F(1,50) = 

0.072, p = .79 (Bijlage B, Figuur B1).  

Hypotheses 4 en 6 veronderstelden geen verschil in toetsresultaten tussen mannen en 

vrouwen in zowel de kennisclip- als de tekstconditie. Er werd ook na 6 weken geen 

significant verschil gevonden in de toetsresultaten van mannelijke en vrouwelijke studenten, 

F(1,50) = 0.217, p = .644. Dit resultaat toont aan dat deze hypotheses niet bewezen werden. 

Het interactie-effect van medium (kennisclip of tekst) en geslacht (mannen of vrouwen) was 

eveneens niet significant, F(1,50) = 2.826, p = .099 (Bijlage B, Figuur B1). 

Hypothese 8 formuleerde dat er na 6 weken een significant verschil zou zijn in de 

toetsresultaten van hbo-bedrijfskundestudenten die veel ervaring hadden en degenen die 

weinig ervaring hadden met het leren van kennisclips. Deze hypothese werd niet ondersteund,  

F(1,23) = 0.001, p = .974 (Bijlage B, Figuur B2). 
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3.5 Bayesiaanse Analyse 

 Omdat alle resultaten uit bovenvermelde ANCOVA niet-significant waren, is met 

behulp van Bayesiaanse statistiek gezocht naar bewijs voor dit ontbrekende effect. Als eerste 

is onderzocht of vrouwen dezelfde toetsresultaten behaalden na het bekijken van een 

kennisclip als na het lezen van een tekst. De data bieden ondersteuning voor de nulhypothese; 

BF₀₁ = 6.922. Eenzelfde analyse is gemaakt voor mannen (kennisclip versus tekst). Ook bij 

deze vergelijking werd bewijs gevonden voor de nulhypothese; BF₀₁ = 6.994 (Bijlage C, 

Figuur C1 en C2). Dit betekent dat H₀, de nulhypotheses, de data bijna zeven keer zo goed 

voorspelden als H₁, de alternatieve hypotheses. Een Bayes-factor tussen 3 en 10 geeft aan dat 

het bewijs matig (moderate) is (Wagenmakers, 2015). Het bewijs voor H₀ is relatief stabiel bij 

verschillende prior-wijdtes, wat aangeeft dat de analyse robuust is. Er is dus geen verschil in 

toetsresultaten tussen vrouwelijke en mannelijke studenten na het bekijken van een kennisclip 

of het lezen van een tekst. Dit is in tegenstelling tot hypotheses 1 en 2 uit dit onderzoek, die 

veronderstelden dat studenten die een kennisclip bekeken betere toetsresultaten zouden 

behalen dan studenten die een tekst lazen. 

Vervolgens is geanalyseerd of de toetsresultaten van vrouwen die een kennisclip 

hadden bekeken verschilden van de toetsresultaten van mannen die een kennisclip hadden 

bekeken. Wederom toonden de data ondersteuning voor H₀ en voorspelde H₀ bijna twee keer 

zo goed als H₁; BF₀₁ = 1.838 (Bijlage C, Figuur C3). Ook is onderzocht of de toetsresultaten 

van vrouwen en mannen verschilden na het lezen van een tekst. Ook in dit geval voorspelde 

H₀ twee keer zo goed als H₁; BF₀₁ = 2.009 (Bijlage C, Figuur C4). Bij verschillende prior-

wijdtes is het bewijs voor H₀ relatief stabiel, wat deze analyses robuust maakt. De Bayes- 

factor geeft aan dat er anekdotisch bewijs is dat vrouwen en mannen even goede 

toetsresultaten behalen, zowel na het bekijken van een kennisclip als na het lezen van een 
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tekst. Dit is gelijk aan hypotheses 3, 4 ,5 en 6 uit dit onderzoek, die geen verschillen in 

geslacht veronderstelden. 

 

3.6 Verschillen Tussen Toetsresultaten na Twee Meetmomenten 

 Ten slotte is geanalyseerd of er significante verschillen zijn tussen de toetsresultaten 

direct na de interventie en na 6 weken. De gemiddelde toetsresultaten van alle groepen waren 

na 6 weken gedaald (Tabel 6 en 7), maar ook deze verschillen bleken niet significant. Tussen 

de studenten die een kennisclip hadden bekeken en studenten die een tekst hadden gelezen 

waren geen significante verschillen in de toetsresultaten op de twee meetmomenten, F(1,50) = 

3.106, p = .084. Ook tussen mannelijke en vrouwelijke studenten waren in de within-subjects 

analyse geen significante uitkomsten waarneembaar, F(1,50) = 0.066, p = .798. De interactie 

tussen medium en geslacht bleek eveneens niet significant, F(1,50) = 3.668, p = .061 (Bijlage 

D, Figuur D1). De toetsresultaten van studenten die veel of weinig ervaring hadden met het 

leren van kennisclip toonden in de repeated-measures analyse ook geen significant verschil 

op de twee meetmomenten, F(1,23) = 0.02, p = .888 (Bijlage D, Figuur D2). 

 

4. Discussie 

4.1 Beantwoording Onderzoeksvraag en Hypotheses 

 De onderzoeksvraag luidde: wat is het effect van het bekijken van een video of het 

lezen van een tekst door hbo-bedrijfskundestudenten op toetsresultaten direct na de interventie 

én na 6 weken? De verwachting was dat hbo-bedrijfskundestudenten die een kennisclip 

bekeken betere toetsresultaten zouden behalen dan hbo-bedrijfskundestudenten die een tekst 

lazen over hetzelfde voor hen onbekende onderwerp. Er kon geen ondersteuning voor deze 

hypotheses gevonden worden, noch direct na de interventie noch na 6 weken (hypotheses 1 en 

2). Dat is verrassend, omdat in een kennisclip meerdere zintuigen aangesproken worden, wat 
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tot een betere verwerking kan leiden dan het lezen van een tekst, waarbij alleen de ogen 

worden gebruikt (Mayer, 2021; Mayer & Fiorella, 2014).  

Waar in andere onderzoeken de kwaliteit of het gebruik van de video in twijfel werd 

getrokken, waardoor studenten niet goed van een video konden leren (Harrison, 2019; Merkt, 

2011), is in deze studie bij het ontwerpen van de kennisclip rekening gehouden met een 

optimale cognitieve belasting conform de richtlijnen van Mayer (2021). Er is gebruik gemaakt 

van signalering en ruimtelijke en tijdelijke nabijheid. Tevens bevatte de kennisclip geen 

irrelevante afbeeldingen en werd overtolligheid vermeden, door tekst alleen uit te spreken en 

niet op beeld af te beelden (alleen als geheugensteuntje). Studenten kregen de mogelijkheid de 

kennisclip te stoppen, vooruit en terug te spoelen, zoals aanbevolen door Biard et al. (2018). 

De lengte van de kennisclip was net onder de 5 minuten, wat door studenten als goed wordt 

bestempeld (Brame, 2016; Clossen, 2018; Guo et al., 2014). Desalniettemin scoorde de 

kennisclip niet het verwachte effect. 

De bevindingen komen overeen met eerdere onderzoeken waarin werd aangetoond dat 

de huidige generatie studenten een voorkeur heeft voor leren van video, maar dat die voorkeur 

voor video niet leidt tot betere toetsresultaten dan na het bestuderen van tekst, zowel direct na 

de interventie (Burin et al., 2021; Hefter & Berthold, 2020) als na een periode van 6 weken 

(Tarchi et al., 2021). Een verklaring voor het feit dat video geen betere toetsresultaten 

oplevert dan tekst kan het vergankelijkheidseffect zijn (transient information effect) (Leahy & 

Sweller, 2011). Dit houdt in dat naarmate informatie complexer wordt, de modaliteits-

voordelen (het gebruik van zowel ogen als oren) afnemen. Als studenten de informatie over 

employer branding lastig vonden, kan dat een reden zijn dat de presentatie van het onderwerp 

in een kennisclip geen betere toersresultaten opleverde. 

 Zoals verwacht was er geen significant verschil tussen de toetsresultaten van mannen 

en vrouwen, noch direct na de interventie noch na 6 weken (hypotheses 3, 4, 5 en 6). Mannen 
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en vrouwen hebben weliswaar andere voorkeuren ten aanzien van media (Wehrwein et al., 

2007), maar dit leidt niet tot verschillende toetsresultaten, zoals ook in eerdere onderzoeken is 

aangetoond (Expósito et al., 2020; Kay & Edwards, 2012; Lancellotti et al., 2016). 

 In tegenstelling tot eerder onderzoek van Hefter en Berthold (2020) bleek dat 

studenten die vaker geleerd hadden van een video geen significant andere toetsresultaten 

boekten dan studenten die weinig ervaring hadden met leren van video. Voor hypotheses 7 en 

8 kon geen ondersteuning gevonden worden. Het is mogelijk dat studenten een andere 

interpretatie gaven aan het begrip ‘leren van kennisclips’. Dit wordt in paragraaf 4.2 nader 

toegelicht. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de verschillen tussen video en tekst, maar slechts een 

deel van die onderzoeken richtte zich op langetermijnresultaten. Dit onderzoek bevatte twee 

meetmomenten, waarbij het tweede meetmoment na 6 weken plaatsvond. Zes weken na de 

interventie was er geen significant verschil waarneembaar tussen toetsresultaten na 

bestudering van tekst of kennisclip. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in dit onderzoek 

het onderwerp eenmalig gepresenteerd werd en vervolgens na 6 weken nogmaals getoetst 

werd. Zoals de leercurve van Ebbinghaus liet zien, is veel informatie na een uur, maar zeker 

na een week al vergeten (Murre & Dros, 2015). In het hbo is het niet gebruikelijk dat 

studenten eenmalig een tekst lezen of video bekijken en 6 weken later daarover getoetst 

worden. Lesstof komt veelal meerdere malen voorbij, in een college en/of als studenten de 

stof (nogmaals) bestuderen voorafgaand aan een tentamen. Effectieve leerstrategieën zoals 

gespreid leren en lesstof actief ophalen uit het geheugen (retrieval pratice) worden in het 

hoger onderwijs ingezet om ervoor te zorgen dat lesstof beklijft (Surma et al., 2019; 

Verkoeijen, 2016). In dit onderzoek zijn deze leerstrategieën niet ingezet en dat kan een reden 

zijn dat studenten, ongeacht of ze waren blootgesteld aan de kennisclip of de tekst, op de 
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tweede toets slechter scoorden en dat de inzet van verschillende media niet tot significante 

verschillen in toetsresultaten leiden.  

 

4.2 Beperkingen van het Onderzoek en Toekomstig Onderzoek 

Het experiment bracht enkele validiteitsbedreigers met zich mee (Creswell, 2014). De 

eerste is een tussentijds extern voorval (history), omdat tussen de twee metingen een 

tussenpose van 6 weken zat. Het onderzoek vond plaats tijdens de coronapandemie en tussen 

de twee metingen nam het aantal coronabesmettingen in Nederland toe, wat tot gevolg had dat 

in het hoger onderwijs fysieke lessen werden vervangen door online colleges. Uit onderzoek 

van het Trimbos Instituut (2021) blijkt dat de coronapandemie tot psychische klachten heeft 

geleid, met name onder 20- tot 35-jarigen. De psychische gesteldheid van studenten kan de 

resultaten beïnvloed hebben.  

De coronapandemie vormde ook een bedreiging voor de meerkeuzetoets zelf 

(instrumentation). Het eerste deel van het experiment vond fysiek op de hogeschool plaats, 

maar het tweede deel moest online afgenomen worden. De eerste en tweede toets waren 

inhoudelijk identiek, maar de eerste meerkeuzetoets is op de hogeschool op papier afgenomen 

en de tweede toets werd online via de applicatie Wooclap gemaakt. Als het om lange, 

academische, teksten gaat, geven studenten de voorkeur aan lezen van papier (Walsh, 2016). 

In dit geval bestonden de vragen van de toets uit maximaal 21 woorden, waardoor het lezen 

van de vragen van een scherm geen grote belemmering zal zijn geweest. Wat wel een 

beperking kan zijn, is dat studenten tijdens de eerste toets konden terugkijken naar eerdere 

antwoorden, wat bij de tweede, online, toets niet mogelijk was. De vragen werden in vaste 

volgorde gepresenteerd en beantwoord, en de applicatie bood geen mogelijkheid om terug te 

komen op een eerder gegeven antwoord. Het online maken van de toets zorgde ook voor extra 

cognitieve belasting, doordat studenten met een voor hen onbekende applicatie moesten 
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werken om de vragen te beantwoorden. Voor toekomstig onderzoek is het aan te bevelen 

beide toetsen indien mogelijk op dezelfde wijze af te nemen. 

Een derde beperking die ook met de meerkeuzetoets te maken heeft, is dat de omvang 

van de toets beperkt was tot tien vragen. De betrouwbaarheid van een toets wordt groter 

naarmate de toets uit meer vragen bestaat. Bij een toets met weinig vragen kan het zo zijn dat 

studenten met weinig kennis te veel vragen goed gokken, waardoor de testuitslag niet 

betrouwbaar is (Zimmerman & Williams, 2003). Omdat de omvang van de informatie in tekst 

en kennisclip beperkt was, is gekozen voor relatief weinig vragen. Een aanbeveling voor 

toekomstig onderzoek is om een meerkeuzetoets met meer vragen te construeren en daarmee 

de gokkans te verkleinen. 

Het eerste deel van het experiment vond plaats op twee momenten, een tijdstip voor 

tweedejaarsstudenten en een tijdstip voor derdejaarsstudenten. Omdat deze groepen studenten 

elkaar hoogstwaarschijnlijk niet kennen en de materialen na afloop van het experiment 

werden ingenomen, was de kans op verspreiding van de toets gering (diffusion of treatments). 

Het tweede deel van het experiment heeft op vijf online momenten plaatsgevonden tijdens 

twee dagen om ervoor te zorgen dat er voldoende deelnemers waren. Het is mogelijk dat 

studenten tussendoor ervaringen met elkaar hebben uitgewisseld. Omdat studenten weinig 

baat hebben bij een goed resultaat van de toets, ze konden er immers geen studiepunten mee 

verdienen, werd ook in dit geval de kans dat studenten informatie hebben doorgespeeld aan 

elkaar als gering gezien. Bovendien heeft de onderzoeker de juiste antwoorden op de toets 

niet bekendgemaakt, zodat studenten geen correcte antwoorden aan elkaar konden doorgeven. 

Het verdient aanbeveling om een experiment op hetzelfde moment te laten plaatsvinden. In dit 

experiment gaf de onderzoeker de voorkeur aan meer deelnemers boven een experiment op 

één moment, zodat het experiment voldoende power had om de resultaten te kunnen 

analyseren. 
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Aan de studenten die de kennisclip bekeken werd tijdens het eerste deel van het 

experiment gevraagd hoe vaak zij de afgelopen twee weken iets geleerd hadden met behulp 

van een kennisclip. De antwoorden die hier gegeven zijn, zijn gebaseerd op zelfinzicht en 

eigen herinnering. Het kan zijn dat studenten niet goed meer weten hoe vaak zij iets geleerd 

hebben. Bovendien denken studenten bij het bekijken van een video buiten de educatieve 

omgeving, wellicht niet aan leren. We weten dat ruim 85 van de Nederlandse jongeren tussen 

de 20 en 24 jaar video’s bekijkt op YouTube (Newcom, 2021), maar een video bekijken hoeft 

voor studenten niet te betekenen dat ze er van geleerd hebben. Als een student bijvoorbeeld 

een fietsband repareert met behulp van een video op YouTube, heeft de student in de context 

van dit onderzoek misschien ingevuld dat hij niet van een kennisclip geleerd heeft, terwijl de 

onderzoeker van mening is dat er dan wel van een kennisclip geleerd is. De student kan de 

vraag over leren van kennisclips geïnterpreteerd hebben met alleen de bedrijfskundige studie 

in het achterhoofd. Daardoor is het mogelijk dat de vraag voorafgaand aan het onderzoek over 

leren van kennisclips door studenten anders ingevuld is dan door de onderzoeker was bedoeld. 

Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen uitleg te geven over wat de onderzoeker exact 

bedoelt met een dergelijke vraag. 

Een zesde bedreiger is dat deelnemers zich in de tijd konden ontwikkelen 

(maturation). Deze bedreiger werd zo klein mogelijk gehouden door voor dit onderzoek een 

onderwerp te kiezen waar studenten nog niet bekend mee waren (employer branding). Dit 

onderwerp komt pas later in het curriculum van de bedrijfskundige studie van deze studenten 

aan bod. Het kan zijn dat het onderwerp de interesse van sommige studenten gewekt heeft en 

zij zich hierin verdiept hebben na het eerste deel van het experiment, waardoor deze studenten 

bij de tweede toets hoog scoorden. Een plotselinge toegenomen interesse van deelnemers in 

het onderwerp van het onderzoek is ook bij een vervolgonderzoek niet uit te sluiten.  
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De zevende bedreiger was de kans op uitval (mortality). Met een kleine beloning 

werden studenten aangespoord bij beide bijeenkomsten te verschijnen. Een beloning kan 

stimuleren dat studenten serieus aan het experiment meedoen. Een nadeel kan zijn dat 

studenten alleen maar meedoen vanwege de beloning en daardoor juist minder serieus de 

bijbehorende toetsen maken (Göritz, 2010). Echter, de beloning was een klein blijk van dank 

(lunchbon van 5 euro) en geen grote financiële bijdrage. Omdat het tweede deel van het 

experiment online plaatsvond, was er na deze toets geen beloning, wat bijgedragen kan 

hebben aan een lagere opkomst bij het tweede deel. Ook het feit dat het tweede deel van het 

experiment online plaatsvond en de onderzoeker niet de klassen kon rondgaan om studenten 

aan het onderzoek te herinneren, heeft wellicht tot uitval geleid.  

Compenserende rivaliteit wordt als achtste bedreiger gezien, doordat studenten in de 

tekstconditie zich achtergesteld zouden kunnen voelen bij de studenten in de kennisclip-

conditie. Door de hypotheses niet van tevoren met studenten te delen en doordat de toetsen 

van het experiment geen invloed hadden op de studieresultaten van de studenten, is deze 

bedreiger geminimaliseerd (Creswell, 2014). 

De negende bedreiger is een niet-representatieve steekproef. In het Nederlandse hoger 

onderwijs heeft circa 10% van de studenten een functiebeperking, waaronder dyslexie, ADHD 

of een chronische ziekte, die een belemmering voor de studie kan vormen (Expertisecentrum 

inclusief onderwijs, 2018). In de steekproef is geen rekening gehouden met deze 

aandoeningen, die ervoor kunnen zorgen dat studenten langzaam lezen of zich moeilijk 

kunnen concentreren. Als de steekproef bestond uit een groter dan gemiddeld aantal studenten 

met bijvoorbeeld dyslexie, kan dat de resultaten vertroebeld hebben. In vervolgonderzoek zou 

een vraag kunnen worden toegevoegd over functiebeperkingen. 

Een laatste aanbeveling voor toekomstig onderzoek is om studenten gedurende een 

langere periode vaker te laten leren van een kennisclip of tekst voordat er getoetst wordt. Het 
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eenmalig aanbieden van lesstof en deze stof na 6 weken toetsen, zoals in dit onderzoek het 

geval was, is niet representatief voor het onderwijs in het hbo. De kans dat studenten na 6 

weken veel zijn vergeten, is groot (Murre & Dros, 2015). Door studenten de lesstof nogmaals 

aan te bieden en dan te toetsen, zou het experiment meer gelijkenis vertonen met hoe 

studenten in het hbo een onderwerp bestuderen. 

Tegenover de beperkingen van dit onderzoek staat de mogelijke opbrengst die een 

langetermijnonderzoek kan meebrengen voor de wetenschap en de onderwijspraktijk. In de 

volgende paragraaf worden de voordelen hiervan toegelicht. 

 

4.3 Praktische Implicaties 

Er zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken geweest naar leren van video en 

tekst in het hoger onderwijs. Veel onderzoeken toetsten direct na een interventie. Over de 

toetsresultaten op lange termijn was relatief weinig bekend. Omdat de uitkomsten van de 

onderzoeken geen eenduidig antwoord gaven en er weinig data beschikbaar was over de 

effecten op lange termijn, kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan het gebrek aan data. 

Toekomstig wetenschappelijk onderzoek kan hier op voortbouwen. 

Daarnaast kunnen de bevindingen uit dit onderzoek docenten helpen bij het selecteren 

van lesmaterialen. Tot op heden bestaan de literatuurlijsten in het hoger onderwijs voor het 

merendeel uit fysieke boeken en niet uit video’s (Klein et al., 2020). Met dit onderzoek is 

aangetoond dat het aanbieden van lesstof met behulp van video of tekst even effectief is, 

waardoor het zinvol is om naast boeken lesstof in de vorm van kennisclips aan studenten aan 

te bieden. Hiermee kan tegemoet worden gekomen aan de voorkeur van studenten in het 

algemeen (Granitz et al., 2021; Rickes, 2016; Szymkowiak et al., 2021) en aan studenten met 

leesmoeilijkheden in het bijzonder (Koumi, 2006). Deze conclusie is niet alleen voor 
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docenten, maar ook voor educatieve uitgevers interessant, aangezien ook zij lesmaterialen 

ontwikkelen.  

Het onderzoek is uitgevoerd binnen de vakgroep Online leren en instructie van de 

Faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Een van de doelen van deze 

vakgroep is het verstrekken van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de 

onderwijspraktijk om efficiënt en effectief online leren en instructie te ontwerpen. Dit 

onderzoek sluit aan bij dit doel, omdat in deze studie de effectiviteit van online leren (met 

behulp van een kennisclip) aan de hand van een wetenschappelijk experiment onderzocht is. 

De vakgroep doet zelf ook onderzoek naar leren met video, maar heeft nog weinig onderzoek 

gedaan naar de langetermijneffecten van leren van video. De uitkomst van dit onderzoek kan 

bijdragen aan het vergroten van de kennis over die langetermijneffecten. 

 

4.4 Conclusie  

In dit onderzoek zijn acht hypotheses onderzocht die afgeleid waren uit de 

onderzoeksvraag naar wat het effect is van het bekijken van een kennisclip of het lezen van 

een tekst door hbo-bedrijfskundestudenten op toetsresultaten direct na de interventie én na 6 

weken. Er werden op beide meetmomenten geen significante verschillen gevonden tussen de 

toetsresultaten van studenten die een kennisclip bestudeerden en de studenten die een tekst 

lazen. Ook bleken er geen significante verschillen te zijn tussen mannelijke en vrouwelijke 

studenten en tussen studenten die veel of weinig ervaring hadden met het leren van een 

kennisclip. Niet het medium of geslacht, maar vooral de tijd had invloed op de toetsresultaten; 

na 6 weken waren de resultaten gedaald.  

Voor docenten is het goed nieuws dat beide media even effectief zijn. Dat betekent dat 

docenten variatie aan kunnen brengen in het aanbieden van de lesstof. Educatieve uitgeverijen 

ontwikkelen voor hbo-studenten naast tekstboeken steeds vaker online video’s (Van Geloven, 
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2020) en met dit onderzoek is aangetoond dat het bekijken van een video studenten net zo 

goed voorbereid op een toets als het lezen van een tekst. Als docenten en educatieve 

uitgeverijen lesstof met behulp van verschillende media aanbieden, kunnen studenten kiezen 

uit het medium dat het beste aansluit bij hun voorkeur, waarmee studenten verwachten betere 

toetsresultaten te behalen. 
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Bijlage A: ANCOVA Direct na Interventie 

 

Figuur A1 

ANCOVA Medium en Geslacht Direct na Interventie (Toetsresultaat t1) 

___________________________________________________________________________ 

             Sum of Squares df Mean Square  F  p 

___________________________________________________________________________ 

Medium      7.542   1    7.542  3.099  .084 

Geslacht      0.256   1    0.256  0.105  .747 

Medium * Geslacht     0.791   1    0.791  0.325  .571 

Toetsresultaat t0   14.843   1  14.843  6.099  .017 

Residuals  133.840 55    2.433  

___________________________________________________________________________ 

Noot. Type III Sum of Squares 

 

  

Figuur A2 

ANCOVA Leren van Kennisclips Direct na Interventie (Toetsresultaat t1) 

___________________________________________________________________________ 

             Sum of Squares df Mean Square  F  p 

___________________________________________________________________________ 

Leren-kc    0.028    1  0.028  0.012  .914 

Toetsresutaat t0   6.557    1  6.557  2.742  .110 

Residuals  62.181  26  2.392   

___________________________________________________________________________

Noot. Type III Sum of Squares 
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Bijlage B: ANCOVA na 6 Weken 

Figuur B1 

ANCOVA Medium en Geslacht na 6 Weken (Toetsresultaat t2) 

___________________________________________________________________________ 

             Sum of Squares df Mean Square  F  p 

___________________________________________________________________________ 

Medium      0.259   1    0.259  0.072  .790 

Geslacht      0.784   1    0.784  0.217  .644 

Medium * Geslacht   10.215   1  10.215             2.826  .099 

Toetsresultaat t0     1.234   1    1.234  0.341  .562 

Residuals  180.737 50    3.615  

___________________________________________________________________________ 

Noot. Type III Sum of Squares 

 

 

Figuur B2 

ANCOVA Leren van Kennisclips na 6 Weken (Toetsresultaat t2) 

___________________________________________________________________________ 

             Sum of Squares df Mean Square  F  p 

___________________________________________________________________________ 

Leren-kc    0.004    1  0.004  0.001  .974 

Toetsresutaat t0   0.411    1  0.411  0.104  .750 

Residuals  90.672  23  3.942   

___________________________________________________________________________ 

Noot. Type III Sum of Squares 
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Bijlage C: Bayesiaanse Analyse  

Figuur C1 

Bayesiaanse Robuste Analyse Kennisclip/Vrouwen Versus Tekst/Vrouwen 

 
 

 

Figuur C2 

Bayesiaanse Robuste Analyse Kennisclip/Mannen Versus Tekst/Mannen 
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Figuur C3 

Bayesiaanse Robuste Analyse Kennisclip/Vrouwen Versus Kennisclip/Mannen 

 

Figuur C4 

Bayesiaanse Robuste Analyse Tekst/Vrouwen Versus Tekst/Mannen 
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Bijlage D: Repeated Measures Analyse 

 

Figuur D1 

Within-Subjects Effect van Medium en Geslacht (Toetsresultaat t1 en t2) 

___________________________________________________________________________ 

                                   Sum of Squares  df Mean Square    F  p 

___________________________________________________________________________ 

Toetsresultaat                                       2.562      1        2.562           1.277              .264 

Toetsresultaat * Medium                     6.232       1     6.232 3.106  .084 

Toetsresultaat * Geslacht                     0.133       1     0.133 0.066  .798 

Toetsresultaat * Medium * Geslacht   7.360       1        7.360          3.668               .061  

Toetsresultaat * Toetsresultaat t0 10.268       1    10.268 5.118  .028 

Residuals                        100.319     50         2.006 

___________________________________________________________________________ 

Noot. Type III Sum of Squares 

 

 

Figuur D2 

Within-Subjects Effect van Leren van Kennisclips (Toetsresultaat t1 en t2) 

___________________________________________________________________________ 

                                   Sum of Squares  df Mean Square    F  p 

___________________________________________________________________________ 

Toetsresultaat                                       0.393      1        0.393           0.194              .664 

Toetsresultaat * Leren KC                   0.041      1     0.041 0.020  .888 

Toetsresultaat * Toetsresultaat t0   2.154       1     2.154 1.063  .313 

Residuals                          46.613     23        2.027 

___________________________________________________________________________ 

Noot. Type III Sum of Squares 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


