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Inleiding
Binnen het project Twente’s got Talent (TgT) hebben we de kiem gelegd voor het concept van
Videolessen. In dat project hebben we de eerste kinderziektes meegemaakt en hebben we met veel
doorzettingsvermogen ook de eerste successen geboekt. In het project Videolessen (binnen het
programma Innovatie Impuls Onderwijs, IIO) wordt dit concept nu verder uitgebreid en bijgeschaafd
binnen een groot aantal scholen.
Toen TgT van start ging in het voorjaar van 2010 waren de aanschafprijzen van professionele apparatuur
voor Videolessen nog behoorlijk hoog. Een degelijke set van Lifesize of Cisco-Tandberg kostte toch al
gauw meer dan 20.000 euro. De technische ontwikkelingen gaan echter razendsnel. De "goede"
apparatuur wordt goedkoper, maar tevens komen er andere technische oplossingen op de markt, met
hele andere prijskaartjes.
In deze notitie beschrijven we deze alternatieven en willen we ze globaal beoordelen. We proberen
daarbij vooral een oordeel te vormen over de onderwijskundige (on)mogelijkheden.

De referentie
Hiervoor spraken we over dure apparatuur. Hier wat meer exacte informatie. Uitgangspunt voor een
goede goede kwaliteit is een goede internetverbinding. Deze is op de meeste scholen in Nederland
aanwezig.
We nemen als referentie de apparatuur die binnen het IIO project Videolessen wordt gebruikt bij de 17
deelnemende scholen. De apparatuur bestaat uit een controle eenheid, 2 camera's en 2 schermen.
Meer specifiek betreft het een Tandberg C40 Codec met 2 PrecisionHD 12x Zoom camera’s en 2
omnidirectionele microfoons. Bij het systeem zit een afstandsbediening waarmee het mogelijk is om de
camera’s te bedienen.
De twee camera’s zijn zogenaamde PTZ (pan-tilt-zoom) camera’s. Dat wil zeggen dat de camera kunnen
pannen, dus 90 graden kunnen draaien naar links en naar rechts, en ook omhoog en omlaag bewogen
kunnen worden en tenslotte ook kunnen inzoomen met behoud van goede kwaliteit (optische zoom).
De camera’s zijn van 1080p Full-HD kwaliteit, dat wil zeggen dat ze videobeelden van 1080 x 1920 pixels
verzenden. De gebruikte LCD schermen hebben een beeldformaat van 52 inch (oftewel een diagonaal
van 132 cm).
Elke school heeft een lokaal ingericht met deze apparatuur, zoals weergegeven in figuur 1. De
apparatuur is gekoppeld aan een pc en digitaal schoolbord. Het beeld van het digibord wordt
meegezonden met de verbinding en is zichtbaar op het digibord op de afstandslocatie(s). Zowel voor- als
achterin het videolokaal hangt een camera en beeldscherm. De omnidirectionele microfoons zijn
bevestigd in het plafond.
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Figuur 1: Opstelling Videolessen

De totale kosten voor de genoemde apparatuur, inclusief installatie, training en een driejarig
onderhoudscontract, bedroegen per school ongeveer 23.000 euro. Een kale set met apparatuur kost
ongeveer 17.000 euro.
Naast de hiervoor genoemde prijs is er sprake van een servicecontract bij de scholen in het IIO project
Videolessen. Via het contract met de leverancier Visions Connected krijgen de scholen gezamenlijk de
beschikking over vijf virtuele vergaderzalen. Met behulp van deze virtuele vergaderzalen vinden de
Videolessen plaats. Dit contract kost ongeveer 2.400 euro per jaar per school.
De Videoles gaat als volgt. Op het afgesproken tijdstip wordt er dan door 2 of meer scholen ingebeld
naar de afgesproken virtuele vergaderzaal en kan de les beginnen. Het met meer dan 2 scholen
gezamenlijk een videoverbinding opzetten is essentieel voor het project Videolessen. In technische
termen heet dit een multipoint connectie. Als je echter een verbinding wilt maken tussen twee locaties,
is er in principe geen multipoint nodig.
Visions Connected levert dus de virtuele vergaderzalen en de multipoint mogelijkheden. Maar ze
leveren ook nog een webportal. Elke school heeft hiervoor een inlogaccount ontvangen. Via deze
afgeschermde website kunnen vergaderzalen gereserveerd worden door scholen en kan ook ingesteld
worden dat een videoles al dan niet wordt opgenomen. De opnames kunnen ook door docenten in
digitaal formaat gedownload worden voor gebruik in of buiten de les.

De alternatieven
In het afgelopen tijd zijn er enkele interessante alternatieven beschikbaar gekomen. De belangrijkste
zijn: Google+ Hangout, Skype op TV (via Tely HD, of Logitech TV Cam HD), Biscotti, Cisco Jabber Video,
Adobe Connect, ooVoo (Premium) en Skype (Premium).
Hieronder zullen we in twee tabellen deze alternatieven vergelijken met de referentie. Allereerst gaan
we in op de kosten van de alternatieven.
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Kostenvergelijking
We hebben via internet zo goed mogelijk de kosten van de alternatieven proberen te achterhalen (alle
relevante websites zijn achterin deze notitie opgenomen). Hieronder de gegevens.
Eenmalige Doorlopende Opmerkingen
aanschaf- kosten
kosten

Google+
Hangout

Geen

Geen

Skype Premium

Geen

€ 41,88 per
jaar

Skype op TV
(Tely HD)
Skype op TV
(Logitech TV
Cam HD)
Biscotti

€ 225

€ 41,88 per
jaar

Gratis dienst van Google. Werkt in de browser op vele
besturingssystemen. Apps beschikbaar voor iOS en Android
tablets. Webcam en microfoon benodigd op de computer.
Google account en Google+ account nodig.
Bij gratis Skype-versie kunnen alleen 1-op-1 videogesprekken
worden gevoerd. Skype Premium maakt groepsvideo
mogelijk tot maximaal 10 locaties (andere gebruikers die
over een gratis Skype account beschikken, kunnen worden
uitgenodigd).
Software voor alle platforms beschikbaar: PC, tablet,
telefoon. Skype account nodig, evenals webcam en
microfoon.
Skype Premium account nodig. Te gebruiken met een TV met
HDMI aansluiting.

€ 199

€ 41,88 per
jaar

Skype Premium account nodig. Te gebruiken met een TV met
HDMI aansluiting.

$ 199

Geen

OoVoo
Premium

Geen

$ 29,99 per
jaar

Jabber Video

Geen

Geen

Vidyo

Geen

Minimaal €
430 per jaar
voor 1
account
(Clickon.nl)

Adobe Connect

Onbekend

Onbekend

Apparaat aan te sluiten op een TV met HDMI aansluiting.
Videogesprekken zijn te voeren met personen die een
Biscotti account hebben, of gesprekspartners met een
Google Talk account (en computer met webcam en
microfoon). Alleen 1-op-1 videogesprekken mogelijk.
Software voor PC, Mac, Android, iOS. Tot 12 personen in een
videochat. Screensharing mogelijk. Benodigd is een ooVoo
account.
Gratis versie van ooVoo is er ook, met advertenties.
Software te installeren op je PC. Software (bèta versie) is te
downloaden via Cisco. Alleen 1-op-1 videogesprekken
mogelijk. Er moet ook een account worden aangemaakt.
Met deze software kan ingebeld worden op de virtuele
vergaderzalen van de scholen bij Videolessen.
App beschikbaar voor iOS, niet voor Android.
Genoemde prijs is voor één ‘seat’ met virtuele vergaderzaal
voor 4 gebruikers. Elke gebruiker moet account hebben, om
van Vidyo gebruik te maken. Goedkoopste account is € 142
per jaar.
Vidyo biedt (via verschillende abonnementen) mogelijkheid
voor virtuele vergaderzalen en multipoint connecties op te
bouwen.
Vidyo biedt ook standalone hardware aan, met vergelijkbare
prijzen en functies als bij Cisco.
Apps beschikbaar voor iOS en Android.
Veelgebruikt voor virtual classrooms (dus 1 spreker, en veel
kijkers). Totaaloplossing met verschillende opties (zelf
installeren, of hosted). Via Surfmarket of SLB Diensten
waarschijnlijk met korting te verkrijgen.
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Belangrijk is om op te merken dat hiervoor zo goed mogelijk is beschreven wat de kosten zijn zoals ze
zijn te vinden op de websites van de aanbieders, waarbij het in sommige gevallen om eenmalige kosten
gaat en soms juist alleen om terugkerende kosten. Er is echter geen diepgaand onderzoek gedaan naar
eventuele kosten voor installatie, training, andere aanvullende services of (beheers- of
onderhouds)diensten. Die kosten zijn dus niet onderzocht, en worden hier niet genoemd.

Belangrijke functies
We hebben hierboven al de belangrijkste kenmerken en functies van de referentieset benoemd, zoals
bedienbare camera’s met optische zoom en de mogelijkheid van multipoint connecties. Hieronder gaan
we in op de mogelijkheden van de alternatieven.
Multipoint
Optische zoom
AfstandsOpnames
bediening
Ja, via virtuele
Ja
Ja, voor pannen en
Ja
Cisco C40 met
zoomen
Full-HD camera’s vergaderzaal
Nee, tenzij webcam Nee
Ja, via YouTube
Google+ Hangout Ja, maximaal 10.
Maar geen virtuele
vergaderzaal.
Ja. Geen virtuele
vergaderzaal.

dit kan

Nee, tenzij webcam
dit ondersteund

Nee

Skype op TV (Tely
HD)
Skype op TV
(Logitech TV Cam
HD)
Biscotti

Nee

Nee

Ja (maar niet voor
zoom en pan)

Nee

Nee

Ja (maar niet voor
zoom en pan)

Nee

Nee

Nee

Nee

OoVoo Premium

Ja, tot 12 locaties

Jabber Video

Nee (ja, indien
ingebeld wordt op
bestaande infra)
Ja

Nee, tenzij webcam
dit ondersteund
Nee, tenzij webcam
dit ondersteund

Ja (maar niet voor
zoom en pan)
Nee

Skype Premium

Vidyo

Adobe Connect

Ja. Geen virtuele
vergaderzaal.

Ja, bij de dure
versies met aparte
hardware (zoals bij
Cisco)
Nee, tenzij webcam
dit ondersteund

Ja, via (betaalde)
plugins wel
mogelijk
Nee

Nee

Ja, bij ooVoo zelf of
bij YouTube
Nee

Ja

?

?

Ja

Didactische evaluatie
Het succes van Videolessen is gelegen in het gemak waarmee we de lessen kunnen geven. De techniek
werkt gewoon. Door het gebruik van twee camera’s in een klas kunnen we verschillende didactische
werkvormen toepassen. Hoewel we inmiddels ervaring opgedaan met een aantal werkvormen, zijn we
op dit moment nog volop aan het experimenten. We zoeken hierbij zowel naar manieren om de
videolessen zoveel mogelijk op normale lessen te laten lijken als naar mogelijkheden die de lessen
kunnen verrijken door gebruik van live video. Hieronder een beknopte weergave van onze zoektocht en
de belangrijkste ervaringen tot nu toe.
1. Hoorcollege voor meerdere locaties werkt niet echt goed
In de beginfase van het project werden de videolessen vooral ingezet voor hoorcolleges. Op een ander
moment in de week werd een werkcollege gegeven op de eigen locatie met begeleiding van de eigen
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docent. Voor deze opzet was gekozen omdat de docenten de indruk hadden dat een hoorcollege de
enige geschikte werkvorm was voor een videoles. Dit was mede ingegeven door het aantal samenwerkende locaties. In de meeste gevallen werd samengewerkt tussen vier locaties waarbij er aan de
eigen groep en drie groepen op afstand les werd gegeven. In deze opzet vonden docenten het lastig om
contact te maken met de leerlingen op afstand. Ze zagen ze onvoldoende doordat de afstandsgroepen
klein in beeld waren, wat de mogelijkheid tot interactie belemmerde. Door bewust vragen te stellen aan
een specifieke leerling op één van de locaties en inzoomen op die leerling door een medeleerling kwam
er gaande weg meer interactie, maar het bleef lastig. Met name de keuze voor de afwisseling van hooren werkcolleges bleek niet geslaagd. De gekozen werkvorm week af van de normale lessen die veel
interactiever zijn doordat instructie en zelfwerkzaamheid worden afgewisseld in één en dezelfde les.
Begin 2012 hebben de meeste docenten dan ook besloten de videolessen meer als ‘normale’ lessen te
gaan geven en, om dit werkbaar te houden, samen te werken tussen twee locaties. Dit bleek goed te
werken zodat ook het huidige schooljaar (2012-2013) voor deze opzet is gekozen.
2. Regie over de locaties is nodig
Door met twee locaties te werken is de afstandslocatie altijd groot in beeld, achterin het videolokaal. De
docent heeft daardoor meer zicht op deze locatie. Bij meerdere locaties is er een locatie groot in beeld
en zijn de andere locaties klein. Dit bemoeilijkt de interactie met deze locaties. De lesgevende docent
ziet deze leerlingen bijna niet.
Een locatie komt groot in beeld als op die locatie wat wordt gezegd. Voor een videovergadering werkt
dit prima, maar bij een videoles wil een docent graag kiezen welke locatie op een bepaald moment goed
zichtbaar is. Met de fabrikant zijn we bezig hier een oplossing voor te maken. Op dit moment is er een
eerste versie van een bedieningspaneel gemaakt waarbij via een webbrowser een specifieke locatie
gekozen kan worden die groot in beeld komt en blijft (onafhankelijk van de audiosterkte). We gaan hier
komend schooljaar ervaring mee op doen.
3. Optische zoom heeft meerwaarde
Inzoomen op een leerling helpt bij de interactie. De docent heeft hierdoor veel beter contact met de
betreffende leerling. Uiteraard kost het inzoomen tijd, maar door eerst een leerling bij locatie en naam
te noemen en daarna pas een vraag te stellen wordt weinig tijd verloren. Een docent moet hier wel even
aan wennen, maar na verloop van tijd werkt dit vrij goed.
Inzoomen is ook belangrijk bij het geven van demonstraties. Door in te zoomen op de opstelling kunnen
de leerlingen op afstand de opstelling goed zien. Door in te zoomen op de docent die voorin de klas bij
het beeldscherm staat waar de afstandslocatie is te zien, kan hij op het scherm aanwijzingen geven aan
de leerlingen op de afstandslocatie. Eén van onze docenten heeft dit meerdere keren met succes
toegepast.
4. Regie over geluid
Inzoomen werkt in principe ook goed om een individuele leerling of groep leerlingen te begeleiden.
Probleem hierbij is echter het geluid. Het geluid wordt door twee microfoons in het plafond opgevangen
en door twee luidsprekers weergeven. Bij begeleiden op afstand wordt daardoor het geluid van de
andere leerlingen ook opgevangen en is het geluid ook voor iedereen te horen. Als de groep niet al te
groot is en de (andere) leerlingen rustig aan het werk zijn, lukt het aardig om te begeleiden op afstand,
maar al snel worden de andere leerlingen afgeleid en/of is de verstaanbaarheid een probleem. We
kunnen dan ook concluderen dat deze huidige opstelling vooral geschikt is voor klassikaal onderwijs.
Voor individuele- en groepsbegeleiding gaan we komend jaar testen met een tweede ‘videokanaal’ met
behulp van tablets en/of laptops. Met bijvoorbeeld FaceTime, Jabber of Skype kan eenvoudig een extra
één op één verbinding worden gelegd.
Ook bij klassikaal onderwijs is het geluid soms een probleem. Docenten willen bij het geven van
instructie graag de leerlingen ‘zachter kunnen zetten’. Komend jaar gaan we experimenteren met een
extra docent microfoon en een geluidsmixer.
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5. Experts in de klas halen werkt prima
Door het gemak waarmee via virtuele kamers verbinding gelegd kan worden met onze systemen, is het
eenvoudig experts op afstand in de les te halen. De betreffende expert kan via een (gratis)
videoconferencing account op de eigen pc of tablet met camera deelnemen aan de lessen. Daarbij kan
ook een presentatie worden meegestuurd die in de videoklassen op het digibord getoond wordt. We
hebben deze mogelijkheid afgelopen jaar een paar keer gebruikt om een nieuw onderwerp in te laten
leiden door een expert van buiten.
Samengevat
• Voor interactie bij klassikale videolessen is kunnen inzoomen op een individuele leerling essentieel.
Dit versterkt het contact tussen de betreffende leerling en de docent. Zonder inzoomen is er teveel
afstand. De docent heeft dan onvoldoende zicht of de leerlingen op afstand hem/haar kunnen
volgen en de leerlingen hebben niet het gevoel bij de les betrokken te worden.
• Ook voor interactie met groepen leerlingen of bij het geven van een demonstratie is kunnen
inzoomen belangrijk.
• Bij videolessen met meer dan twee locaties verdient het aanbeveling dat de docent kan kiezen
welke afstandslocatie groot in beeld is.
• Goed geluid is belangrijk, waarbij we verwachten dat een aparte microfoon voor de docent en
leerlingen beter zal werken dan de huidige opstelling met twee microfoons in de ruimte.
• Voor één op één of groepsbegeleiding is een tweede videokanaal nodig.
• Het is eenvoudig een expert op afstand vanaf zijn/haar eigen pc of tablet met camera in de les te
krijgen.

Conclusies
Hierboven hebben we enkele alternatieven nader beschreven. Skype, het bekendste alternatief, werkt
via een webcam en aanvullende software die geïnstalleerd moet worden op een computer, telefoon of
tablet. De gratis versie van Skype is geschikt voor een situatie waarin er contact zou moeten worden
gelegd tussen twee locaties, dus bijvoorbeeld bij een expert in de klas. Video met meerdere locaties is
alleen mogelijk via de betaalde dienst Skype Premium.
De gratis versie van ooVoo biedt reeds videoverbindingen met meerdere locaties, maar pas bij ooVoo
Premium is een opname mogelijk.
Verder is het bij deze twee alternatieven niet mogelijk om meer dan 1 camera per locatie aan te sluiten.
Het delen van het computerscherm (of digibord) behoort meestal wel tot de mogelijkheden. De prijzen
voor deze oplossingen zijn (bij een 1 op 1 verbinding) zeer laag, terwijl de kwaliteit zeker acceptabel kan
zijn. Met een goede webcam en een goede internetverbinding is een HD Ready beeldkwaliteit mogelijk
(720P, 720 x 1280).
De hardwarematige oplossingen (Biscotti, Logitech, Tely HD) zijn eigenlijk consumentenproducten. Ze
kunnen aangesloten worden op (grote) TV-schermen, echter dat heeft weinig meerwaarde. Immers een
moderne PC kan ook via HDMI op een grote TV worden aangesloten. Verder kan bij deze oplossingen
geen tweede (computer)scherm worden aangesloten, en dus ook niet worden gedeeld. Voor gebruik in
de klas is dit dus nog minder geschikt dan Skype Premium of OoVoo Premium.
Zowel Skype Premium, ooVoo Premium als Vidyo bieden voor een lage instapprijs wel de mogelijkheid
van een virtuele vergaderzaal en/of connecties tussen meerdere locaties. Ook het delen van het
computerscherm is mogelijk. Met ooVoo Premium is het maken van een opname, en het delen ervan
(via YouTube) zonder meer mogelijk. Bij Vidyo zullen met aanvullende hardware en/of dienstverlening
ook opnames tot de mogelijkheden behoren.
Google+ Hangout biedt gratis de mogelijkheid tot het maken van een eigen vergaderzaal en ook de
mogelijkheid tot multipoint connecties, het delen van het computerscherm, en opname van de sessie.
Verspreiding van de opname is eenvoudig mogelijk via YouTube; dit kan natuurlijk eventueel ook
afgeschermd worden, zodat de video alleen te bekijken is door de doelgroep. Verder is het
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gebruiksgemak van deze oplossing zeer goed te noemen. Ook hier zal een goede webcam en microfoon
van invloed zijn op de kwaliteit van de beelden en het geluid.
Voorlopig zijn hardwarematige oplossingen nog superieur, vooral ook vanwege de beeldkwaliteit. Twee
camera’s per locatie zijn eigenlijk ook een vereiste om alle didactisch werkvormen goed te kunnen
ondersteunen. Dit is eigenlijk alleen mogelijk met de voor Videolessen ingezetten hardware.
Vidyo past, volgens de beschikbare informatie, compressietechnieken toe waardoor ook bij een
slechtere verbinding nog steeds kwalitatief zeer goede beelden beschikbaar komen. Dit zou een
pluspunt kunnen zijn.
Google+ Hangout heeft als nadeel dat elke gebruiker over een Google+ account moet beschikken.
Voordeel is dat het (vooralsnog) ook bij multipoint gratis is. Daarbij werkt Google hard aan de kwaliteit
van de beelden.

Meer (technische) informatie
We hebben hierboven geprobeerd de meest bekende alternatieven te bekijken. Er zijn nog wel meer
alternatieven, zoals Cisco WebEx, Teamviewer, Fuze Meeting etc. Meer informatie is te vinden op de
websites van de verschillende leveranciers. Zie hierna.
Adobe Connect

http://www.adobe.com/nl/products/adobeconnect/tech-specs.html

Cisco Jabber Video

www.ciscojabbervideo.com

Vidyo

http://nl.vidyo.com
http://www.mcvidyo.nl
http://videoconference.clickon.nl/prijzen/vidyo-vidyoconferencing/vidyodesktop-extended
http://videoconference.clickon.nl/vidyo-dekstop-1-jaar

WebEx

http://www.webex.co.uk/products/compare-products.html

Logitech TV Cam
HD
Tely HD
Biscotti

http://www.logitech.com/nl-nl/webcamcommunications/webcams/tvcam-hd
http://www.tely.com/product/overview
http://www.biscotti.com/biscotti-tv-phone.html

ooVoo

http://www.oovoo.com

Google+ Hangout

https://www.google.com/+/learnmore/hangouts/?hl=en

WebRTC (de
nieuwe
standaard?)
Andere
alternatieven

http://gigaom.com/video/everything-you-ever-wanted-to-know-about-webrtc
Vergelijking van tientallen webconferencing producten
http://webconferencing-test.com/en/webconference-home
Een aantal alternatieven specifiek voor de iPad / iPhone:
http://ictoblog.nl/2012/04/01/videoconferencing-op-de-ipad
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