
“EEN GRONDIGE 
METADATERING 
EN 
BASISANNOTATIE 
zIJN ESSENTIEEL 
OM DE 
EDUCATIEVE 
RELEVANTIE VAN 
HET MATERIAAL 
WEER TE GEVEN.”

Hoe krijg je meer audiovisueel 
archiefmateriaal in de klas?
Karen Vander Plaetse, VIAA

De digitale leefwereld waarin jongeren 
YouTuben, instagrammen en snapchatten is in 
de klas al te vaak een ver-van-mijn-bed-show. 
Aan goodwill alleszins geen gebrek: onder leer-
krachten is grote vraag naar educatief relevant 
audiovisueel materiaal. Maar zonder degelijk 
Vlaams alternatief maken ze vooral gebruik van 
buitenlandse beeldbanken. Nochtans ligt ook in 
Vlaanderen een aanzienlijke hoeveelheid waar-
devol audiovisueel materiaal in archieven en cul-
turele erfgoedinstellingen. Dat materiaal werd 
echter nooit met het oog op ontsluiting voor 
het onderwijs gearchiveerd of gemetadateerd. 
Is het dan wel klaar voor het onderwijs?

WAT VRAAGT DE LEERKRACHT?
Onderzoek van het Vlaams Instituut voor 
Archivering (VIAA) in samenwerking met 
iLab.o toonde aan dat leerkrachten de edu-
catieve meerwaarde van audiovisueel archief-
materiaal heel hoog inschatten. Het motiveert 
en activeert leerlingen, stimuleert het bereiken 
van de leerdoelstellingen en maakt abstracte 
concepten tastbaar. Toch gebruikt een minder-
heid van de Vlaamse leerkrachten audio- en 
beeldmateriaal in de klas. Naast praktische en 
logistieke belemmeringen in de scholen, speelt 
hier vooral het gebrek aan Vlaams audiovisueel 
bronnenmateriaal: meer dan 60 procent van de 
leerkrachten geeft aan dat ze in de klas meer 
audiovisueel archiefmateriaal zouden gebrui-
ken mits toegang tot een gebruiksvriendelijk 
platform. Daarbij geven ze duidelijk aan dat ze 
willen vinden, niet zoeken: leerkrachten willen 
op basis van gepersonaliseerde zoekfuncties 
kunnen filteren in een voldoende ruim aanbod 
met een duidelijke educatieve relevantie.

VAN ARCHIEF TOT KLASLOKAAL
Maar hoe ga je met archiefmateriaal aan de slag 
als het woord ‘fiets’ alleen al duizenden resulta-
ten oplevert? Voor een leerkracht is het onbe-
gonnen werk om daaruit het meest relevante 
fragment voor zijn klascontext te selecteren, en 
dus haakt die vaak af. Een archief ontsluiten 
zonder enige selectie, metadatering en redactie 
levert dus niet automatisch de gewenste edu-
catieve meerwaarde op. 
Een grondige metadatering en basisannotatie 
zijn essentieel om de educatieve relevantie van 
het materiaal weer te geven. Zo kan men tot 
een kwalitatieve selectie van audiovisueel bron-
nenmateriaal komen, die dan via aftoetsing aan 

de eindtermen en leerplandoelstellingen verder 
toegespitst kan worden op maat van het onder-
wijs. Om het materiaal vlot te kunnen vinden, 
moet de leerkracht de databank kunnen door-
zoeken aan de hand van specifieke filters zoals 
onderwerp, onderwijsniveau, vak, graad, publi-
catiedatum en duur. Om dit te bereiken wordt 
gebruik gemaakt van leerobjectmetadata 
(LOM), een internationale standaard die boven-
dien uitwisseling tussen verschillende leerplat-
formen mogelijk maakt. Gezien de werklast die 
vele leerkrachten ervaren, is ook het aanreiken 
van inspirerende thema’s en vlot inzetbare col-
lecties voor hen een grote meerwaarde, wat 
wijst op het belang van eindredactie. 

ARCHIEFMATERIAAL IN ACTIE
Met het onderwijsplatform Testbeeld nam VIAA 
alvast de proef op de som. Een team van gede-
tacheerde leerkrachten heeft, na het opstellen 
van vakgebonden trefwoordenlijsten vanuit de 
eindtermen en leerplandoelstellingen, een kwa-
litatieve selectie en redactie uitgevoerd met 
ongeveer 5000 items, 100 thema’s en meer 
dan 100 lesklare collecties als resultaat. Binnen 
de periode van één schooljaar wordt Testbeeld 
actief ingezet in meer dan 10 procent van de 
Vlaamse scholen. uit dit praktijkvoorbeeld blijkt 
dat archiefmateriaal ter beschikking stellen op 
een platform waar leerkrachten het gemakke-
lijk kunnen vinden en op een duurzame manier 
kunnen inzetten aan een duidelijke nood beant-
woordt. Bovendien stimuleert het leerkrachten 
ook tot het systematisch inzetten van audiovi-
sueel bronnenmateriaal. Kortom: aangepaste 
metadata, selectie gekoppeld aan leerdoelen, 
inzetten op vindbaarheid en het aanreiken van 
inspirerende dossiers zijn essentieel! 
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