
Podcast genotmiddelen
 
Het Dominicus College houdt zich enige jaren intensief bezig met Nieuwe Media: in de vaklessen, in 
projecten en geroosterd als een echt schoolvak. Docenten worden gestimuleerd ICT-innovaties en 
Nieuwe Media een plek te geven in hun lessen . Leerlingen krijgen een belangrijke basis gelegd in de 
lessen Nieuwe Media. 

Ais docent Verzorging ge bruik ik 
ook (veelvu ld ig) Nieuwe Media in 
mijn less en: leerli ngen maken in de 
lessen ove r relati es ee n beeldverhaal 
met als thema "Co ntact"; ze maken 
een voorlichtingsspot over zui nig 
energiegebru ik; een film over het 
ge bru ik va n ge no tmiddelen en ze 
maken in het begin van het schooljaa r 
een geavanceerde PowerPo int me t 
foro 's en filmpje s over zichzelf. Een 
PowerPointpresentatie over een virtueel 
geo rga n iseerd wee kend met een 
groepje u it de klas wo rdt versterkt met 
geensceneerde foro 's of filrnscenes . Uit 
eigen beweging gebruiken steeds meer 
leerli ngen hu n vaardigheid om goed te 
kunnen fotograferen en film en in de 
presentaties va n a nd ere opdrachten. 
De school vergemakke lijkt her 
aanbieden van ict -rijke o pd ra chten 
in de va klessen door her gebru ik 
van een elektron isc he leeromgeving 
(Te leTO P) en de dig itale sc hoo lbo rd en. 

Ook Verzo rg ing bes ch ikt ove r een
 
zoge naamd srnartboard en heeft ee n
 
rijk gevu ld e elo .
 
Verzorging wordt op onze sc hoo l
 
gegeven in b lok uren : 2 uur o p de havo ,
 
1Yz uu r op vwo.
 

Ll'uk om k dlH'1l 

Traditioneel werken de leerlinge n 
bij het thema Gen otmiddelen in 
gro epjes aa n de opdracht om ee n 
vo or leeft ijdgenoten aantre kkelijke 
vo orlichtingsfolder te ontwerpen ove r 
her gebrui k va n een geno t mid de l: 
so ftd rug s, alcohol, XTC, tabak of 
go kken. Deze opdracht is te vinden 
in de leermiddelen database van de 
vakcomm unity Verzo rging va n de 
Digitale Schoo l. 
Met de roenemende bel an gstelling vo or 
het fenomeen podcast werd besloten 
de tra di t ion ele opdracht van de folder 
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Joost de Laat 

eens helemaal om te zette n naar het 
maken va n een pod cast e n daarbij een 
a nder aspec t va n het Nieuwe Media 
gebruik aa n te pakken. 

Zek er wanneer het gaa t om voo rlic ht ing 
is een "ra diovers lag " namelijk erg 
leuk om te maken : int erviews, 
nieuwsuitzend ingen, recl ameblokjes , 
muziek, live-verslag , etc. Alles kan 
gebru ikt worden om het tot ee n 
levendig geh eel te make n. Je ku nt rollen 
s pe len, met gelu idseffecten werken , etc. 
Je spreekt va n een podcast wanneer je 
d it opneemt met een dig itaal opname
a ppa raa t, zoals een mp3-spel er me t 
microfoon , of een voice -record er 
en vervo lgens ed it met specia le 
geluidsbewerkingsoftware tot ee n strak 
programma in mp3-formaat en dar 
vervo lgens o p internet plaatst zodat 
iedereen het, zelfs geautomatiseerd met 
hu lp van bepaa lde programma's , kan 
downloade n o .a . via iTune s naar zijn of 
haar mp3-spe ler, iPod of computer en 
het kan be luisteren . 

\Vat IlI'b jt' nodi!)? 

Hiervoor werde n acht digital e 
vo icerec o rd ers aanges c haft. Da t 
werd makke lijk doordat de sectie 
Nederland s een hoorspelproject aan 
her opzetten was en de voicerecorders 
ook goed konden gebruiken. Bij 
de secti e Nieu we Med ia werde n 
acht m icrofoons ge lee nd e n aan de 
systeembeheerd er werd gev raagd in 
de med ia theek de software op d e 
co m p ut ers te zetren die we hiervoo r 
nodi g hadden. We koz en vo o r her 
ge luidsbewerkingsp rogramma 
Audicity en voor Su per, ee n 
co nversi e- programma om de d igitale 
wma-bestand en va n d e vo icerec o rd e r 
om te zetten naar mp3 , waarmee 

21 



Aud acity wer kt. Beid e pr ogramma 's 
zijn freew are . Eenmaal in de vingers 
gaat de o mzett ing sne l, maar bij 
aa nsc ha fva n voice rec o rders is het 
zinvol om te kijken o f ze d irect 
mp3-best anden genere re n. De 
vo icereo rders waarvoor wij kozen 
mo est en ec hre r een kristalhelder 
geluid hebben , o rnda t ze ook bij 
Nieuwe Med ia ge bruikt konden 
word en om ee n vo ice-over onder een 
filmfragment te kunnen plaatsen . 
Uiteinde lijk is her een a fweg ing va n 
meerdere fa ctoren. 

I Iitvoeri no . . , 

De opdracht aan de leerlinge n was a ls 
vo igt: 
je maakt met z'n vieren een pod cast 
over Gen otm iddelen , die de doelgro ep 
"jo ngeren" rnoet voorli chten over een 
ge no t rnidde l/ d rug en ze er bewust 
van mo et maken da r het gebruik 
va n een genotmiddel niet zander 
(Ievensbedreigend) risico is. De po dca st 
is du s bedoeld voor je leeftijdgen oten 
(op school ). Je rnoet een va n de 
ge notmiddelen (a lco ho l, roken, soft 
dru gs , XTC of gokken ) uitkiezen . 

Aile info rma t ie over podc asts, de 
so ftwa re en de apparatuur en de 
bijbehorende handleidin gen sto nde n 
voo r d e leerl ingen in de elektro nische 
leeromgeving. 

Na ee n inle id ing op de o pd rac ht en het 
fen omeen podcast krege n d e leerlin gen 
de o pdrac ht een productieplan 
in te vullen waarin zij de taken en 
vera nt woo rde lijkheden verd ee lden 
zowel wa t bet reft de inhoud al s 
de vo rmgevi ng en techn iek va n de 
o pdracht. Wie werd verantwoord elijk 
voor welk inho ud elijk ite m; wie werd 
vera ntwoo rde lijk voor d e mu ziek , 
het o p na mesc he ma , d e montage , de 
a ppa ratuur, de co ntacten, of wie nam 
een bepaalde rol in het programma 
voor zijn of ha ar rekening: interviewe r, 
pr esen tator, deskundige, s lach to ffer, 

ofhulpverlen er. Leerlingen waren vrij 
om te kiezen voo r echte interviews, o f 
om d e d oor hen gevo nde n info rmat ie 
in sce ne re zetten . 
Vervol gen s wa s d e opdra cht om 
informatie t e zoe ken op inte rne t, 
in boeken en fold ers in de 
mediarhee k. Ook wa re n ze vr ij o m 
afspra ken te ma ken met hui sartsen , 
hulpverle ners , in stel lingen , 
apothekers, vers la a fd e n , barkeepers, 
etc . om b ijv. via ee n inter view aa n 
info rmat ie t e komen. Ook mo esten 
ze op zoe k na ar mu ziek die a a ns lo o t 
b ij hun on derwer p. 

De opdracht sc hree f bep aalde 
inhouden (informa t ieblokjes) voor die 
zeker in d e podcast aa n bod mo est en 
komen, zoa ls: 
•	 ho eveel jonger en gebruiken het 

genotmiddel , 
•	 wat zijn de reden en o m te beginn en , 

war zijn oorza ken 
•	 wa t zijn de gevo lgen ( Iicha me lijk, 

geeste lij k, so ciaal , finan cieel , etc) 
•	 wat kun je doen om je te weren 

tegen de druk va n de groep 
•	 wa r zijn ad resse n voor informatie en 

hulp 
De pre sentatieteksten , int erviews, 
o f geen scen eerd e d ialo gen werd en 
helemaal uitge schreven in eige n 
woo rden , in hun eigen taa l. De 
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leerl ingen mo chten niet beginnen 
aa n d e opname va n hun pod cast 
voo rdat dit gebeu rd was en het wa s 
niet toegestaan om t er pl ekk e ma ar 
wat te im provise re n . De t eksten 
we rden o ok d igit a al ingel eve rd via d e 
e lekt ro nisch e leeromgeving en wa re n 
o nde rde el va n de beo ord elin g . 
Belan grijk wa s dat leerlingen vari ati e 
aanbrachten in d e pod cast : va ria t ie 
in de vo rm : al s reclameblok, a ls 
n ieuwsitern, in reportage vorm , een 
bel spelletje of quiz, of al s studio
intervi ew. De mate van va ria tie wa s 
een beoordelingscriterium. Verde r wa s 
her verp licht mini maal tw ee aa n her 
onderwerp ge relateerde (d e len van) 
mu zie kfra gm enten te gebruiken . 
In d eze fa se werd ook het 
o p na mesc hema, o f montageschema 
gema ak t. Dit o p na mes c hema 
werd inge leverd via d e elo voordat 
d e daa dwerkelijke montage g ing 
plaa tsv inde n. 

Interv iew s met ext ernen mo chten 
ond er lesti jd ge p la nd word e n. In d e 
pra kt ijk kozen leerlingen hier niet 
vo or. Men ga f de vo o rkeur a an het 
en scen er en van interviews. Leerlingen 
vo nde n d e opdracht vaa k d ermate 
com plex dat hun dit een voudiger 
leek. Interviewen va n exte rne n zou 
in de pra kt ijk ook vaak buiten lestijd 
mo eten ge be ure n. Een enkeling heeft 
dit we i ge da a n. Afhankel ijk va n je 
doelstellin g is het goe d o m t e kijken 
of her niet meer oplever t om d eze 
podca st-a anpak te ge brui ke n b ij 
"echte" interviews in het wer kve ld va n 
het druggebruik. 

Nadat de teksten en her 
opnamesch ema klaar waren kregen 
de leerlin gen de a p pa ra tu ur mee en 
konden de o p na mes beginn en. 
T ijd en s de o p na me n we rd hun o p het 
hard ge drukt een ru st ige o mgeving te 
zaeken , korte stukjes in te s prek en, 
b ijv. per a linea of ' ko pje ' . Het is s lim 
bij d e opnames a a n te teken en we lk 
audi ofragment een bepaald e inhoud 
heeft. Te veel korte stu kjes maken 

"' .'" - '" ,,' -.....
(- JOngleren )

't. .J ,. ~' 
22 



IntroduclM 

(io,M t .-..sdo 

"' ~ln( ~ 

Verzora,na HAVO kl•• 2 

.., ., A ==:;; ;:: -~ .o . 
·r . 1113 

Genotmiddelen 

opd.... ;.. tln I t',. Il ....." In Jit lbraabo-:l.do'-nloa-J • 
n I~ _~"' l'-" ~ 

Podcast 
GenotmlddiH~ .... 

de montage weer arbeidsintensief. 
Tijdens de opnamen werd genoteerd 
wie uit een groepje verantwoordelijk 
was voor de apparatuur. Aileen 
deze persoon leverde de apparatuur 

persoonlijk weer in . 
Na de opnamen werden dezelfde les 
nog de audiobestanden ingelezen 
op de computer, omdat niet 
gegarandeerd kon worden dar de 
bestanden op de voicereorders bleven 
staan. 

De volgende stap was de omzetting 
van de wma-bestanden naar mp3. 
Daarna begon de montage in de 
mediatheek. Bij een groep van 4 
maakte elk duo een podcast op 
basis van het opgenomen rnateriaal . 

m.a.w. alles in de juiste volgorde 
zetten, mooie overgangen maken, 
muziek toevoegen, ruis, overbodige 
stu kjes tekst en andere oneffenheden 
verwijderen. Met Audacity kun je ook 
opnames maken achter je computer, 
en kun je dus nog teksten toevoegen, 
bijv. introductietekst, of als een tekst 
is weggevallen spreek je deze alsnog 
in; je kunt effecten toevoegen, of te 
zachte stemmen luider maken . 

· l lXl1lo. • 

Het bleek belangrijk dar de leerlingen 
bij de montage precies volgens 
voorschrift werkten . Ze hebben 
de neiging om lukraak maar wat 
'op gevoel' te doen. Dit leverde 
regelmatig vastlopers op, of niet 
meer te openen projecten, tot grote 
frustratie van de makers . 

Het publiceren van de pod casts op 
de site van de school gebeurde door 
de docent. ledere ge·interesseerde 
kan de pod cast hier downloaden en 
op de eigen computer ofmp3-speler 
beluisteren. Strikt genomen hoort het 
bij een pod cast zo dar je je podcast 
verspreidt met een RSS-feed en je je 
erop kunt abonneren. Omdat er geen 
vervolg kornt op de pod cast was dat 
in ons geval niet zinvol. 

Een voordeel bij het maken van de 
podcast bij Verzorging was dar de 
leerlingen gewend waren om met een 
filmmontage-programma te werken . 
Het principe van inlezen, bewerken 
(monteren) met effecten, trimmen, 
e.d . en het wegschrijven als definitief 
m p3-bestand en het werken met 
project-bestanden vertoont veel 
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overeenkomst met het monteren 
van een film. Aan de andere kant 
is de voicerecorder en de montage
software vrij toegankelijk, zodat veel 
leerlingen het werken ermee zo doo r 
hebben . 
Voor de docent is het belangrijk 
dat hij ofzij thuis de software eens 
installeert en zelfhet hele proces 
eens goed doorloopt van opnemen, 
inlezen , bewerken en wegschrijven . 
Aileen dan weet je tegen welke 
problemen de leerlingen kunnen 
aanlopen. Je zou als docent de 
inst ruct ie van de opdracht ook al s 
podcast kunnen aanbieden . Zo 
konden mijn leerlingen in de bus in 
de ochtend voorafgaande aan de 
lessen nog eens de hele opdracht via 
hun m p3-speler of iPod bel uisteren. 
Daarnaast differentieert het in 
leerstijl om de instructie ook in audio 
aan te bieden. 

.\:01('11 

1.	 De podcasts uit de lessen reeks 
Genotmiddelen zijn te beluisteren 
op http://www.dominicuscollege.nl > 
algemeen > vakken > Verzorging> werk 
van leerlingen , ofvia http:/ /www. 
dominicuscollege.nl/nieuwemedia 

2.	 Her geluidsbewerkingsprogramma 
Audacity is als freeware te 
downloaden op http:/ /audacity. 
sourceforge.net/download/ . Ook het 
lame-bestand moet gedownload 
worden : http:/ /audacity.sourceforge. 
net/help/faq?s=install&item=lame-mp3 

3.	 Het conversieprogramma Super is te 
downloaden op http:/ /www.erightsoft. 
orgiGetFile.php?SUPERsetup.exe 

4.	 Opdracht en handleidingen 
zijn te downloaden via de 
Leerm iddelendatabase van 
Digischool: http:/ /leermiddel. 
digischool.nl/11810 met als titel 
" Podcas t Genotmidellen " 

5 .	 Meer info rmatie over Pod casts 
http:/ / nl.wikipedia. org/wikl/Podcasting 
en het gebruik in het onderwijs op 
http:/ /www.ictopschool.net/podcast 
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