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Selectie beeldmateriaal op het web  

Ook op het web worden veel digitale leermaterialen aangeboden:  

• Academic Earth bevat duizenden lezingen van 's werelds top geleerden. 

• Alison is een gratis online onderwijsplatform dat zich vooral richt op vaardigheden op de 

werkplek. De studenten van Alison hebben toegang tot online cursussen en specialisaties 

over verschillende onderwerpen die zijn gepubliceerd door veel grote universiteiten en 

organisaties. 

• Bij Big Think kun je video’s bekijken van experts in een breed scala van disciplines, van 

gezondheid tot leiderschap en neurowetenschap. 

• CosmoLearning is een educatieve website met onder andere online colleges en 

documentaires.  

• DWDD University is een leergierig filiaal van De Wereld Draait Door, dat op onregelmatige 

tijden zal worden geopend om de wondere, doordraaiende wereld beter te leren begrijpen. 

• EUscreen bevat televisiemateriaal uit audiovisuele archieven uit heel Europa.  

• Fastfacts biedt korte video's over actuele ontwikkelingen in de wetenschap. Omdat alles 

onder de Creative Commons licentie is gepubliceerd kunnen de video's zonder problemen 

met derden worden gedeeld.  

• In Free Documentaries vind je documentaires zoals: Supersize me of Bowling for Columbine. 

Deze zijn gratis beschikbaar.  

• The Futures Channel is een producent en uitgever van documentaires over carrières en 

toepassingen in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde. 

• Khan Academy is een 'not-for-profit' organisatie die educatieve video's gratis aanbiedt 

(werkt niet onder Internet Explorer) 

• De Moving Image Archive bevat digitale films geüpload door gebruikers die variëren van 

klassieke langspeelfilms, dagelijkse alternatieve nieuwsuitzendingen, cartoons en concerten. 

Veel van deze video's zijn beschikbaar als gratis download. 

• De online colleges van Onlinecourses.com bestrijken een groot scala aan onderwerpen en 

zijn allemaal uitgekozen en zorgvuldig ontworpen door ervaren instructeurs over de hele 

wereld. 

• Planet SciCast bevat een grote verzameling wetenschappelijke korte video's te vinden, 

ingezonden door kinderen, leraren, studenten en professionals.  

• Qwiki is een encyclopedie over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen gericht op 

een audio-visuele presentatie van de informatie.  

• Sciencedump bevat een verzameling van allerlei korte video's te vinden over wetenschap.  

• Via NPO Start bieden de publieke omroepen gezamenlijk hun recente tv-uitzendingen aan 

zodat jij ze 'on demand' kunt bekijken. 

• Teacher tube is een community waar leraren instructievideo's kunnen delen.  

http://www.academicearth.org/
https://alison.com/
http://bigthink.com/videos
http://www.cosmolearning.com/
http://www.cosmolearning.com/videos/
http://www.cosmolearning.com/documentaries/
https://www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/rubrieken/dwdd-university
http://www.euscreen.eu/
http://www.fastfacts.nl/
http://www.freedocumentaries.org/
http://thefutureschannel.com/
http://www.khanacademy.org/
https://archive.org/details/movies
http://www.onlinecourses.com/lectures/
http://www.onlinecourses.com/
http://scicast.org.uk/
http://www.qwiki.com/
http://www.sciencedump.com/
https://www.npostart.nl/
http://teachertube.com/
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• Videolectures.net bevat videocolleges gepresenteerd door geleerden en wetenschappers 

aan de meest belangrijke en prominente evenementen zoals conferenties, summer schools, 

workshops en wetenschap promotie-evenementen met betrekking tot alle gebieden binnen 

de wetenschap.  

• The world lecture project omvat een groot aantal audio- en videocolleges van 

wetenschappers uit de hele wereld.  

Niet uitputtend overzicht van universiteiten die openbaar videomateriaal (voornamelijk colleges) 

aanbieden: 

• Universiteit van Amsterdam 

• TU Delft WebColleges en TU Delft OpenCourseWare  

• Harvard University 

• Massachusetts Institute of Technology: MIT Video en MIT OpenCourseWare 

• Yale University 

• University of Cambridge  

• University of Oxford 
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http://videolectures.net/
http://www.world-lecture-project.org/
http://webcolleges.uva.nl/
http://collegeramacolleges.tudelft.nl/online/alle-opleidingen/openbare-presentaties/
http://ocw.tudelft.nl/
http://www.extension.harvard.edu/open-learning-initiative
http://video.mit.edu/
http://ocw.mit.edu/
http://oyc.yale.edu/
http://www.sms.cam.ac.uk/
http://podcasts.ox.ac.uk/

