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YouTube is een van die gewildste webtuistes en ’n enorme navorsingsbron vir opvoedkundige inhoud. 
Dit bevat meer as 10 miljoen video’s wat as opvoedkundig gemerk is, waarvan baie deur mede-
opvoeders geplaas is.

Die maklikste manier vir ’n opvoeder om YouTube te gebruik, is as ’n stimulus en vir die bespreking van 
klasonderwerpe. ’n Video-URL kan maklik opgestel word as navorsingsbron, om debat te ontlok, om die 
denke van meer vaardige leerders uit te brei, of om iets op ’n eenvoudiger manier te help verduidelik vir 
dié wat sukkel om ’n nuwe konsep baas te raak. Wanneer die leerders die video wat jy gedeel het, gekyk 
het, maak die kommentaarseksie aan die einde dit moontlik vir die debat om plaas te vind. As jy die 
video “Favourite”, sal dit in jou kanaal verskyn. Jy kan leerders dan na jou kanaal verwys en waarneem 
en modereer wat hulle sê, veral as jy dit as ’n tuiswerktaak gegee het. Hierdie enorme, gevarieerde en 
gratis bron bied byna onbeperkte potensiaal vir die klas.

Hoe gebruik ek dit in die klas?
Die belangrikste aspek om te onthou wanneer video’s in die klas gebruik word, is dat dit nooit die 
opvoeder, of die opvoedkundige bespreking wat persoonlike onderrig na die klas bring, moet vervang 
nie. ’n Mens hoor te dikwels van opvoeders wat hul klasse eenvoudig die heeldag YouTube-video’s laat 
kyk. YouTube behoort slegs aanvullend tot die hoofsaak – onderrig – gebruik te word.

• Sluit video’s in wat ’n prettiger kant van die les wys
Baie lesse kan verbeter word met die regte video. Iets visueels en vermaakliks, wat spreek tot die vak 
wat jy onderrig, verbreek die eentonigheid van die lesing, maak die les prettig en hou jou leerders meer 
betrokke by en geïnteresseerd in die vak. In die geval van poësie-onderrig kan dit van hulp wees om 
video’s te wys met biografieë van die digters en die tye waarin hulle geleef het.

• Video’s wat die vakinhoud verryk
Die meeste lesse kan verryk word deur vir die klas ’n video te wys wat die inhoud van jou onderrig belig. 
In geskiedenis, byvoorbeeld, kan jy, wanneer jy inhoud rakende die Tweede Wêreldoorlog onderrig, vir 
die klas ’n video wys oor Hitler en een van sy beroemde toesprake.

• Skep vakspesifieke speellyste
Party mense leer beter deur te kyk as om te lees. Video’s as alternatief vir leestuiswerk kan dus 
positiewe vrugte afwerp by sommige leerders. Jy kan speellyste skep om ander werk aan te vul, of as ’n 
alternatief, en dan die skakel eenvoudig aan jou leerders stuur om te besigtig. ’n Speellys plaas dit alles 
in ’n eenvoudige, goedgeorganiseerde formaat vir hul gebruik. Tydens die skryf van opstelle kan die 
onderskeie stappe van prosesskryfwerk byvoorbeeld op ’n speellys geplaas word en die leerders kan dit 
raadpleeg wanneer hulle ’n opstel skryf.

• Maak opnames van lesse en berg dit om in die toekoms te kyk
YouTube kan ’n bron word vir die berging en verspreiding van enige lesings wat jy opgeneem het. 
Wanneer ’n video geskep is, maak YouTube dit maklik om die skakel na enige leerder wat die klas gemis 
het, te stuur. Jy kan ook tred hou met die verskillende video’s wat jy het, in geval jy dit wil redigeer voor jy 
volgende jaar dieselfde les wil aanbied.
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aansluit en inteken op die e-nuusbrief. Opvoeders en leerders kan video’s hier oplaai of speellyste skep 
uit dié wat reeds beskikbaar is. Laasgenoemde strek van die Khan Akademie se verduideliking van die 
Kubaanse missielkrisis tot ’n kletsrym oor die Krebssiklus.

Beproef die YouTube opvoedkundige kanaal. Dit stel gebruikers in staat om video’s oor ’n wye reeks 
akademiese onderwerpe daar te soek

Wanneer jy grepe vir die klas kies, hou dit liefs kort. Dit gee jou kans om dit wat jy pas gewys het en hoe 
dit by die les aansluit, te bespreek.

Gevolgtrekking
Tussen al hierdie bronne behoort jy nie te sukkel om video’s te vind wat geskik is vir die lesse wat jy 
beplan het nie. Indien jy egter ’n onderwerp vind wat nie voldoende gedek is nie, kan jy altyd jou eie 
video maak (of selfs jou leerders aanstel om te help as deel van ’n interaktiewe opdrag) en dit op 
YouTube deel om ander opvoeders te help. So, begin opneem!
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