Stappenplan opzet GoPro pilot binnen het mbo
Wil je binnen jouw opleiding ook actioncamera’s introduceren? Maak dan gebruik van onderstaand
stappenplan om met een concreet stappenplan de films van studenten in het onderwijscurriculum te
verwerken.
Stap 1. Doel kiezen
• Videocasus bespreken in de klas
• Evalueren van studentenvideo’s
• BPV videoverslagen
• Examinering
Bekijk de documenten op https://opleidenmetgopro.nl/. Bij elk onderdeel staan onder andere
docent- en student-handleidingen. Deze kunnen helpen bij concrete voorbereiding.
Stap 2. Doelgroep bepalen
• Welke opleiding?
• Welk niveau?
• Welke fase van de opleiding?
• Welke groepsgrootte?
Stap 3. Voorbereiding/organisatie
1. Wie kan er voor deze doelgroep de leiding nemen? (Een docent is wenselijk)
2. Op welke wijze worden de camera’s geregeld? (Vanuit eigen budget of GoPro project).
3. Wordt er met een videoplatform gewerkt of niet? (Wenselijk indien er opmerkingen bij de
video’s geplaatst moeten gaan worden. Bij het enkel uploaden in een eigen programma
controleren of er voldoende capaciteit is voor de bestandsgrootte)
Indien ja, Hoe wordt toegang tot het videoplatform geregeld? (Vanuit eigen budget
of GoPro project). Welke rol heeft ICT hierin? Denk hierbij aan de privacywet.
Stap 4. Praktische voorbereiding
1. Werk een plan met bovenstaande vragen uit (inclusief tijdsplanning).
2. Formuleer het doel van de pilot helder.
3. Organiseer een startbijeenkomst voor docenten en studenten.
4. Stel evaluatiemomenten en wijze van evaluatie vast.
5. Stem eventueel met de examencommissie het plan van aanpak af.
Stap 5. Uitvoeren pilot – Praktische tips om in het achterhoofd te houden
Doorloop de volgende stappen bij de start van de pilot;
1. Werk eerst met studenten die open staan voor deze nieuwe techniek.
2. Ga eerst in een vertrouwde omgeving oefenen met studenten.
3. Gebruik de docenten- en studentenhandleidingen op de site;
https://opleidenmetgopro.nl/
4. Wil je meer tips en trucs weten voor het gebruik van de gopro? Kijk dan hier; tips en trucs
gopro.

