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Samenvatting
In dit document wordt een onderzoek omschreven, waar studenten met behulp van een
microblog applicatie genaamd Hootcourse, berichten naar elkaar kunnen versturen welke
worden weergegeven op een zogenoemde backchannel. De backchannel is een sociale
constructie opgesteld aan de hand van een beamer en projectiescherm.
Het doel van de constructie is om studenten aan de opleiding Digitale Communicatie, kennis
te laten maken met het gebruik van microblogging binnen een werkcollege. In de hoop, de
opleiding en de studenten bewust te laten worden van de mogelijkheden van alternatieve
werkvormen in het onderwijs. Het idee om een constructie als deze te organiseren in
werkcolleges is afkomstig van bestaande onderzoeken uitgevoerd op universiteiten in de
Verenigde Staten. In die onderzoeken, beschreven in hoofdstuk twee: Begripvorming,
introduceren professoren Twitter voor het eerst op hun universiteit.
In een periode van drie weken is het onderzoek uitgevoerd, op de Hogeschool Utrecht in een
afsluitende module met propedeusejaar studenten. De constructie van de backchannel is
ingezet in combinatie met diverse werkvormen. De studenten hebben kunnen microbloggen
tijdens een presentatie, tijdens een opdracht waar zij hun missionstatement moesten
verwoorden en zelfstandig in een werkvorm zonder sturing.
Wat geconcludeerd kan worden uit dit onderzoek is dat het organiseren van een
backchannel moet ontstaan als steunpunt voor specifieke activiteiten zoals het geven van
feedback op presentaties of mogelijk als ondersteuning tijdens workshops. Als de
backchannel als stand-alone constructie wordt opgezet zonder sturing wordt de kracht van
de backchannel ontnomen en zien de studenten niet snel een reden om berichten te
plaatsen.

Trefwoorden
Backchannel, Microblogging, Hogeschool Utrecht, Social Media, Twitter, Facebook,
Hootcourse.
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Voorwoord
Dit rapport is bestemd voor de opleidingsmanager Willem Spee en de docenten van de
opleiding Digitale Communicatie. Het traject van literatuur- en experimenteel onderzoek
hebben wij, E. van Loon en Ö. Yilmaz, met zijn tweeën uitgevoerd als afstudeeropdracht. Het
begin van dit afstudeertraject is niet zonder slag of stoot verlopen. Toch is het altijd de
moeite waard gebleven om door te gaan. Na vele gesprekken met personen binnen en
buiten de organisatie van de Hogeschool Utrecht en uitgebreide literatuurstudie, zijn we
meer te weten gekomen over de toekomst van blogging in het onderwijs.
Naast de gesprekken met personen binnen en buiten het onderwijs hebben er felle
discussies plaatsgevonden onderling. Deze discussies diende uiteindelijk om de ideevorming
te versterken en te allen tijde een ondernemende en actieve werkhouding te creëren.
Onze dank gaat uit naar Willem Spee, zonder zijn toestemming zouden we het experiment
niet hebben kunnen uitvoeren op de opleiding waar wij aan hebben gestudeerd. Ook zijn
enthousiasme en nieuwe ideeën gaven ons weer de moed om door te gaan. Pim Schonk,
onze begeleider vanuit de organisatie, voor zijn eeuwige geduld naar ons toe, voor het in ons
gestelde vertrouwen en de amuserende verhalen over slachthuizen en pindakaas. Jelke,
Mathijs en Niniane, voor de medewerking en waardevolle (kritische) opmerken. Geeske
Bakker, omdat zij altijd voldoende tijd wist vrij te maken om ons van bemoedigende raad te
voorzien. Wij hopen dat na het lezen van dit document, er ideeën ontstaan om nieuwe
onderzoeken te starten op het gebied van blogging in het onderwijs .
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Uit bestaande onderzoeken in Amerika, Engeland, maar ook Nederland is gebleken, blogging
gebruikt te zijn in onderwijsvorm met behulp van een zogenoemde backchannel. Dit
fenomeen heeft onze interesse gewekt en is als basis genomen voor het onderzoek.
Er zijn positieve resultaten behaald uit die bestaande onderzoeken en er is aangetoond dat
met relatief goedkope en snel integreerbare technische hulpmiddelen een bijdrage kan
worden geleverd aan het constructivisme in het onderwijs.
'Constructivist learning is intertwined with collaborative problem solving, knowledge
building communities, situated learning, experiential learning, immersive environments,
participatory processes, interaction, learning by doing, activity theory, critical learners,
and many other aspects. This results in a notion of constructivist learning being the
process of creating, sharing, and evaluating knowledge in an immersive collaborative
environment through interaction with entities (objects, people, avatars, communities) in
that environment.' (Bakker, G. e.a., 2008:2).

1.2 Opbouw van het rapport
Het rapport beschrijft het onderzoek in vier delen. Ten eerste worden de begrippen blogging
en backchannel geïntroduceerd doormiddel van literatuurstudie. Deze gegevens worden
verwerkt in het tweede hoofdstuk, begripvorming. In dat hoofdstuk wordt de lezer ingeleid
met de definitie van blogging, waarom microblogging belangrijk is voor het onderwijs en in
dit onderzoek. De definitie van een backchannel wordt omschreven en diverse bestaande
onderzoeken worden toegelicht, waarin blogging en de backchannel in het onderwijs zijn
toegepast. Ten slotte wordt er een keuze gemaakt welke communicatiemiddel ingezet gaat
worden in het onderzoek, om klassikaal te kunnen microbloggen.
In het hoofdstuk methodologie wordt de onderzoeksopzet beschreven. Hierin staat
omschreven wat de onderzoeksvraag is en hoe verwacht wordt daar antwoord op te kunnen
geven. De onderzoeksdoelen en hypothesen worden geformuleerd en vervolgens wordt de
onderzoeksstrategie verantwoord. Dit is een beschrijving van de keuzes van
onderzoeksinstrumenten en de aanpak die is gehanteerd met die instrumenten. Ten slotte
wordt de kwaliteitscriteria bepaald en de beperkingen beschreven.
Vervolgens komen de resultaten van het onderzoek aanbod, in het hoofdstuk
onderzoeksresultaten. In het uitgevoerde onderzoek hebben er observaties plaats gevonden,
zijn er enquêtes afgenomen en interviews gehouden. Daar de belangrijkste uitkomsten van,
zijn verwerkt in dit hoofdstuk.
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Het rapport eindigt met de interpretatie van de resultaten in het hoofdstuk discussie. De
interpretaties worden vertaald naar een advies gericht naar de organisatie van Digitale
Communicatie. In het advies wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en een basis
gelegd voor de toekomst van blogging en het gebruik van de backchannel voor de opleiding.
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2. Begripsvorming
Steeds vaker passen (hoge)scholen blogging en microblogging toe in het onderwijs. Hoewel
het nut van het gebruik nog in de kinderschoenen staat als het gaat om
onderwijstoepassingen, wordt er al door verscheidene onderwijsinstellingen mee
geëxperimenteerd. In dit onderzoek staat microblogging centraal en de manier waarop dat
wordt ingezet. Dit hoofdstuk verteld wat blogging is, waarom er ge(micro)blogd wordt en
wat het onderwijs al met microblogging doet . Dit wordt gedaan aan de hand van
voorbeelden die zijn gevonden in Nederland en Amerika en aan de hand van onderzoeken
die zijn gedaan naar (micro)blogging. Aan het eind van dit hoofdstuk staat beschreven wat
de onderwijsaspecten zijn van microblogging met behulp van een backchannel en hoe dat in
bestaande onderzoeken is uitgevoerd.
Hootcourse?
Hootcourse is een microblogging applicatie. Speciaal ontworpen voor het onderwijs, om gebruikt
te worden als backchannel. De studenten, docenten en andere betrokkenen in het experiment
zullen gebruik maken van Hootcourse om berichten te sturen onderling. Nader uitleg over de
functionaliteiten van Hootcourse wordt omschreven in paragraaf 2.15.1. De verantwoording om
voor Hootcourse te kiezen in het onderzoek wordt toegelicht in paragraaf 2.15.

2.1 Wat is Blogging?
Sinds de komst van het internet is het concept blogging op natuurlijke wijze ontstaan. In het
begin was blogging niet meer dan een log van alles wat er op het web gevonden werd, wat
een weblog werd, en nog steeds wordt, genoemd (Wikipedia, 2011). Nu omvat het begrip
veel meer dan dat. Er zijn tegenwoordig duizenden blogsites op internet te vinden en
dagelijks komen er meer bij. Een persoon die blogt wordt een blogger genoemd en wanneer
de persoon vaak genoeg blogt over een bepaald onderwerp, trekt hij na verloop van tijd een
vast publiek aan, die zijn weblog nauw in de gaten houden. De blogger zelf, volgt ook een
groot aantal andere schrijvers van weblogs, waardoor nieuws zich op deze wijze snel
verspreidt. Het komt ook vaak voor dat bloggers, die schrijven over hetzelfde onderwerp,
zich verzamelen op één bloggingsite. Een voorbeeld hiervan is de website
"Dutchcowboys.nl".

2.2 Schrijven over Blogging
Over blogging zijn veel boeken geschreven. Veel schrijvers van boeken over blogging
omschrijven bloggen op hun eigen manier. Cory Doctorow, schrijver, journalist en blogger,
vertelt in zijn boek Essential Blogging, het volgende over blogging:
'A blog is a webpage that contains brief, discrete hunks of information called posts.
These posts are arranged in reverse-chronological order (the most recent posts come
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first). Each posts is uniquely identified by an anchor tag, and it’s marked with a
permanent link that can be referred to by other who wish to link to it.' (Doctorow, C.,
2002:1).
Een blog is volgens Cory Doctorow te omschrijven als een webpagina vol berichten met
informatie, gesorteerd in omgekeerd chronologische volgorde. Elk bericht is geïdentificeerd
met een anchor tag en heeft een eigen link om, wanneer gewenst, het bericht te linken naar
andere websites. Cory Doctorow omschrijft in zijn eigen woorden letterlijk wat blogging is.
Hij geeft de lezers van zijn boek een beeld over hoe een weblog er uit ziet en hoe het is
opgebouwd.
In het boek The Everything blogging Book, geschreven door Aliza Sherman Risdahl,
omschrijft Risdahl blogging op een andere manier:
'Blogs can be personal, taking the form of diaries or journals. Blogs can also be media
oriented, such as the rantings and ravings of writers and other well-known or unknown
personalities. Blogs can be used to publish information, but is more likely that content
leans more toward opinion than fact. There are news oriented blogs that publish original
news stories, and ones that compile information from other blogs and websites' (Risdahl,
A.S., 2006:2).
Aliza Sherman Risdahl legt de nadruk op het gebruik van een weblog en het soort informatie
dat een weblog bevat. Ook geeft ze aan dat er weblogs zijn waar de blogger zelf de
informatie bedenkt en dat er weblogs zijn waar de blogger informatie haalt van andere
websites. Dat wil zeggen: de informatie wordt gehaald uit andere bronnen. Volgens velen
gebeurt dat met bijna alle blogs, omdat een individu informatie haalt uit ervaringen. Kennis
wordt verkregen ervaringen op te doen of te delen.

2.3 Om welke redenen wordt er geblogd?
Blogging is sinds het ontstaan met een rap tempo erg populair geworden. Het starten van
een weblog is namelijk zeer eenvoudig én meestal gratis. Daardoor is het voor iedereen, die
kan lezen en schrijven, een computer heeft én aangesloten is op het internet, een
toegankelijk medium geworden. Steeds meer mensen zien in dat bloggen veel
mogelijkheden en voordelen biedt, zowel privé als zakelijk. Mensen schrijven over een
onderwerp waar ze veel over weten, dat kan zijn over hun favoriete huisdier of over, met als
commercieel doeleinde, geld verdienen en sparen bij een bank.
Als gekeken wordt naar de bekendere blogs, zoals de eerder genoemde weblog van
Dutchcowboys.nl, dan is te zien dat er veel over internet wordt gesproken en de daarbij
horende nieuwe technieken, app’s en de media. De weblog is populair bij mensen werkzaam
in de internetbranche, het bevat ook veel informatie voor bedrijf en onderwijs, zoals wat het
onderwijs doet met Sociale Media en wat bedrijven moeten doen met internettoepassingen
als het wilt gaan groeien. Dit zijn enkele voorbeelden van de vele blogs die er te vinden zijn.
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Een ander voorbeeld van een gelijksoortige weblog, maar die zich meer richt op marketing,
communicatie en Social Media, is "Frankwatching.com". Deze website richt zich ook op het
gebruik van internet, maar op marketing gebied. Hoe wordt internet gebruikt als marketing
tool en hoe wordt de doelgroep bereikt met Social Media?
De bovengenoemde websites trekken een bepaald soort publiek aan, die zich met hetzelfde
onderwerp bezig houdt of zich er gewoon in interesseren. Ze reageren op artikelen en vaak
reageren de schrijvers van de blogs terug. Lezers geven feedback, halen inspiratie op, stellen
vragen op het platform en komen met elkaar in contact.
Bonnie A. Nardi, Diane J. Schiano, Michelle Gumbrecht, Luke Swart (2004) hebben
onderzoek gedaan naar redenen waarom mensen bloggen. Zij benoemden vijf type
motivaties om te gaan bloggen;
1. Het vastleggen van je leven;
2. Het geven van commentaar/uiten van je mening;
3. Ideeën aanscherpen;
4. Netwerken;
5. Delen van expertise
In het onderzoek wordt nader ingegaan op de vijf motivaties;
Het vastleggen van je leven
Veel bloggers brengen verslag uit over hun activiteiten en gebeurtenissen. Vaak gebeurt dit
voor familie en vrienden op afstand, om hen een update te geven over wat de blogger heeft
gedaan of meegemaakt, soms inclusief een foto. Een groot voorbeeld is de website
Waarbenjij.nu, waar reizigers een weblog bij houden over de avonturen die zij beleven
tijdens hun reis, net als Thijs dat doet. Thijs is voor vijf maanden naar Australië gegaan en op
Waarbenjij.nu houdt hij geregeld een weblog bij die hij ondersteunt met foto’s van de
omgeving waarin hij zich bevind. De weblog is te lezen voor een open publiek, maar specifiek
geschreven voor vrienden en familie. Iedere lezer kan commentaar plaatsen onder een blog
van Thijs, maar dat wordt in de meeste gevallen alleen door vrienden en familie gedaan.
Het uiten van je mening
Het uiten van een mening wordt gezien als een 'democratische zelfexpressie'. Veel
stereotype weblogs worden door de meeste lezers gezien als nutteloos geklets, behalve
door de blogger zelf. Dit commentaar levert gevoelige reacties op bij bloggers die schrijven
over onderwerpen die zij relevant en belangrijk vinden. Voor hem is dit niet meer dan een
uitlaatklep over wat zij vinden. Voor de blogger zijn de onderwerpen veel meer dan gewoon
geklets.
Ideeën aanscherpen
Blogs geven mensen de mogelijkheid om te 'schreeuwen' of zich zelf te uiten door te
schrijven aan het publiek. Het is voor veel bloggers een manier om zich te uiten over hun
gedachten en emoties. Blogs ondersteunen de werking van onderwerpen waar de blogger
12

'obsessief' of 'gepassioneerd' over is. Zo schrijven bloggers over auto’s op Autoblog.nl. In
elke blog komt er minstens één auto aan bod, waar ze met passie over praten.
Aan het eind van de blog vindt er vaak een discussie plaats tussen de blogger en volgers van
de weblog. Het zijn vaak extra informatie die gegeven worden, waar anderen ook weer op
reageren. Wanneer de informatie uit een reactie niet klopt, dan wordt dat ook weer
gecorrigeerd door de andere lezers.
Netwerken
Het volgen van bloggers en gevolgd worden door andere bloggers, vormt in zijn geheel een
netwerk. Mensen die geïnteresseerd zijn in het zelfde onderwerp houden elkaar op de
hoogte en vullen elkaar aan. Een blogger weet in geval van 'honger' naar bepaalde
informatie, bij welk adres hij moet zijn. Uit eerdere ervaringen is voor de blogger gebleken,
dat een bepaalde persoon informatie kan hebben, die hij op dat moment nodig heeft.
Wanneer een blogger op professioneel niveau bezig is, kan een netwerk er voor zorgen dat
hij sneller geholpen wordt aan een baan, als dat nodig mocht zijn. Stel een blogger werkt bij
een bedrijf en zij zoeken iemand voor een bepaalde functie. De blogger kent iemand die hem
al vaak heeft geholpen en de blogger denkt dat die persoon de juiste kwaliteiten bevat voor
de functie. Hij vraagt hem om te solliciteren op de vacature die open staat.
Delen van expertise
Op het internet zijn ook blogs te vinden, waar geen persoonlijke verhalen op staan, maar
nuttige informatie over een onderwerp waar de blogger veel van af weet. Deze mensen
vinden het leuk om hun kennis met anderen te delen, maar het is ook een manier om elkaar
te helpen. Bedrijven delen gratis hun kennis op het internet om het publiek te laten zien dat
zij een expert zijn op het gebied waarin zij zich profileren. Erwin Blom, bekend van de VPRO,
heeft een eigen weblog waar hij vertelt over nieuwe media en zijn ontwikkelingen.

2.4 Online en Offline Bloggen
Het willen wéten waarom mensen bloggen, is minder interessant dan te willen begrijpen
waarom mensen bloggen. E.R. Wijnia, beschrijft in haar onderzoek bij de Universiteit Twente
het volgende:
'Wanneer we weblogs willen vergelijken met een fenomeen uit de off line wereld, kunnen
we deze het beste vergelijken met het fenomeen ‘Speaker’s corner’. Dit is een
aangewezen plek in Hyde Park in Londen waar mensen bijeen kunnen komen om over
bepaalde issues te discussiëren (Wikipedia, 2004). Het stuk park is vrij toegankelijk en
iedereen die wat wil zeggen kan zijn of haar verhaal daar houden. Omstanders en
voorbijgangers kunnen naar de spreker luisteren of er een debat aangaan. Afkomst en
opleiding spelen geen rol in het debat.' (Wijnia, E.R., 2004:15).
In het boven genoemde stuk, uit een onderzoek van E.R. Wijnia, wordt een vergelijking
gemaakt met het “bloggen” online en het “bloggen” offline. De meeste mensen willen
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gehoord worden over wat zij te vertellen hebben. Of dat nu gaat om het feit dat de hond van
hun dochter zulke geweldige kunstjes kan of dat iemand verteld wat een goede manager aan
eigenschappen moet bezitten. Met de sterke ontwikkeling van het internet en de komst van
het blogfenomeen, is er een deur geopend om gehoord te worden door de rest van de
wereld.

2.5 Scholen die bloggen
Veel scholen maken gebruik van bloggen. Zij zien dat als communicatiemiddel om nieuwe
studenten te werven. Waarom dan bloggen? Het is goedkoper en het heeft een groter bereik
dan folders of langs middelbare scholen gaan (Smet. C., 2006)
Op de Hogeschool InHolland hielden ze ook een weblog bij over gebeurtenissen binnen de
opleidingen. Een voorbeeld van een artikel op de website van InHolland gaat over een
student die vijf maanden is gaan studeren in Amerika. Hierin werd verteld dat hij als
onderdeel van de Exchange Program voor vijf maanden is gaan studeren aan de Johnson &
Wales University. Een vorm van marketing, scholieren of Mbo’ers die nog een opleiding
moeten kiezen, kunnen zich hier aangetrokken door voelen.
De HAN in Arnhem gebruikt bloggen op een andere manier. Zij gebruiken bloggen al binnen
het onderwijs, tijdens de lessen. Studenten moeten een weblog schrijven over een bepaald
onderwerp of door hun opdrachten online te zetten in de vorm van een weblog. Hierover
staat in hoofdstuk 2.9.2 meer over geschreven.
Wanneer blogging als algemeen methode wordt toegepast in het onderwijs van de HAN, is
de kans groot dat blogging helemaal niet aanslaat. Niet elke docent vind het een prettige
methode of ze zijn niet gewend op deze manier les te geven. Zij geven niet dezelfde
aandacht aan en steken niet dezelfde energie in het blogging als de eerst genoemde
docenten. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat blogging niet aan kan slaan als
onderwijsmethode. De HAN heeft ook een ander blogging middel ingezet en dat is Twitter.

2.6 Microblogging
Twitter maakt gebruik van microblogging. Het concept is het zelfde als dat van blogging,
alleen het enige verschil is dat een microblog bericht niet groter mag zijn dan 140 tekens. Er
kunnen linkjes gedeeld worden en berichten kunnen worden gekoppeld middels een
zogenoemde hashtag. Een hashtag, aangeduid met een hash teken (#), is een:
'(relevant) sleutelwoord of term geassocieerd met, toegewezen aan of opgenomen in
een digitaal bestand (zoals afbeeldingen, video, audio). De tag geeft aanvullende
informatie over het bestand waaraan het is gekoppeld en maakt zodoende sleutelwoord
gebaseerde classificatie en indexering mogelijk.' (wikipedia, zoekterm “tag”, april 2011).
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Vrij vertaald is het een verzamel etiket waarin alle berichten die zijn geplaatst op de
backchannel zijn gekoppeld. Dat wil zeggen dat na afloop, alle berichten weer terug zijn te
vinden door te zoeken op de betreffende tag.
Een microblogger volgt mensen die hij interessant vindt en volgen anderen hem, omdat zij
hem interessant vinden. Er zijn een aantal voordelen aan microblogging in vergelijking met
het gewone blogging. De berichten binnen microblogging zijn kleiner en het bereik is sneller.
Dit heeft als voordeel dat het voor meer mensen toegankelijker is geworden. In korte tijd
kan veel informatie worden opgenomen en komt binnen wat belangrijk is, dat persoonlijk
afhangt van interesse of noodzaak. Verscheidene groepen nemen deel aan Twitter uit
persoonlijke overweging of uit zakelijke overweging.
Om terug te komen op het verhaal van de HAN, zij gaan Twitter gebruiken op de vernieuwde
SharePoint site, middels een Twitterfontein. Daar komen alle berichten te staan die een
bepaalde hashtag gebruiken. De berichten komen als een 'fontein' langs. Op afbeelding 2.7 is
een voorbeeld te zien van een Twitterfontein.

Afb. 2.7, Twitterfountain (URL: Twitterfountain.com)

2.7 Twitter
Op Twitter zijn er 1,5 tot 2 miljoen Nederlandse accounts, waarvan er 191.000 actieve
gebruikers zijn. Vijf procent van de accounts worden puur voor zakelijk doeleinde gebruikt.
(Twirus.com, 2010) Dat wil zeggen dat de overige 95% Twitter voor privé wordt gebruikt. In
een steekproef die is gehouden onder de eerstejaars studenten van de opleiding Digitale
Communicatie, heeft 62,50% een Twitteraccount en daarvan maakt minstens 50% dagelijks
gebruik van Twitter.
Microbloggers Twitteren vanuit eigen interesse en motivatie. De vijf redenen om te gaan
bloggen, uit het onderzoek van Bonnie A. Nardi, Diane J. Schiano, Michelle Gumbrecht, Luke
Swart (2004), zijn ook van toepassing op microblogging. Hoewel een groot gedeelte van de
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Twitteraars Twitter gebruiken voor een persoonlijk openbaar dagboek met berichten als
“Vandaag een saaie dag op school” of “Het is weer pauze, tijd voor een bakkie koffie”, zijn
er ook veel Twitteraars die zich bezig houden met het opdoen van ideeën, expertise delen,
hun mening geven of netwerken. Met microblogging is dat bereik groter dan met blogging,
omdat de berichten binnen één platform blijven en aan elkaar gekoppeld worden, door
trefwoorden te voorzien van een hashtag. Vragen kunnen op deze manier veel sneller
beantwoord worden en is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan personen die
normaliter gezien, moeilijk te bereiken zijn. Als er voor de tijd van Twitter een vraag gesteld
kon worden aan een BN'er, was dat een uniek gebeuren. Zij stonden ver van iedereen af en
werden alleen gezien op televisie. Nu zijn veel BN'ers actief op Twitter en is de drempel om
ze te benaderen veel lager. Er is steeds meer communicatie tussen de ‘gewone’ burger en
een BN’er. Een bekend voorbeeld is dat van Youp van ‘t Hek, die een ‘revolutie’ wilde
ontketenen tegen de klantenservice van T-mobile. Binnen enkele dagen kreeg hij van vele
twitteraars berichten dat zij hetzelfde probleem hebben ervaren als Youp van ’t Hek. Had
Youp van 't Hek dit op televisie gezegd of in de krant, dan waren de reacties naar
verwachting veel minder geweest. Dit voorbeeld laat zien dat een bericht sturen van 140
tekens via Twitter, veel minder tijd en moeite kost en er hoeft minder lang over nagedacht
te worden. Een simpel bericht als “Ik werd laatst ook afgepoeierd bij de #T-mobile, slechte
service!!” is voldoende om duidelijk te maken dat een persoon zelf ook slechte ervaringen
met T-mobile heeft gehad.
Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat Twitter een open medium is waar in korte tijd veel
mensen bereikt kunnen worden en andersom. Veel mensen kunnen één iemand veel sneller
bereiken.
2.7.1 De kracht van 140 tekens
Twitter maakt gebruik van de 140-teken-regel. Het is al mogelijk bij een aantal services,
berichten te versturen met meer dan 140 tekens. Tweetdeck is een applicatie waarmee
grotere berichten verstuurt kunnen worden, zie afbeelding 2.8. Een microblogger kan rustig
door tikken zonder dat er wordt aangegeven dat de tekst te lang is. De overige tekst wat niet
te zien is binnen Twitter zal via een meegezonden link te lezen zijn op een andere pagina.

Afb. 2.7.1, Screenshot van het programma TweetDeck (2011)
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De 140-teken-regel binnen Twitter is juist de kracht van microblogging. Een microblogger
wordt op deze wijze gestimuleerd om over zijn bericht na te denken. In 140 tekens kan veel
verteld worden en het is de kunst om het bericht binnen het beschikbaar aantal tekens te
houden. Het kan voorkomen dat wat iemand wilt vertellen, niet binnen de 140 tekens past.
Het toch binnen de 140 tekens te houden maakt dat mensen creatief worden met taal. De
kracht zit in het feit dat als iemand zijn bericht binnen de 140 tekens houdt, de lijst met
tweets overzichtelijk blijft. Er is in een oog opslag te zien wat de inhoud is van het bericht.
Het komt vaak voor dat microbloggers naast een Twitteraccount ook een bloggingaccount
aanvragen en gaan bloggen. Professor dr. Peter Kerkhof van de Vrije Universiteit Amsterdam
deed eens onderzoek naar online contacten tussen organisaties en individuen. De personen
die hij zocht, bevonden zich massaal op Twitter en hij besloot ook een account aan te
maken. Na verloop van tijd twitterde hij over van alles en zo nu en dan plaatste hij een
bericht over het onderzoek. Dat riep bij geïnteresseerden steeds meer vragen op, omdat hij
maar beperkt was tot de 140 tekens op Twitter. Totdat hij besloot om een weblog te starten
om niet per persoon vragen hoefde te beantwoorden. (Kerkhof, P., 2010) Hij maakte gebruik
van de combinatie blogging en microblogging. Op Twitter maakte hij de volgers en andere
Twitteraars, attent op het feit dat er een nieuwe blog gepost was. Twitter gaf volgers van
professor dr. Peter Kerkhof de mogelijkheid om de blog post te volgen. Ze waren op deze
manier niet 'verplicht' om de hele blog te lezen, maar werden er wel op geattendeerd
middels een kort bericht. Vragen van geïnteresseerden kon hij in één blogpost
beantwoorden en niet in twintig Twitter berichten. Twee manieren van bloggen die elkaar
op een positieve wijze aanvullen.
2.7.2 Followers
Berichten versturen via Twitter of andere media, is niet interessant wanneer er geen
'followers' zijn. Followers zijn personen of bedrijven die iemand volgen op Twitter of elk
willekeurig andere dienst. Followers zijn nodig om gehoord te worden, zonder followers
verdwijnt het bericht in de grote berichtenmassa. Techcrunch.com schreef een artikel na
aanleiding van een onderzoek van Sysomos over het hebben van een aantal followers en wat
het met iemand doet. Het schijnt dat hoe meer followers iemand hebt, des te meer er
getweet wordt. Een van de redenen die naar voren komt, is dat als een twitteraar een
bepaald aantal followers heeft bereikt, hij zich verplicht voelt om zijn followers te
entertainen. Daarnaast is het, volgens het onderzoek van Sysomos, ook zo dat hoe meer er
getweet wordt, hoe meer followers erbij komen, omdat gedacht wordt dat die persoon
werkelijk wat interessants te vertellen heeft. Het is een visuele cirkel dat elk element in
stand houdt. Of het ook andersom werkt, wordt niet verteld in het onderzoek.
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2.8 Social Media op de HU
Ook de Hogeschool Utrecht heeft een Twitteraccount dat onder verscheidene namen
microblogt over wat er in en rondom de school gaande is. Een aantal voorbeelden van een
tweet van de @HU_Utrecht zijn: (twitter.com, @HU_Utrecht, mei 2011)
‘@RikBors De HU start binnenkort ook met een pilot op de FCJ van een gratis App om je
rooster in te zien + wijzigingen in mail te ontvangen.’
‘Hogeschool Utrecht start met nieuw lectoraat Farmakunde: http://tinyurl.com/6fcqac9’
‘Geef je nu op voor een gratis gezondheidscheck door studenten van de HU Klinieken op
www.klinieken.hu.nl’
Scholen experimenteren al een tijd met microblogging als het gaat om het overdragen van
informatie naar de buitenwereld. De Hogeschool Utrecht doet dat door op Twitter te
vertellen, welke ontwikkelingen de school doormaakt of door gaat maken. Die
ontwikkelingen worden niet alleen door de school zelf bedacht, maar doormiddel van
Twitter worden studenten opgeroepen om deel te nemen aan de zogenoemde #dotalks. Op
de website van Do-talks.nl staat DO-talks omschreven als:
‘DOtalks is een evenement volledig in het teken van het elkaar inspireren, motiveren en
tonen wat we kunnen als Hogeschool Utrecht zijnde. Tijdens het evenement zullen zowel
gastsprekers, medewerkers als studenten hun DOtalk (speech) houden.’(Do-talks.nl, juni
2011)

2.9 (micro)blogging als onderwijsvorm
2.9.1 Microblogging op het Mbo
Op een het grafisch Lyceum in Rotterdam heeft een docent, Annemarie Hut, tijdens een
module die zij gaf in 2010, Twitter ingezet in de klas als experiment. Haar
onderzoekseenheden waren de studenten van het Grafisch Lyceum die op dat moment les
hadden van Annemarie Hut. Ze schrijft een blog over op haar weblog blog.hutonline.nl. Ze
geeft aan dat Twitter op dat moment nog niet populair was onder de onderzoekseenheden
en dat veel van de accounts van de onderzoekseenheden die wel een Twitteraccount
hadden aangemaakt, op slot zaten. De tweets uit deze accounts zouden niet zichtbaar zijn op
het Twitterkanaal. Het doel van het experiment omschrijft zij als:
‘In mijn lessen experimenteer ik met het gebruik van Twitter in de klas met wisselend
succes. Mijn doel is Twitter in te zetten als openbaar 'gedachtekanaal'. Tijdens de uitleg
en werktijd wil ik tweets van de klas zichtbaar voor docent en klas aanzetten voor realtime reflectie en feedback.’
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Het is in de tijd niet mogelijk geweest om haar te interviewen of op een andere manier met
haar in contact te kunnen om te spreken over haar experiment. Wat ze wel in haar blog
heeft vermeld zijn een aantal bevindingen.
‘Ik zie inhoudelijke mogelijkheden op het gebied van kennis- en informatiedeling, sociale
ontwikkelingsmogelijkheden, mogelijkheden met betrekking tot identiteitsvorming en
ontwikkeling van taalvaardigheid’(Annemarie Hut, Maart 2010)
2.9.2 Blogging op het Hbo
Op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waarover eerder is verteld in dit hoofdstuk, zijn
ze bezig met het experimenteren van blogging in het onderwijs. Dat vertellen Justine van de
Berg en Lionne van de Zande, tijdens een gesprek in februari. Zij willen studenten
opdrachten laten bloggen. De docent kijkt er naar en geeft er feedback op. Studenten
moeten ook op elkaars berichten reageren. Op deze manier leren ze vanuit verschillende
invalshoeken te kijken naar een onderwerp en leren ze van elkaars fouten. Deze methode
staat nog in de kinderschoenen, maar blijkt tot nu toe succesvol te zijn. Dit heeft natuurlijk
met verschillende factoren te maken. Eén van de factoren is dat er docenten aan meedoen
die er erg enthousiast over zijn. Zij zijn betrokken bij het project en zullen de studenten met
dezelfde enthousiasme aansturen. De studenten zullen op hun beurt actief bezig zijn met het
bloggen.
Zij vertellen ook dat veranderingen die worden aangebracht in het onderwijssysteem,
geleidelijk aan, in kleine stappen, moet gebeuren. De opleiding moet de student leren om
up-to-date te bijven. De mentaliteit dat een student na de gevolgde opleiding is uitgeleerd, is
in deze tijd niet meer aan de orde. (Voor het volledige verslag over het gesprek zie bijlage
28.)
2.9.3 Microblogging in het Hbo
Op de Hogeschool van Amsterdam wordt het gebruik van Twitter ingezet als onderwijs
middel. Docent Theo Ploeg van de opleiding Interactieve Media van de HvA laat in een
telefonisch gesprek weten zijn studenten te laten Twitteren tijdens hoorcolleges en
werkcolleges. Hij gebruikt Twitter en laat de berichten verschijnen op een groot scherm in
het klaslokaal of zaal. Al een geruime tijd gebruikt Theo Ploeg dit als een methode om les te
geven. Wel geeft hij aan dat de response in een hoorcollege veel hoger ligt dan in een
werkcollege. Een hoorcollege is een grotere setting dan een werkcollege.
Een van zijn bevindingen is dat de ‘verlegen’ studenten meer van zich laten horen door
middel van microblogging via een backchannel. Wel is het volgens Theo zo, dat de docent
moet zorgen voor een ‘veilig’ omgeving. Het anoniem versturen van berichten naar een
Twitterkanaal kan er voor zorgen dat studenten zich daar achter gaan schuilen en
beledigende teksten kunnen neerzetten. Daar komt ook bij, dat hogescholen de studenten
moeten leren om achter hun eigen mening te staan.
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In dit hoofdstuk is verteld wat mensen motiveren om te gaan microbloggen. Het vastleggen
van levens, het geven van commentaar, het uiten van meningen, het aanscherpen van
ideeën, het delen van expertise en netwerken behoren tot dat rijtje thuis. Niet iedere
blogger houdt zich bezig met elke reden om te bloggen, maar gaat het vaak om één of twee
aspecten. Deze aspecten kunnen betrekking hebben op privé gebied, maar ook op het
gebied van onderwijs. Wat doet de student op dit moment, vindt de student, denkt de
student, weet de student en met bij wie kan de student het best terecht als het hulp nodig
heeft met een bepaald opdracht? Door het (micro)bloggen komen deze aspecten aan de
orde en zou in theorie voor de informatiedeling kunnen zorgen tussen studenten onderling,
in plaats van alleen vanuit de docent. Deze vorm van informatie delen komt overeen met het
connectivisme van George Siemens.

2.10 Connecteren van kennis
Siemens stelt dat leren veranderd en het blijft een continu, levenslang proces, waarbij
technologie functies overneemt.
Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van Twitter en Facebook, presenteren met
gebruik van online media of een backchannel (zie hoofdstuk 2.12). Leren in het
connectivisme richt zich op het verbinden van bepaalde kenniselementen, tussen personen
en organisaties. Door het plaatsen van berichten met tekst, foto’s of video’s via deze
technologische wegen, wordt informatie verbonden van het ene kenniselement, de persoon
of organisatie, met de andere. (Siemens, 2005)
“I store my knowlegde in my friends” (Stephenson K. 2004:1), met deze zin vertelt, Karen
Stephenson, corporate antropoloog, in het rapport ‘What Knowledge Tears Apart, Networks
Make Whole’, dat dit het beginsel voor het verzamelen van informatie door het verzamelen
van mensen. De kennis ligt opgeslagen in vrienden, studenten of collega’s en is te allen tijde
te raadplegen. Stephenson zegt:
‘Experience has long been considered the best teacher of knowledge. Since we cannot
experience everything, other people’s experiences, and hence other people, become the
surrogate for knowledge.’ (Stephenson K. 2004:1).
Hierin vertelt ze dat eigen ervaringen de beste meesters zijn van kennis. Maar sinds het
besef is gekomen dat we niet alles kunnen ervaren in het leven, halen we de kennis uit de
ervaringen van mensen die dat wel kunnen. Vandaaruit halen we de kennis weer uit andere
mensen of organisaties. Het overnemen van deze informatie is gebouwd op vertrouwen.
Omdat vertrouwen bepaald wordt door face-to-face interacties, dient men de diepgaande
waarheid over netwerken te accepteren:
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‘You don't look like me, you don't dress like me, you don't think like me, therefore I don't
want to know or understand you.’ (Stephenson, K., 2004:4).
Dit is in de offline wereld zo, maar laat dit gedrag ook in de online wereld zien. Informatie
wordt meestal alleen geaccepteerd wanneer deze afkomstig zijn van mensen die jij kent en
vertrouwd, of als zij een bepaalde status hebben. Mensen vormen groepen op basis van
interesse en een groep is de meest natuurlijke vorm van een netwerk.

2.11 Kennis delen via Facebook
In de eerste modules van het eerste jaar van de opleiding Digitale Communicatie van het
schooljaar 2010/2011, zijn er een aantal experimenten uitgevoerd met Facebookgroepen.
Het experiment werd uitgevoerd door Niniane Veldhoen, waarbij ze voor elke klas een
aparte Facebookgroep aanmaakte. De studenten uit de klas moesten zich daar bij aansluiten
en het gemaakte werk op de Facebookgroep plaatsen, in dit geval de filmmateriaal die de
studenten hadden gemaakt tijdens de module.
De studenten konden op de Facebookgroep elkaar helpen bij vragen of problemen. De
docent, Niniane, keek af en toe of er nog onbeantwoorde vragen aanwezig waren en gaf
daar dan antwoord op. Zelf plaatste zij mededelingen op de Facebookgroep, en niet op een
communicatiesysteem dat aangeboden wordt door de Hogeschool Utrecht.
Volgens Niniane hielpen de studenten elkaar op deze manier en wilden zij naar afloop van de
module de Facebookgroep van haar overnemen. Niniane gaf ook aan dat het aantal mailtjes
die normaal in haar postvak binnen kwamen van studenten, verminderden. De studenten
beantwoorden elkaars vragen en de mini gesprekjes die op die manier ontstaan, worden
gelezen door andere studenten.
Dit is een vorm van (micro)blogging buiten de werkcolleges om. Facebook staat bij de
meeste studenten altijd aan, maar wat als Facebook verplaatst wordt van een persoonlijke
laptop naar een centrale punt in de klas? In de voorbeelden die omschreven staan in
hoofdstuk 2.9 (Micro)Blogging als Onderwijsvorm, wordt er gebruik gemaakt van
microblogging door middel van Twitter. De projectie van Twitter of een andere applicatie op
een projectiescherm wordt een backchannel genoemd. Het volgende deel van dit hoofdstuk
vertelt wat een backchannel precies is en wat de onderwijsaspecten zijn van een
backchannel.
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2.12 Wat is nu een backchannel?
Victor Yngve, professor in de talenwetenschap bracht het woord backchannel, back channel
of back-channel voor het eerst ter kennisgeving. In het boek: "On getting a word in
edgewise", omschrijft Yngve het volgende:
'In fact, both the person who has the turn and his partner are simultaneously engaged in
both speaking and listening. This is because of the existence of what I call the back
channel, over which the person who has the turn receives short messages such as ' yes'
and 'uh-huh' without relinquishing the turn.' (Yngve, V., 1970:568).
In de talenwetenschap wordt de backchannel omschreven als een secundaire
communicatiestroom waarin de primaire dominante communicatie stroom geleid wordt
door de spreker, speelt de secundaire communicatie, de backchannel, een rol als
bevestigend, opdrachtgevend of verklarend.
Deze secundaire communiatiestroom is terug te zien tijdens presentaties of groepsdiscussies
waar verbale maar ook non-verbale interactie wordt toegestaan. De spreker is aan het
woord en de luisteraar kan de woorden van de spreker bevestigen door te zeggen 'ok', 'ja',
'klopt!', maar bevestiging kan ook doormiddel van het ja knikken. De woorden kunnen
worden getoetst door een vraag als; 'geldt dit ook voor [...]', 'dus, dat betekent dat [...]' of
een herhaling van de woorden van de spreker.
Cliff Atkinson, schrijver en keynote speaker, houdt zich bezig met richtlijnen voor het geven
van presentaties. Atkinson is schrijver van het veel besproken boek: The Backchannel: How
Audiences are Using Twitter and Social Media and Changing Presentations Forever. In zijn
boek omschrijft Atkinson de definitie van een backchannel als volgt:
'A backchannel is a line of communication created by people in an audience to connect
with others inside or outside the room, with or without the knowledge of the speaker at
the front of the room. Usually facilitated by Internet technologies, it is spontanious, selfdirected, and limited in time to the duration of a live event. A backchannel can be
constructive when it enhances and extends helpful information and relationships, and it
can be destructive when it articulates and amplifies counterproductive emotions and
sentiments.' (Atkinson C., 2009:17).
In vrije woorden omschreven is een backchannel een communicatie platform, dat in de
meeste gevallen wordt gebruikt tijdens presentaties op conferenties, uitgebeeld op een
groot projectiescherm waar personen in het publiek kunnen interacteren met de spreker of
het publiek, met behulp van Sociale Media, aangestuurd door (mobiele) computers
aangesloten op het internet. Deze constructie van de backchannel is een digitale vertaling
van de secundaire communicatiestroom waar Yngve over praat. Het boek van Atkinson
wordt in veel weblogs en andere internetbronnen gebruikt als basis voor de uitleg van het
begrip backchannel.
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Waar geen onduidelijkheid over moet bestaan, is dat een backchannel een programma of
website is. Een backchannel is een ondersteunende sociale constructie. Een constructie waar een
persoon of groep voor kan kiezen. In deze constructie, meestal opgezet als een groot
projectiescherm, staat een sociaal communicatie platform actief. Voor microblogging kan dit
bijvoorbeeld Twitter zijn, voor het schrijven van documenten Googledocs, voor het l ive
mindmappen mindmeister, en zo zijn er veel meer live online platformen. Al deze
communicatieplatformen zorgen ervoor dat de gebruikers met elkaar in contact staan, niet de
backchannel.
De backchannel zorgt ervoor dat die online communicatie gedeeld wordt en vooral benadrukt
wordt in één ruimte. Met benadrukken wordt bedoeld dat, bijvoorbeeld tijdens presentaties de
focus niet alleen op de spreker wordt gelegd en tijdens klassikale discussies de focus niet alleen
op de docent wordt gelegd. Als voorbeelden voor communicatieplatformen zijn er alleen live
online platformen benoemd, dit met de gedachte dat de backchannel op die wijze dan ook als
sociale constructie kan fungeren en waar interactie op te zien kan zijn. Eveneens kan de
backchannel gebruikt worden om een Powerpoint presentatie op te laten zien. Maar dat neemt
het interactieve aspect weg in de constructie en dient het simpelweg als een projectiescherm
met een presentatie erop. Bovendien wordt het woord "channel" in backchannel, gezien als
kanaal ofwel stream met informatie en/of communicatie.
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Afb. 3.1, Backchannel tijdens SocialStrategyTalk

Op het internet en in literatuur geven veel gebruikers die een backchannel hebben ervaren
hun definitie en oordeel over het werken met een backchannel. Uiteindelijk bepaalt ieder
zelf hoe zij een backchannel organiseren en gebruiken. In dit document wordt aandacht
besteedt aan de backchannel in digitale vorm en hoe deze vorm van de backchannel wordt
ervaren in het onderwijs.

2.13 Waarom is een backchannel nuttig?
Zoals eerder is omschreven, wordt het boek van Atkinson gebruikt als leidraad voor veel
verhalen op het internet over de backchannel. Als men de definitie van een backchannel
analyseert, zoals Atkinson omschrijft, is te zien dat er belangrijke eigenschappen naar voren
komen.
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2.13.1 Locatie onafhankelijk
Om te kunnen communiceren op de backchannel is een persoon niet verplicht aanwezig te
zijn in dezelfde ruimte als de spreker of het publiek. Ook van externe locatie kan er
deelgenomen en kan er gevolgd worden wat er speelt in de ruimte waar de backchannel
fysiek aanwezig is. Dit is mogelijk dankzij de toegankelijkheid van Sociale Media op het
internet. Merendeels van de Sociale Media dat wordt gebruikt om te communiceren op een
backchannel is Twitter. Dit omdat Twitter gebruik maakt van microblogging.
2.13.2 Onafhankelijk van de begeleiding van de spreker
In traditionele presentaties bestaat er weinig mogelijkheid om interactie aan te gaan met de
spreker. Dit betekent dat er gedurende de presentatie geluisterd wordt en eventueel
notities gemaakt kunnen worden. Na afloop van de presentatie geeft de spreker de
mogelijkheid vragen te beantwoorden en zijn boodschap te evalueren. Het principe van de
backchannel gaat hier anders mee om. Met de aanwezigheid van een backchannel kan er ten
allen tijden gedurende de presentatie berichten worden geplaatst op het projectiescherm
die voor het publiek en de spreker te lezen zijn. Hierdoor is niet alleen de spreker aan het
woord, maar ook het publiek.
2.13.3 Bewogen door internet technologie
Zoals eerder uitgelegd is, worden de berichten op de backchannel geplaatst via Sociale
Media. Vaak wordt Twitter gebruikt als backchannel maar er zijn ook verscheidene openbare
backchanneltools waar niet hoeft worden ingelogd. Al deze backchanneltools bieden de
mogelijkheid om berichten in omgekeerd chronologische volgorde te plaatsen. Een
voorwaarde is wel dat deze zijn gekoppeld aan een hashtag.
2.13.4 Spontaan, in eigen hand en tijdsgebonden
Het plaatsen van een bericht gebeurt niet in opdracht van, maar is een spontane sociale
activiteit die voor actie en reactie kan zorgen. Lezers van de backchannel verwachten niet
dat er gedetailleerde uitgebreide berichten staan waar elk woord volledig is verantwoord.
Berichten zullen bondig moeten worden omschreven op een meestal informele toon. Het
aspect tijd geeft in onze ogen een beperking aan de backchannel en is een eigenschap die
niet geheel toedoet aan de backchannel. Uiteraard heeft een presentatie een start en
eindtijd. Doordat berichten te benaderen zijn via Sociale Media en gekoppeld zijn aan een
hashtag, kan er na afloop van de presentatie ten allen tijde worden door gecommuniceerd.
2.13.5 Constructief en destructief
Een belangrijk aspect waar rekening mee moet worden gehouden, is dat het principe van de
backchannel constructief is op het moment dat het op een sociale wijze wordt gebruikt en
het publiek uitnodigt om een dialoog te starten. De uitkomst van de backchannel is
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afhankelijk van de wijze waarop het medium wordt gebruikt en de sociale intentie waarmee
berichten worden geplaatst. Dit betekent dat het lot van de backchannel volledig in de
handen ligt van de gebruiker.
2.13.5.1 Het gevaar
Verder in dit document worden voorbeelden van de backchannel toegelicht die positief zijn
ervaren. Maar er zijn ook ervaringen die minder positief zijn. In een presentatie of lecture
kan de aanwezigheid van een backchannel de spreker of docent in verlegenheid brengen en
in sommige gevallen ook onzeker maken.
Er zullen altijd personen aanwezig zijn die de grenzen op zoeken of lak hebben aan de
ongeschreven sociale richtlijnen van de samenleving. Het resultaat hiervan is dat er
beledigende berichten geplaatst worden. Dit heeft niets te maken met de backchannel, deze
karakteristieken zijn evenzeer aanwezig in een ruimte zonder backchannel. De aanwezigheid
van de backchannel zorgt er alleen voor dat het gevaar zich kan voordoen dat negatieve
gedachten zichtbaar zijn.
Atkinson wijdt in zijn boek een heel hoofdstuk aan de gevaren van een backchannel tijdens
presentaties. In het hoofdstuk "The risks of the backchannel" wijst Atkinson de lezer op
punten waar rekening mee moet worden gehouden als ervoor wordt gekozen een
backchannel in te zetten. Twee voorbeelden in zijn boek worden toegelicht.
Tijdens de conferentie van Les Blogs in 2005, gebruiken leden in en buiten het publiek IRC
(Internet Relay Chat) als tool om met elkaar te communiceren op de backchannel. De
presentatie gehouden door Mena Trott werd abrupt onderbroken op het moment dat er een
beledigend bericht verscheen. Een van de personen in het publiek omschreef, in een bericht
op de backchannel, de inhoud van Trott haar presentatie als: "bullshit". Trott wees naar de
backchannel en vroeg wie "dotben" is, een schuilnaam voor een van de personen in het
publiek. Trott raakte gefrustreerd en liet in een geïrriteerde toon weten er niet van gediend
te zijn. Uiteindelijk liet "dotben" zich herkennen en lichtte zijn uitspraak op de backchannel
toe.
"Dotben", Ben Metcalfe, legde in eigen woorden uit dat dit soort negatieve situaties
verwacht en geaccepteerd moesten worden.
'If you gonna be online, if you gonna be in this environment, you gotta have a thick skin.'
Atkinson omschrijft dit gevaar als: The Riks of Incivility. (Atkinson, C., 2009:68-70).
Een ander aandachtpunt waar Atkinson naar verwijst is het gevaar: The Risk of Chaos. Voor
dit punt wordt als voorbeeld een interview met Mark Zuckerberg, eigenaar van Facebook,
genomen. Tijdens het interview, gehouden in 2008 door Sarah Lacy, is de backchannel
opgezet om tijdens het interview commentaar en vragen te stellen. De backchannel werd,
door het verloop van de interview, gebruikt om ongenoegen en frustratie te uiten in de vorm
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van beledigende berichten. Het publiek laaide op en Lacy kon het niet laten om ook haar
frustraties te uiten naar het publiek. (Atikinson, C., 2009:74-75).
Wat hieruit geconcludeerd kan worden is dat bij het betrekken van het publiek, de deur
open staat voor meer dan alleen relevante en inhoud gerelateerde commentaar. Een gevaar
waar rekening mee gehouden moet worden.
Andere risico's waar Atkinson de lezer op attendeert zijn: The Risk of Distraction and
Confusion en The Risk of Unfairness. Doordat er in een setting met een backchannel wordt
verwacht dat het publiek met digitale hulpmiddelen interactie onderneemt, kan de spreker
erop rekenen een publiek waar te nemen met laptops en mobiele apparaten. Dit is niet voor
iedere spreker even makkelijk. Een presentatie kan oninteressant overkomen bij de spreker
als iedere persoon in het publiek naar hun eigen beeldscherm zitten te kijken. Daarnaast zal
de spreker regelmatig aandacht moeten besteden om te kijken wat het publiek zegt op de
backchannel. Deze activiteiten kunnen voor afleiding zorgen. Het is noodzakelijk dat een
spreker in een setting als deze, zijn presentatie en verwachtingspatroon aanpast op het
gebruik van de backchannel.
Het gevaar van afleiding speelt ook een rol voor het publiek. Zij moeten naast de presentatie
ook bijhouden wat er wordt gezegd op de backchannel. Dit betekent dat er moet worden
geluisterd wat er wordt gezegd door de spreker, wat er zichtbaar wordt gemaakt op het
presentatiescherm, wat er wordt gezegd op de backchannel en mogelijk zelf een bericht te
formuleren om te plaatsen op de backchannel. Dit zijn veel meer handelingen dan het
publiek gewend is tijdens een traditionele presentatie.
Naast afleiding schuilt ook het gevaar van oneerlijkheid, zoals Atkinson het noemt. Door de
snelle kritiek die kan worden gegeven op een backchannel tijdens een presentatie is niet
iedere spreker altijd voorbereidt om te reageren. Atkinson omschrijft dat veel sprekers niet
altijd de kans krijgen of bestand te zijn tegen de snelle kritiek die wordt geleverd door het
publiek. (Atkinson, C., 2009:68-87).
Wat is er te doen tegen dit soort gevaren? Aan het eind van het hoofdstuk noemt Atkinson
puntsgewijs welke stappen er genomen kunnen worden om een "backchannel blowup" te
voorkomen. (Atkinson, C., 2009:86).





Tweet naar anderen op een inhoudelijke wijze zoals je ook hoopt getweet te worden
door het publiek.
Wees duidelijk.
Zeg iets goeds of positiefs voordat je iets slechts of negatiefs zegt.
Wees er van bewust wat je reputatie is op de backchannel.
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2.14 De backchannel in het onderwijs
Tot nu toe zijn er voornamelijk punten toegelicht over het gebruik van backchannels in
presentaties. Wat zijn de functionele punten van een backchannel in onderwijsvorm?
Atkinson omschrijft in zijn boek negen punten in het gebruik van de backchannel. Deze
negen punten zijn nader toegelicht door Derek Bruff, Assistant director op de Vanderbilt
Center for Teaching en een senior lecturer in de Vanderbilt Department of Mathematics,
waar hij in zijn eigen woorden omschrijft hoe de negen punten van toepassing kunnen zijn
voor het onderwijs. Onderstaande punten zijn vertaald vanuit de blog van Derek Bruff en
aangevuld met eigen woorden. (derekbruff.com, april 2011).
2.14.1 Notities maken (notetaking)
De backchannel kan fungeren als opslagplaats voor notities, die ook door andere studenten
gelezen of gebruikt kunnen worden. De notities kunnen gedurende de les worden gemaakt,
maar ook buiten de les kunnen de notities geplaatst worden.
Alles wat wordt besproken over een betreffend onderwerp tijdens de les kan een notitie zijn.
Het is aan de student om dit zelf te beoordelen en te noteren. De docent kan het stimuleren
door de aanwezigheid van de backchannel te benadrukken.
2.14.2 Bronnen delen (sharing resources)
Studenten kunnen online of via een tekstboek bronnen tegen komen die interessant zouden
kunnen zijn voor medestudenten. Een link of verwijzing naar het boek kan worden gepost op
de backchannel. Dit zou kunnen bijdrage aan een discussie in de klas over de betreffende
link. Bovendien kan de bronnenlijst buiten de les worden aangevuld en gezien worden als
lokale bibliotheek.
Als er veel bronnen worden aangedragen door studenten kan het nogal onoverzichtelijk
worden. In zo een geval kan er gebruik gemaakt worden van een social bookmarking tool als
Delicious.
2.14.3 Commentaar leveren (commenting)
De student kan ideeën naar voren brengen, waar andere studenten op kunnen reageren.
Het geven van commentaar of een vorm van reactie kan andere studenten actief stellen om
hetzelfde te doen, of te stimuleren om over het discussieonderwerp mee te denken. Hoe
meer mensen mee doen aan een discussie hoe meer gedachten er los komen.
De student kan uiteraard een online discussie bijwonen, maar het starten van een online
discussie in een klaslokaal geeft een andere dimensie, omdat de student op verbale wijze
kan worden uitgedaagd er verder op in te gaan.
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2.14.4 Belangrijke punten benadrukken (amplifying)
Veel social media gebruiken tegenwoordig een “like” functie als reactie op een bericht dat
een persoon leuk of goed vindt. Het idee dat men deze functionaliteit gebruikt is om aan te
geven dat de persoon die het toekent zich zelf present zet, of waarde toont aan een bepaald
bericht. Deze functionaliteiten zijn ook in bepaalde backchannels aanwezig. Zo heeft de
backchannel “hotseat” van de Purdue University, een vote systeem ingebouwd waarmee op
elke blog bericht kan worden gestemd, zodat het bericht met de meeste stemmen bovenaan
komt te staan. De berichten met de hoogste stemwaarde worden logischerwijs als eerste
behandeld. Een prioriteiten systeem als het ware.
In Twitter gebeurt dit doormiddel van de retweet functie. Hoe meer mensen het bericht
retweeten hoe interessanter het bericht is.
Het benadrukken van de belangrijkere punten doormiddel van dit soort functionaliteiten kan
helpen bij het filteren van de relevante informatie tussen het totaal aan informatie.
2.14.5 Vragen stellen (asking questions)
Een min of meer logische punt. De backchannel geeft de studenten een extra
communicatiekanaal. Omdat de backchannel een niet verbale communicatiekanaal is, kan
dit een meer toegankelijkere optie zijn voor introverte studenten in het klaslokaal. Het kan
voor de docent een last zijn niet te weten hoe zij deze studenten moeten bereiken. En voor
de student kan het een last zijn om niet (verbaal) te durven uitleggen met welke vragen zij
zitten.
2.14.6 Een ander helpen (helping one another)
In het communicatieveld kunnen vragen of opdrachten sneller worden beantwoordt,
doordat een groter publiek kan ingrijpen en interacteren met anderen.
2.14.7 Suggesties aandragen (offering suggestions)
In kader van bijvoorbeeld het geven van presentaties kan de docent vragen aan de
studenten om tussentijds niet vragen te stellen maar deze vragen of commentaar liever op
een backchannel te plaatsen, zodat deze na afloop kunnen worden geëvalueerd. Het kan ook
helpen bij concepting. In de module systeemontwikkeling moeten concepten worden
geschreven op basis van de opdracht die is toegekend door de opdrachtgever. In de
beginfase kunnen studenten elkaar helpen door suggesties aan te dragen om beeldvorming
te stimuleren. Het aandragen van suggesties kan doormiddel van een backchannel.
2.14.8 Community opbouwen (building community)
Een minder relevante begrip in de context van dit onderzoek. De toevoeging van een
backchannel stimuleert het gemeenschappelijk aspect. Op dit moment is er een Facebook
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groep aanwezig waar Facebook gebruikers zich aan kunnen melden. Dit is als het ware een
Digitale Communicatie community.
Door het gebruik van een backchannel in een hoorcollege kunnen studenten van
verschillende klassen met elkaar communiceren over een onderwerp. Mochten studenten na
afloop met elkaar in contact willen komen dan weten zij wie ze moeten benaderen binnen
de community. Het fungeert in die zin als een soort visitekaart naar medestudenten.
2.14.9 Klas publiekelijk maken (opening the classroom)
De backchannel is een publieke communicatiekanaal, dat wil zeggen dat de backchannel niet
alleen binnen het klaslokaal te benaderen is maar ook van buiten. Er zijn backchannels waar
er een gesloten omgeving gecreëerd wordt door alleen gebruikers toe te laten die worden
uitgenodigd. Maar het concept is dat het vrij van gebruik is, en dat iedereen die de hashtag
gebruikt waarop wordt gecommuniceerd, deel kan nemen aan de conversatie.

2.15 Backchannel in de praktijk
Een backchannel is tot op heden al veelvuldig ingezet tijdens presentaties. In het onderwijs
zijn diverse praktijkvoorbeelden te vinden die omschrijven hoe de backchannel is gebruikt en
wat het voor hen heeft betekend.
Hieronder volgen twee van de meest besproken praktijkvoorbeelden van 2009 en 2010, wat
betreft de inzet van een backchannel en het gebruik van microblogging in het
hogeronderwijs.
2.15.1 Twitter experiment, UT Dallas door Monica Rankin, 2009
Op de homepage van Monica Rankin (utdallas.edu/~mrankin, april 2011), professor op de
universiteit in Texas, omschrijft zij hoe het experiment is opgezet en wat voor resultaten zij
daaruit heeft verkregen.
2.15.1.1 Waarvoor is de backchannel gebruikt?
In haar experiment gebruikt ze Twitter in de zogenoemde module, basic U.S. History II
survey course. Uit een interview gegeven met Monica Rankin, door Kelly Sutton van de blog
(hackcollege.com, april 2011), vertelt de professor:
'I was preparing to teach the spring semester course, it was a basic survey of US history
that nearly every Texas college student has to take, and I was assigned one TA for the
course. I knew that conducting the types of in depth discussions that I think are
necessary for history courses was not going to be possible.'
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Op haar website en in het interview van hackcollege zegt ze dat het lastig is om met elke
student diepte gesprekken te houden wat betreft het college. Vooral als het om grote
klassen gaat.
'Most educators would agree that large classes set in the auditorium-style classrooms
limit teaching options to lecture, lecture, and more lecture. And most educators would
also agree that this is not the most effective way to teach.'
Om toch het communicatieve bereik te hebben naar alle studenten heeft zij gekeken naar
mogelijkheden op het gebied van Sociale Media. Zij had op dat moment het idee om Twitter
te gebruiken in haar onderwijs. Zelf had de professor nog niet gewerkt met Twitter en
hetzelfde gold voor de meeste studenten in haar klas, maar in Twitter zag zij een kans om
toch het doel te bereiken waar zij meer de diepte in kon gaan op de stof met zoveel mogelijk
studenten.
'To me, this was a really interesting way to try to change the dynamic of class
discussions or to introduce class discussions in a class of 90 students, potentially
involving a lot more people by giving them an ability to use their computer or cell phone
to participate in a virtual discussion.'
2.15.1.2 Voor wie is de backchannel gebruikt?
Haar klas bestond uit 90 studenten en werd gehouden in een auditorium. Zij organiseerde
het college in een vorm van een hoor- en werkcollege. De studenten volgden het vak basic
US History. Een theoretische module.
2.15.1.3 Hoe is de backchannel gebruikt?
De module werd drie dagen in de week gegeven, maandag, woensdag en vrijdag. Alleen op
de vrijdag gebruikten ze Twitter in de klas voor haar lecture. Voor de les van vrijdag werden
de studenten de opdracht gegeven een reading assignment af te ronden en te hebben
voorbereid, die zij op de vrijdag zouden bespreken tijdens de les. De stof die in de readings
zijn meegenomen kwamen voort uit documenten gerelateerd aan de les van maandag en
woensdag. Aan het begin van de les gaf ze een quiz over de readings en aan het eind van de
quiz opende ze de Twitter sessie om klassikaal met de studenten een discussie ronde te
doen.
Omdat veel studenten niet bekend waren met het gebruik van Twitter waaronder zij zelf
ook, had zij de hulp ingeroepen van een studente die wel bekend was met het gebruik van
Twitter. Samen met haar had ze de studenten voldoende weten te introduceren met Twitter
door op haar website instructies te plaatsen en een how-to video te maken.
Elke student, die geen Twitter account had kreeg de opdracht een account aan te maken.
Voor de module maakte ze een account genaamd 'ushistoryII'. Wat wel bleek was dat bijna
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alle studenten een Facebook account hadden. Voor elke week had ze een aparte hashtag
aangemaakt zodat de tweets per week konden worden georganiseerd.
De Twitter account van de module werd geprojecteerd in de klas op een groot
projectiescherm. Dit idee wordt gezien als de backchannel. Elke student heeft hierdoor de
mogelijkheid om de berichten te lezen die worden geplaatst door alle betrokkenen tijdens
de Twitter sessie voor die module.
Om structuur te krijgen tussen all hashtags gebruikte ze Tweetdeck. 'TweetDeck is een
gepersonaliseerde browser waarmee je op de hoogte blijft van wat er om je heen gebeurt,
verbonden met je contactpersonen op Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn etc.'
(tweetdeck.com, april 2011).
Met behulp van Tweetdeck kon ze op de hashtags zoeken en deze in verschillende
kolommen weergeven op de backchannel. Om de paar seconden ververste tweetdeck de
pagina waardoor alle nieuwe tweets werden opgehaald. Na verloop van tijd werden de
tweetdeck streams geprojecteerd als backchannel.
Het experiment van Monica Rankin was niet van te voren opgezet en doordacht. Het was op
basis van trial and error, dit betekent dat ze in de loop van het experiment bepaalde
variabelen heeft veranderd om te kijken wat voor effect dit had op het resultaat.
Hier volgen een aantal wijzigingen, die zij heeft opgezet in de setting van de klas om het
gewenste resultaat te krijgen:
Studenten in groepen laten werken
Een van de wijzigingen die ze had toegepast is de studenten in groepen te laten werken. Zij
concludeerde hieruit dat door de studenten in groepen te laten werken er meer ideeën naar
voren kwamen tijdens discussies. In elke groep werd er gediscussieerd en de meest
relevante argument werd geplaatst op de backchannel.
Topics toewijzen in discussies
Wat ook naar voren is gekomen, is dat ze tijdens elke discussie een specifieke topic gaf zodat
de tweets niet te veel afdwaalde van de reading. Zo liet ze de studenten discussiëren over
een topic voor hooguit tien minuten, vervolgens veranderde ze de topic.
Instrueren en evalueren
De discussies waren efficiënter als ze door de klas liep, bij elke groep ging staan en haar zelf
ter beschikking stelde om de discussie per groep te stimuleren. Hierdoor kon ze directer de
student aanspreken op bepaalde tweets die waren geplaatst en hoe zij reageerden op
tweets van andere studenten.
Moderator toewijzen
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Om de studenten, tot op zekere hoogte, te blijven monitoren of er geen ongemanierde
tweets werden geplaatst, had ze een assistente aangewezen. Een hogerjaarse studente om
de studenten aan te spreken op hun gedrag op de backchannel.
Klassikale evaluatie
De laatste vijf tot tien minuten gebruikte ze om de studenten uit de groepen te halen en de
klas weer bijeen te brengen om de meest relevante en nuttige tweets eruit te halen. Deze
tweets besprak ze en lichtte ze kort toe.
Offline noteren
Uit het interview laat professor Rankin weten, hoe om te gaan met studenten die geen
toegang wisten te verkrijgen tot het plaatsen van berichten op Twitter. En hoe om te gaan
met studenten die niet hun naam publiekelijk wilden tonen en dit liever anoniem wilde
houden. Een oplossing die zij bood was dat de studenten hun commentaar en notities op
papier schreven en inleverden bij de assistente die deze vervolgens op haar naam of een
anonieme naam invoerde.
'For those students, we said take the comments, your reactions to what you see on the
Twitter discussion, your own comments about the readings for the week and just write
them on a piece of paper. Then the TA posted those after class was over so that the
author of those comments remained anonymous.'
Hashtags organiseren
Vooral als er veel tweets worden geplaatst op de stream, kunnen verschillende
onderwerpen door elkaar lopen en wordt het totaal aan berichten onoverzichtelijk. Dit
wordt alleen maar erger als studenten op elkaar reageren, op onderwerpen besproken in
andere weken of andere topics. Het enige wat professor Rankin hierover zegt, is zoveel
mogelijk proberen te categoriseren doormiddel van hashtags.
'Twitter does allow the use of hashtags and that's how we organized our discussions by
week. We could potentially have subdivided those comments into categories by week,
but it was still a little bit cumbersome from time to time. A comment would go up and
by the [time] someone was able to respond to it, another half dozen comments had
already been posted.'
2.15.1.4 Wat waren de resultaten?
De resultaten van het onderzoek kwamen vooral naar voren uit de video waarin professor
Rankin en de studenten zijn geïnterviewd en vertellen hoe zij het gebruik van Twitter als
backchannel hebben ervaren.
1. Meer studenten betrokken in een klassikale discussie
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Er wordt uitgelegd dat normaliter er 3 tot 4 studenten deelnemen aan een klassikale
discussie. Met de komst van de backchannel zijn dat er nu 30 tot 40 studenten die actief
deelnemen aan een discussie.
2. Na schoolse discussie
Nu studenten van zich hebben laten horen gedurende de klassikale sessies heeft de docent
de mogelijkheid om buiten de lessen dieper op bepaalde onderwerpen een-op-een in te
gaan met studenten. De discussie wordt als het ware gelogd, zodat het de sessie te allen
tijde weer kan worden opgepakt ongeacht of dit binnen of buiten de les is.
3. Alternatief spraakmedium
De studenten zeggen dat het lastig kan zijn om je verbaal te laten horen in een klas van 90
studenten. De berichten op de backchannel zijn weliswaar niet verbaal, maar het geeft de
studenten met deze verbale spreekblokkade alsnog de mogelijkheid van zich te laten horen.
4. Het delen van informatie en kennis
De studenten laten ook weten het "cool" te vinden dat ze meewerken aan het versterken
van de collectieve kennis in de klas. Het gebruik van het internet in de klas op deze wijze
zorgt voor onderzoekachtige setting. Waar anderen zich laten spreken hoe zij over
onderwerpen denken, houden anderen zich voornamelijk bezig met het zoeken van
informatie op het internet. Op deze manier zijn de rollen verdeeld en vervult ieder z’n taak
in de klas.
5. Beter iets dan niets
Door de mogelijkheid om van elke locatie en van elk platform deel te nemen aan Twitter,
worden er door iedere student informatie geplaatst. Sommigen plaatsen veel informatie,
anderen minder, maar iedere student heeft zijn of haar inbreng.
6. 140 karakters
De beperking of kracht, het is maar hoe het wordt gezien of gebruikt, van microblogging is
het plaatsen van berichten tot aan 140 karakters. Tijdens discussies was dit in de meeste
gevallen een obstakel gebleken. Veel topics vragen een mening met meer dieptegang
waardoor studenten vaak hun hele boodschap over meerdere tweets moesten uitleggen.
Het voordeel dat gezien werd door professor Rankin en de studenten, was dat door deze
beperking de studenten gerichter moesten nadenken over wat voor boodschap zij wilde
overbrengen en deze tot aan de kern proberen uit te kleden.
7. Deelname op afstand
Wat al eerder is uitgelegd, is dat Sociale Media locatie onafhankelijk is en dat ook gebleken is
gedurende het experiment. Professor Rankin legde uit te moeten reizen naar een andere
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staat en van afstand zo veel mogelijk probeerde deel te nemen aan de gesprekken op
Twitter. De reacties van studenten, zoals zij liet weten, bleken het "cool" te vinden.
2.15.2 Twitter experiment, Baylor university door Gardner Campbell, 2009
In een presentatie genaamd: Twitter Symbiosis: A librarian, A hashtag, and a First Year
Seminar, op de EDUCAUSE Learning Initiative (educause.mediasite.com, april 2011), laten
verschillende betrokkenen weten hoe zij het experiment hebben ervaren. Ook hier gaat het
om een docent, studenten en een assistente. Het grote verschil met het experiment van
professor Rankin was de rol van de bibliothecaris. Zij nam deel aan de Twitter sessie vanuit
haar werkplek om de gesprekken op de backchannel te voorzien van extra informatie.
Tijdens de presentatie op EDUCAUSE vertelde ze haar perspectief in het experiment.
Gedurende de presentatie gaf ze haar betrokkenheid aan en kwam er naar voren dat haar
rol veel groter was dan alleen het voorzien van extra informatie. Ze fungeerde als het ware
als een administratieve afdeling in de organisatie van het experiment.
Zij voerde de volgende activiteiten uit gedurende de Twitter sessie:





Monitoren van gesprekken met behulp van tweetdeck en de Twitter website.
Zoeken naar bronnen gerelateerd aan de besproken onderwerpen.
Het gebruik van Url-shorteners om de links te versleutelen en te verkorten.
Ze nam ook deel aan de activiteiten binnen de klas. Zo werd er bijvoorbeeld ook stof
behandeld over en in second life waarin zij ook deelnam. Het was voor haar een
volledig participerende observatie.

Een belangrijk onderdeel in haar rol was het voorzien van relevante bronnen. Om deze taak
in te vullen maakte ze o.a. gebruik van boeken en artikelen in de catalogus van de school,
Wikipedia bronnen, nuttige websites en Youtube.
Van alle bronnen die zij had vergaard, wist ze maar een paar bronnen te delen met de
studenten, omdat het gesprek op de backchannel vaak van het ene moment op het andere
van onderwerp veranderde. Omdat zij niet fysiek deelnam aan het gesprek in de klas moest
ze, zoals zij zei: improviseren op de gespreksonderwerpen en inspringen met haar bronnen
waar zij dacht dit nodig te zijn.
Haar doel was niet om een dialoog aan te gaan op de backchannel met studenten, maar om
ze van denkstof te voorzien en de studenten te stimuleren over verschillende onderwerpen
na te denken. Om na te gaan of haar informatie van nut was ofwel gelezen werd door
studenten, vroeg ze dit aan de docent na afloop van de Twitter sessie.
Als voorbeeld in haar presentatie nam de bibliothecaris een moment in het experiment,
waar zij bij het zien van berichten die op dat moment over een bepaalde schrijver in de jaren
50 gingen, informatie over de schrijver "googlde". Uit haar zoekresultaten vond ze een
compleet archief met geschreven boeken van deze schrijver. De referentie naar dat archief
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plaatste ze op de backchannel. Niet direct reageerden s tudenten op haar bericht, maar na
verloop van tijd plaatste een van de studenten een vraag, of er ook een archief beschikbaar
was over een andere schrijver. Na zoekwerk te hebben verricht wist ze ook hier een
referentie te plaatsen voor de student, die haar bedankte en zei dat de bron precies was
waar de student naar zocht.
Deze wisselwerking aan informatie kwam tot stand door vrijwillige en ongestructureerde
ondersteuning van buitenaf. De studenten konden selectief reageren op wat voor hen van
nut was. De ondersteuning die zij bood zat niet in het feit dat ze de juiste referentie wist te
koppelen aan de juiste student. Dit was puur toeval. Het gaat hier vooral om bewustwording
van informatie en het inspireren om verder te kijken. Net als er in een brainstormsessie tot
meer ideeën word gekomen, zorgt de toevoeging van de bibliothecaris voor een
gelijkwaardig effect, zonder fysiek zichtbaar te zijn voor elkaar en zonder verbaal te hoeven
communiceren.
Naast het microbloggen op de backchannel, werden er in dit onderzoek ook weblogs
geschreven door de studenten. Inhoudelijk betroffen de blogs de gedachtegang over het
besproken onderwerp tijdens colleges. Studenten schreven hier hun eigen ideeën op en
door deze openheid binnen de school kon de bibliothecaris hier vooraf inkijk op hebben. Dit
zorgde ervoor dat zij in een veel vroeger stadium al naar relevante bronnen kon zoeken voor
studenten. Het aspect van openheid doormiddel van microblogging en blogging, zorgt op
langer termijn voor een relevantere collectieve informatievoorziening onder de studenten.
Vanuit haar standpunt sloot ze haar presentatie af met een sheet over best practices. Hierin
omschrijft ze wat in haar rol belangrijk was, om structureel goed te kunnen werken met
Twitter in het onderzoek. De volgende drie punten bracht ze naar voren:
1. Gebruik maken van hashtags
Het gebruik maken van een hashtag binnen Twitter is noodzakelijk in een settings als deze,
omdat alle berichten verzameld moeten worden, zodat deze na afloop teruggelezen kunnen
worden. In het experiment van professor Rankin werd dit ook omschreven en werd er voor
elke week een aparte hashtag gebruikt. Door het participeren van veel studenten aan een
backchannel en waarbij alle studenten veelvuldig berichten sturen, loopt de Twitter stream
snel vol en is het overzichtelijker om dit op te delen in verschillende categorieën, topics of
weeknummers.
2. Archiveren van de berichten
Wat de bibliothecaris aanraadde, maar zelf niet te hebben gebruikt, is het archiveren van de
berichten. Na verloop van tijd wordt het zoeken naar tweets of hashtags steeds lastiger. Om
toch op een geordende wijze de berichten te bewaren zijn er diverse archiveringstools
beschikbaar. Een van de tools die zij aanraadde is "twapperkeeper". Deze tool zorgt ervoor
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dat er een stream kan worden opgenomen door een hashtag op te geven, zodat de
berichten op de achtergrond worden opgeslagen voor archivering.
3. Gebruik maken van tiny-url
In een microblogging omgeving is er de beperking van 140 tekens. In een aantal
backchanneltools gaat de lengte van de hashtag ook af van 140 tekens. Dit betekent dat er
weinig tekens overblijven om een bericht te formuleren. Om die reden is het handig als er
van elke hyperlink een tiny-url wordt gemaakt. Tinyurl.com is een website die een hyperlink
versleuteld en verkort.
2.15.2.1 Resultaten uit het onderzoek
Een quote uit de presentatie van Gardner Campbell over de interactie op Twitter tussen de
studenten en de bibliothecaris.
'It wasn't just me, it wasn't just them, it was a forceable reminder that there are actually
people out there in the cloud. There are people outthere beyond the boundaries of our
class. Who wants to help us and enjoy interacting with us.'
Wat uit deze woorden van professor Campbell begrepen kan worden is dat als Sociale Media
het nieuwe onderwijs vormt, het onderwijs niet gebonden moet blijven binnen de muren
van het klaslokaal. Kennis vergaren is in onderwijsvorm een collectief gebeuren. Een eerste
stap om kennis te delen buiten de traditionele grenzen van het onderwijs, is het betrekken
van andere studenten in de school en alle personen binnen en buiten het college, die een
relevante meerwaarde kunnen bieden aan de lesstof. Leren ontstaat met alles en iedereen,
maar begint bij jezelf.
Een studente vertegenwoordigde haar woord over het gebruik van Twitter en de
backchannel zoals zij dat heeft ervaren. Zij gaf aan geen of weinig verstand te hebben van
internet technologie, blogging of Twitter en gaf aan geen duidelijk beeld te hebben van de
nieuwe media, gepresenteerd in haar klas.
Vervolgens laat de studente in haar presentatie een stuk uit een Twitter conversatie zien. In
de conversatie is te zien dat een medestudent vraagt om uitleg over een bepaald begrip. De
bibliothecaris geeft antwoord op de backchannel door een link te sturen, die verwijst naar
een bron waar een definitie wordt gegeven. Het bericht van de bibliothecaris wordt gevolgd
met een bericht van een student, die een definitie vormt uit haar standpunt.
Op deze wijze hoeft de student niet de vraag klassikaal te stellen, maar kan de vraag op het
"digitale notitie bord" gezet worden en gekeken worden, of daar reactie wordt gegeven. In
de tussentijd kan de student zelf informatie zoeken op het internet. Zo kan hij toetsen wat
hij aan informatie vindt op het internet ten opzichte van de gegeven informatie op de
backchannel en mocht hij niet tot betrouwbare bronnen komen heeft hij altijd een
bibliothecaris tot zijn beschikking.
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Docenten hebben naast de huidige communicatielijnen en faciliteiten de beschikking om
met behulp van Twitter inkijk te hebben op de denkwijze van de studenten. Hoe de
studenten tot informatie komen, Wat voor vragen er worden gesteld, hoe de vragen worden
gesteld en hoe daar antwoord op wordt gegeven. Daarnaast is de aanwezigheid van de
bibliothecaris een motiverende factor om bezig te blijven met de lesstof. De bibliothecaris
geeft niet alleen antwoord op vragen, maar stelt zelf ook vragen of voorziet willekeurig van
bronnen en commentaar. Dit constant stimuleren van converseren zet het onderwijs in een
heel nieuwe dimensie.
Een aantal positieve kernwaarden die uit de presentatie gehaald kunnen worden, zoals de
studente dit heeft verwoord zijn:
'If the students desire to learn they have the control to do so.'
Het in de hand hebben om meer te leren is in feite altijd al aanwezig geweest. Hier wordt
gedoeld op het stellen van vragen, het geven van argumenten, het opslaan van handige
bronnen en notities, het geven van feedback op de backchannel. Dit zijn activiteiten die in de
traditionele onderwijsvorm ook in het bereik stond van de student. Er is wel de mogelijkheid
om de kennis te delen met een groter publiek. Daarnaast is het mogelijk sneller tot een
antwoord te komen. En misschien wel belangrijker, voor een verlegen student is er de
mogelijkheid om de activiteiten uit te voeren op een niet verbale wijze.
'These mediums help form a class that works as a single vessel'
De grote kracht van een backchannel is een centraal kennispunt, dat aangevuld kan worden
door informatie van betrokken gebruikers. Het is het collectief geheugen van het klaslokaal.
Al is de waarde van de informatie sterk afhankelijk van de diversiteit van gebruikers. Als de
backchannel wordt aangevuld door enkel twee of drie gebruikers, dan heeft de collectieve
samenwerking een veel minder sterke betekenis en verzwakt hierdoor de kernwaarde
omschreven door de student.
'Instructor moves towards a position of guidance'
Een punt dat ook naar voren kwam in de video over het experiment van professor Rankin,
was dat docenten traditioneel gezien voor de klas staan en een bord gebruiken om
opdrachten uit te voeren, literatuur te delen met de klas en uitleg te geven. Dit maakt hun
de dominante primaire communicatiestroom in de klas. In het onderwijsvorm van professor
Rankin en Campbell, is te zien dat de docent een stap terug neemt en zich letterlijk tussen de
studenten bevindt, om de berichten op de backchannel persoonlijk te bespreken. Het
begeleidende aspect van een docent wordt versterkt en het lesgeven wordt, tot op zekere
hoogte, overgelaten aan de klassikale samenwerking van de studenten.
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2.16 Welke backchanneltools zijn er op dit moment?
Nu duidelijk is wat een backchannel is, kijken we naar tools die efficiënt gebruikt kunnen
worden op de backchannel. De grote vraag is nu, wat heeft een backchanneltool nodig?
Uit literatuurstudie naar bestaande onderzoeken, zijn diverse punten naar voren gekomen
die waardevol zijn als eigenschap in een backchanneltool en waar rekening mee gehouden
moet worden. Daarnaast is een bijeenkomst van docenten van het vak systeemontwikkeling
georganiseerd, waarin de onderzoeksvraag en opzet is gepresenteerd. In die bijeenkomst is
gediscussieerd wat de docenten belangrijk vonden voor hen en de studenten in het
onderzoekproces, en wat zij verwachten. Alle punten uit literatuurs tudie en uit overleg met
de betrokkenen in het experiment, zijn overwogen en meegenomen om een keuze te maken
voor een geschikte backchanneltool, om in te zetten tijdens het experiment.
De volgende punten worden omschreven:
1. De mogelijkheid om anoniem een bericht te plaatsen.
Professor Rankin heeft in haar onderzoek de ruimte gegeven, om voor studenten die niet
met hun naam op de backchannel willen verschijnen, de berichten door te geven aan een
medestudent, de docent of aan de assistente van de docent. Met deze studenten moet
rekening worden gehouden. Die studenten willen zonder login of naam deelnemen.
2. De mogelijkheid om berichten af te schermen voor de buitenwereld.
Twitter is een open medium. Alles wat er wordt getweet over een bepaald onderwerp is
terug te vinden in de "timeline" van Twitter. Omdat een hashtag een belangrijk onderdeel is
in microblogging, worden alle berichten gekoppeld aan de hashtag welke vervolgens terug te
vinden zijn door anderen. Dit kan onwenselijk zijn voor studenten. Daarnaast zijn er
studenten die niet willen dat hun schoolse berichten op hun Twitter account verschijnen. Dit
zien ze graag gescheiden.
3. De mogelijkheid om je berichten te delen met de buitenwereld.
In tegenstelling tot het voorgaande punt maakt professor Campbell duidelijk dat in een
sociale omgeving kennisdeling verder gaat dan de grenzen van het klaslokaal. In het
onderzoek van professor Campbell, is een bibliothecaris betrokken om in haar rol de
studenten van informatie te voorzien, vanuit haar werkplek buiten het college. Het feit dat
er externe personen digitaal bereikbaar zijn voor studenten is niet iets nieuws. Het feit dat
deze in een college bereikbaar zijn en klassikaal centraal staan, is een ontwikkeling wat niet
veel voorkomt. Uit gesprekken met enkele studenten op de opleiding Digitale
Communicatie, wordt het beeld geschetst dat externe expertise in de vorm van personen uit
de arbeidsmarkt, graag gezien worden in het onderwijs. Uit onderzoek is niet concreet de
vraag geweest, om dit soort externe expertise te betrekken via een backchannel.
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4. De mogelijkheid om berichten te prioriteren.
Allerlei verschillende type berichten zullen verschijnen op de backchannel. Bepaalde
berichten zijn meer relevant of nuttig voor de gebruikers dan andere berichten. Hierdoor
kan het handig zijn om prioriteiten te koppelen aan berichten. We zien dit soort aspecten
terug in onze email box, doormiddel van favorieten of retweeten binnen Twitter of bij de
"like" functie in Facebook. Berichten moeten zich kunnen onderscheiden.
5. De mogelijkheid structuur of orde te scheppen in een grote lijst van berichten, zoals een
filter.
Door de grote hoeveelheid aan berichten en type berichten, kan het na een korte tijd of na
afloop van een college of conferentie erg onoverzichtelijk worden op de backchannel, als alle
berichten onder elkaar staan. Reactie op berichten en type berichten moeten zich ook hier
kunnen onderscheiden.
6. De mogelijkheid hyperlinks tiny-url te maken.
Het is nu duidelijk dat microblogging zich beperkt tot een bepaalde lengte aan tekens.
Hierdoor moeten studenten ervan bewust zijn goed na te denken hoe ze hun boodschap
kort en krachtig willen formuleren. Als ze in hun boodschap ook verwijzingen willen
meenemen in de vorm van hyperlinks is het niet handig om hele lange url's te gebruiken. De
bibliothecaris uit het onderzoek van professor Campbell benadrukt in haar presentatie dat
het gebruik van url-shortners, ofwel applicaties die url's versleutelen en verkorten, een must
is.
7. De mogelijkheid om buiten 140 tekens te treden (hoewel dit afwijkt van het microblog
aspect).
Het onderzoek zal in het teken staan van microblogging. Dit begrip is ook meegenomen in de
onderzoeksvraag. Om die reden is het niet direct van toepassing om dit aspect mee te
nemen in de zoektocht naar een geschikte backchanneltool. Er zijn wel tools beschikbaar die
hier rekening mee houden. Uit onderzoek van professor Rankin is tevens gebleken dat de
beperking van berichtlengte niet altijd met open armen werd ontvangen. De studenten loste
het grotendeels in haar college op, door meerdere berichten te plaatsen achter elkaar. De
studenten in het onderzoek van professor Campbell, schreven naast de microblog berichten
ook weblogs.
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8. De mogelijkheid om berichten te archiveren.
Voor analyse doeleinden zegt de bibliothecaris het nuttig te vinden om de berichten te
archiveren. Voor docenten en anderen betrokken met het onderwijs op de opleiding Digitale
Communicatie, kunnen opmerkingen en reacties van studenten in colleges meerwaarde
bieden, om in de toekomst de lesinhoud aan te passen op de student en hun wensen.
9. De mogelijkheid om niet te hoeven registreren.
Om de student snel te laten deelnemen aan het onderzoek zullen er zo weinig mogelijk
activiteiten aan vooraf moeten gaan. Een registratieformulier zou dit doel tegen werken.
10. De beschikbaarheid van een mobiele applicatie.
Het gebruik van microblogging is niet alleen locatie onafhankelijk maar ook platform
onafhankelijk. Dit betekent dat het versturen van berichten vanaf diverse apparaten en
platformen, kan worden verstuurd en worden beheerd. In een internet wereld waar steeds
meer gebruikers gebruik maken van mobiele applicaties, achten we het gebruik van
microblogging op een mobiel apparaat hoog in. Uit bestaande onderzoeken waaronder het
onderzoek van professor Rankin, kwam naar voren dat studenten ook hun mobiele telefoon
gebruikten om berichten te plaatsen in de Twittersessie.
Een backchannel kan, volgens Atkinson, op primitief niveau al worden gerealiseerd als twee
personen informatie uitwisselen, op basis van het overhandigen van notities. Om aan te
geven hoe laagdrempelig een constructie van een backchannel kan worden opgezet.
In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van digitale ondersteuning voor de backchannel
constructie. Dit houdt in dat er een keuze moet worden gemaakt, uit de vele mogelijkheden
die internet technologie biedt. Communiceren met IRC, Instant messaging, live blogging, etc.
Atkinson noemt in zijn boek een aantal backchanneltools; Chatzy, Meebo, Chatango,
Tweetchat, Chatmaker, Todaysmeet, Savorchat en Backnoise. Zelf gebruikt Atkinson Twitter
als voorbeeld in zijn boek. (Atkinson, C., 2009:34).
Op grond van eigen verkenning op het internet (april en mei 2011), is een selectie gemaakt
van zeven potentiële tools. De tools opgenomen in onderstaande matrix zijn in veel
literatuur en internetbronnen aangewezen als geschikte backchanneltools. In de matrix
worden de tools gewogen tegen de eerder genoemde kernwaarden.
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Todaysmeet

x
x

x

Facebook

x

x

x

x

Tweetchat
Backnoise

Mobiele applicatie

x

Geen registratie

NA

Backchan

Berichten archiveren

x

140+ tekens

x

Tiny-urls

x

Bericht filters

Hootcourse

Structuur berichtenlijst

Afschermen berichtenlijst

x

Berichten prioriteren

Afschermen hashtag

x

Anonimiteit

x

Backchanneltool
Twitter

x
x

NA
NA

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

NA = niet aanwezig hashtag

De backchanneltools hebben allemaal hun eigen sterke eigenschappen. Het is daarom
belangrijk een balans te vinden tussen gebruiksvriendelijkheid en hoe snel een gebruiker de
tool weet te begrijpen. Dat laatste hangt af van de complexiteit van de tool.
Twitter, Hootcourse en Facebook scoren het hoogst. De andere tools zijn ook goed te
gebruiken voor een backchannel sessie, maar Twitter, Hootcourse en Facebook lijken het
meest geschikt voor een backchannelsessie in het onderwijs.
Omdat het in dit onderzoek gaat over microblogging, valt Facebook buiten de keuze. Bij
microblogging draait het om de omgang met kleine berichten rond een hashtag. Deze
functionaliteiten heeft Facebook niet. Als het gaat om het gebruiksgemak zal Facebook
ongetwijfeld goed liggen onder de gebruikers. Het is niet voor niets dat alle ondervraagde
studenten een Facebookaccount bezitten.
Voor dit onderzoek is er gekozen voor Hootcourse. Hootcourse is een tool speciaal gemaakt
voor het onderwijs en heeft een ingebouwde functionaliteit om als backchannel gebruikt te
worden. Bovendien wordt de gebruiker gevraagd om met een Twitter of met een
Facebookaccount in te loggen. Dit betekent dat er een groter bereik is aan gebruikers die
kunnen deelnemen. Niet iedereen heeft een Twitteraccount.
Om kort toe te lichten waarom Hootcourse een sterke tool is voor dit onderzoek, wordt een
korte beschrijving gegeven van de tool.
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2.16.1 Hootcourse
Hootcourse is een tool speciaal gericht voor blogging in het onderwijs. De tool bevindt zich
(nog, mei 2011) in beta fase. De tool is te vinden op Hootcourse.com. Als je op de
startpagina komt, heeft de tool zich van veel andere backchanneltools onderscheiden door
een herkenbaar logo te introduceren. Hootcourse kenmerkt zich met een uil. Door de
speelse look-and-feel van de website geeft het de gebruiker het gevoel dat het om een soort
Twitter website gaat. Hootcourse is net als Twitter een microblogging site met de
mogelijkheid om weblogs te schrijven. De eigenschappen om te bloggen en te microbloggen
wordt de gebruiker aangeboden op grond van de functionaliteiten van Twitter, Facebook,
Blogger, e.a. bestaande Social Sites.
Om Hootcourse te kunnen gebruiken moet men in het bezit zijn van een Twitter of Facebook
account. Het is niet nodig om een aparte Hootcourse registratie te ondergaan. Met bijna 3,5
miljoen gebruikers in Nederland begin dit jaar heeft Facebook een groot gebruikersaandeel
(marketingfacts.nl, mei 2011). Het aantal actieve Twitteraars is kleiner in Nederland. We
praten over een ruime 420.000 gebruikers (mediawijzer.nl, mei 2011).
De enquête (zie bijlage 1) afgenomen over twee klassen van Systeemontwikkeling, wijst uit
dat alle studenten in het bezit zijn van een Facebook account en bijna twee derde van het
aantal studenten een Twitter account hebben. Deze cijfers geven aan dat alle studenten op
Hootcourse kunnen inloggen. Hootcourse is een van de weinige backchanneltools waar
ingelogd moet worden. Het is dat de inloggegevens nodig zijn om de gebruiker om
toestemming te vragen, om contact te maken met de API van Twitter en zodoende de vele
functionaliteiten die in Twitter bekend zijn, te mogen aansturen.
Het nadeel bij het gebruik van een eigen Twitter of Facebookaccount is dat schoolse en
persoonlijke berichten door elkaar lopen. Uit statistieken (zie bijlage 1) in de klas van
systeemontwikkeling, is gebleken dat bijna 90% van de studenten, er moeite mee heeft dat
berichten van school door hun persoonlijke berichten komen te staan. Hootcourse geeft de
mogelijkheid om de berichten binnen Hootcourse te houden. Hierdoor wordt voorkomen
dat de berichten op een Facebook of Twitteraccount komt.
Om Hootcourse als backchannel te gebruiken moet een course worden aangemaakt. Er
wordt een coursenaam verwacht, de hashtag, en een korte omschrijving. Tevens moet
worden aangegeven of de course prive of publiekelijk gemaakt moet worden.
In Hootcourse zijn verschillende functionaliteiten verwerkt om data te organiseren. Er zijn
filters gecreëerd die ervoor zorgen dat uit de bulk berichten, vragen worden herkend en in
een aparte lijst worden gezet. Weliswaar interpreteert de filter een bericht als vraag, als er
een vraagteken in het bericht aanwezig is. In veel internetadressen staan vraagtekens, deze
worden onbedoeld ook meegenomen in de lijst van vragen.
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Naast een filter voor vragen is er ook een filter aanwezig voor hyperlinks. Hiermee is het
mogelijk om uit alle berichten, de berichten met links in een aparte lijst terug te vinden. Dit
idee komt dicht bij de functie van delicious.com. Het enige verschil is dat er tags kunnen
worden toegewezen in Delicious, wat het een bookmarking applicatie maakt.
In Hootcourse is het mogelijk om de statistische gegevens te zien van een gebruiker. Het zijn
geen uitgebreide gegevens. Van elke student is te zien hoeveel tweets er zijn verstuurd,
hoeveel vragen de student heeft gesteld en hoeveel links de student heeft geplaatst.
Ten slotte heb je de functionaliteit om de berichtenlijst als backchannel weer te geven. Dit
doe je met de functie "classroom mode". Doormiddel van deze functie wordt de
berichtenlijst in het groot weergegeven en ligt de focus puur op de berichtenlijst. Zeer
geschikt om op een groot projectiescherm weer te geven.
Een opmerkelijke beperking in Hootcourse is dat er geen mogelijkheid bestaat om berichten
en courses te verwijderen. Er is wel de mogelijkheid om een course aan te passen.
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3. Probleemstelling
3.1 Onderzoeksopdracht
Met name het experiment van professor Rankin (beschreven in hoofdstuk 2, begripvorming,
paragraaf 2.15.1), is als voorbeeld genomen om ons onderzoek uit te voeren. Het
experiment van professor Rankin heeft ons geïnspireerd om een soortgelijk onderzoek, op
de opleiding Digitale Communicatie, uit te voeren. Waarin de inzet van een backchannel
wordt beproefd in combinatie met het gebruik van microblogging. Hieruit is de volgende
onderzoeksvraag naar voren gekomen:
‘Op welke wijze maken eerstejaarsstudenten van de opleiding Digitale Communicatie,
gebruik van microblogging met de inzet van een backchannel, in werkcolleges gedurende
de module Systeemontwikkeling, in een periode van drie weken in dit onderzoek?’
De keuze om eerstejaarsstudenten te nemen als onderzoekseenheden en om het onderzoek
in de module Systeemontwikkeling uit te voeren, wordt verantwoord in hoofdstuk
methodologie (paragraaf 4.1).

3.2 Onderzoeksdoelen en hypothesis
Het doel is om met de bevindingen uit het experiment, een advies te formuleren, hoe
microblogging en een backchannel gebruikt kan worden en hoe dit niet gebruikt moet
worden in werkcolleges op de opleiding Digitale Communicatie in het propedeuse jaar.
Na het hebben verkregen van de resultaten uit het experiment kunnen onderstaande
hypothesen worden getoetst. De toetsing vindt plaats in het hoofdstuk zes, Discussie.
‘De module Systeemontwikkeling is niet geschikt om de backchannel in te zetten, omdat
er geen klassikaal les wordt gegeven door de docent.’
Toelichting op ‘snel’ in bovenstaande stelling: Het onderzoek wordt in drie weken
uitgevoerd, ‘snel’ wordt gezien als, binnen twee weken.
‘Tijdens presentaties zullen de studenten doormiddel van beledigende berichten een
storende factor vormen voor de spreker.’
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3.3 Deelvragen
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld:







Wat tonen bestaande onderzoeken aan over microblogging in het onderwijs, in
combinatie met een backchannel?
Wat zijn de onderwijsaspecten van een backchannel en hoe moeten deze worden
toegepast?
Welk microblog applicatie is het meest geschikt, op dit moment, om te gebruiken in
ons onderzoek?
Welke werkvormen zijn geschikt om een backchannel in te zetten op de opleiding
Digitale Communicatie in werkcolleges?
Hoe vaak hebben de studenten gemicroblogd gedurende het experiment en met
welke reden hebben zij wel of niet berichten verstuurd?
Hoe is de functie van de backchannel tot uiting gekomen in het onderzoek?

De vragen; wat tonen bestaande onderzoeken aan over microblogging in het onderwijs, in
combinatie met een backchannel?; Wat zijn de onderwijsaspecten van een backchannel en
hoe moeten deze worden toegepast?; Welk microblog applicatie is het meest geschikt, op dit
moment, om te gebruiken in ons onderzoek?; worden beantwoord aan de hand van
literatuurstudie. Informatie wordt gehaald uit verkregen artikelen, boeken, internetbronnen
en deskundigen. Deze deelvragen worden beantwoord in hoofdstuk twee, Begripvorming.
De vraag: welke handelingen zijn er nodig, in het college van systeemontwikkeling, om tot
een geschikte constructie met de backchannel te komen?, wordt beantwoord aan de hand
van observatie en het toepassen van activiteiten in het experiment. Nader omschrijving van
die activiteiten zijn te vinden in de bijlage (zie bijlage 32 en 33, experimentele activiteiten).
De vragen; hoe vaak hebben de studenten gemicroblogd gedurende het experiment en met
welke reden hebben zij dit wel of niet gebruikt?; Hoe is de functie van de backchannel tot
uiting gekomen in het onderzoek?; worden beantwoord aan de hand van enquêtes die zijn
afgenomen en interviews die zijn gehouden met de onderzoekseenheden. Met name de
vraag hoe vaak de studenten berichten versturen, kan worden beantwoord door de
berichten te tellen uit de microblog applicatie. De antwoorden staan beschreven in
hoofdstuk vijf, Onderzoeksresultaten.
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4. Methodologie
4.1 Onderzoekseenheden
De doelgroep in dit onderzoek zijn studenten uit het eerste jaar van de opleiding Digitale
Communicatie aan de Hogeschool Utrecht. Eerstejaarsstudenten die de module
Systeemontwikkeling volgen in de klas geleid door Pim Schonk en Niniane Veldhoen en de
klas geleid door Jelke de Boer en Matthijs Rotte. In totaal vertegenwoordigden 41 studenten
de populatie in het experiment.
De doelgroep is gekozen op basis van omstandigheden en beschikbaarheid. De derde en
vierde klassen waren in dat blok op (afstudeer)stage. Op dat moment bleef de eerste en
tweede klas over.
Pim Schonk, de contactpersoon binnen de organisatie, heeft te kennis gegeven dat in de
module Systeemontwikkeling ruimte kan worden gemaakt om de backchannel in te zetten.
Zijn toelichting op de keuze voor Systeemontwikkeling is: de module bevat meerdere
onderwijsvormen en in de werkcolleges worden er verschillende werkvormen uitgevoerd. Hij
noemt klassikale presentaties, presentaties met de opdrachtgever, werken in groepen en
zelfstandig werken als voorbeelden. Bovendien zijn er in de module Systeemontwikkeling
meerdere personen betrokken dan alleen een docent en studenten. Andere personen zijn
accountmanagers en de opdrachtgevers. Een andere reden kan zijn, voor het kiezen van de
module Systeemontwikkeling, dat de studenten in nieuwe klassen worden ingedeeld en niet
met studenten werken waar ze normaal gesproken mee werken.
De enquête kandidaten zijn alle studenten in beide klassen. Hier is geen steekproef van
toepassing. 41 kandidaten zijn betrokken geweest bij het gebruik van de backchannel in de
klas. Van hen allen verwachten wij deelname aan het kwantitatief onderzoek.
Van de totale populatie is voor het kwalitatief onderzoek wel een steekproef genomen. De
steekproefeenheden zijn bepaald aan de hand van de frequentie in het gebruik van
Hootcourse. Dit betekent dat er drie eenheden uit elke klas zijn gekozen. De
steekproefgrootte is in dit geval zes studenten. Op basis van statistische gegevens in
Hootcourse is te zien hoeveel berichten studenten hebben geplaatst. Van de zes eenheden
hebben drie eenheden geen berichten of minder dan drie berichten geplaatst. De andere
drie eenheden zijn gekozen om het feit dat zij de meeste berichten hebben geplaatst in
Hootcourse.
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4.2 Dataverzameling
Voor het verzamelen van data is gekozen voor literatuurstudie en om een enquête en een
interview af te nemen met de doelgroep. De literatuurstudie omschrijft de begripsvorming
over microblogging en backchannels in het eerste hoofdstuk, zodat tijdens het lezen van het
rapport duidelijk is waar het onderzoek over gaat. In de literatuur staat beschreven wat de
bestaande onderzoeken aantonen over het gebruik van microblogging met behulp van een
backchannel en wat de onderwijsaspecten zijn van microblogging en een backchannel.
De keuze voor een enquête, is om een algemeen beeld te krijgen over het gebruik van de
backchannel. Uit de enquêtevragen moet naar voren komen; de ervaring van het gebruik
tijdens de module; mogelijke gebruik tijdens andere modules; mening van studenten over
de toevoeging van externe personen; het effect van leiding geven in het gebruik van de
backchannel en het bewustzijn van de mogelijkheden van de backchannel.
Met behulp van een enquête kunnen in korte tijd meerdere studenten benaderd worden.
Hierbij is geen sprake van beïnvloeding van de respondent. Bij een mondeling of telefonisch
interview is die kans er wel. Janssens spreekt hier over het controle-effect. “De interviewer
kan bijvoorbeeld door de respondent in een bepaald kader geplaatst worden. De
respondent stemt zijn antwoorden daarop af, omdat hij gunstig op de interviewer wil
overkomen.” (Janssens, J.M.A.M., 1991:67).
De verwerking van de vragen in de enquête van het groot aantal respondenten is
eenvoudiger, omdat de antwoorden bij een enquête al geformuleerd zijn. “Omdat er bij
mondelinge interviews veel meer vragen dan bij enquêtes of telefonische interviews wordt
gesteld waarop de respondent zelf zijn antwoord moet formuleren, is de verwerking van de
antwoorden moeilijker.” (Janssens, J.M.A.M., 1991:68).
De keuze voor een interview na het afnemen van enquêtes is om de volledigheid van de
kwalitatieve data te waarborgen. Bij het afnemen van enquêtes zijn mensen geneigd
antwoorden over te slaan omdat zij de formulering van de vraag niet begrijpen of niet
bereidt zijn om een antwoord te verschaffen. Dat is het controle-effect dat uit handen wordt
gegeven.
Bij een mondeling interview bestaat de mogelijkheid om door te vragen als het antwoord
niet duidelijk genoeg is en onbeantwoorde vragen kunnen herhaald worden. Uit de praktijk
is gebleken dat respondenten meer bereid zijn tot het geven van uitgebreidere antwoorden,
wanneer zij mondeling bevraagd worden. Een tweede voordeel voor het afnemen van een
interview is dat de antwoorden beter in te schatten zijn op eerlijkheid en betrouwbaarheid.
(Janssens, J.M.A.M., 1991:66-69).
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De ondervraagden hebben deelgenomen in een semi-gestructureerd interview. Er zijn vooraf
onderwerpen vastgesteld waar de onderzoekseenheden over werden bevraagd. Deze
onderwerpen zijn ingedeeld in zowel open als gesloten vragen. De vragen zijn voornamelijk
gebruikt om suggesties te wekken bij de ondervraagden en daar vervolgens op door te
vragen.
Naast het houden van interviews is er voor kwalitatieve dataverzameling, geobserveerd. Het
gaat om niet-participerende ongestructureerde observatie.
“Het grote voordeel van het vaststellen van gedrag is dat men gedrag kan registreren zoals
het zich in werkelijkheid voordoet.” (Janssens, J.M.A.M., 1991:104).
Deelname aan de werkzaamheden van de projectgroepen was niet mogelijk. Van elke
college is een beschrijvend verslag gemaakt van start tot eind. Niet elke handeling is
omschreven, maar in grote lijnen zijn de lessen omschreven en opvallende momenten zijn
toegelicht. Keuze om beschrijvende observatie uit te voeren is , omdat er geen vaste
activiteiten konden worden vastgesteld om systematisch te observeren. Statistische
handelingen, zoals het sturen van een bericht of het reageren op een vraag, kunnen worden
achterhaald doormiddel van data in Hootcourse. Het doel, wat betreft observatie, is om een
beschrijving te kunnen geven, van de manier waarop studenten reageren op de backchannel
in elk werkcollege. En wat voor houding de studenten vertonen gedurende de aanwezigheid
en het gebruik van de backchannel.

4.3 Procedure
4.3.1 De aanloop naar het experiment
In de aanloop naar het experiment zijn alle docenten van de module Systeemontwikkeling
gecontacteerd doormiddel van e-mail. In de e-mail is uitgelegd waarom het experiment
plaats zou vinden, aangevuld met een functioneel rapport. In dat rapport is omschreven wat
het doel is van het onderzoek, de opzet van het experiment, de rollen die de betrokkenen
zullen spelen, een korte uitleg, gebaseerd op literatuur, wat het nut is van de backchannel
en als slot een uitgebreide functionele beschrijving van Hootcourse.
In de e-mail zijn de docenten gevraagd om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst waarin een
korte presentatie zou worden gegeven. Aan het eind van de presentatie heeft een vrije
discussie plaatsgevonden.
Uit de discussie zijn een aantal variabelen naar voren gekomen die mogelijk een rol konden
spelen als experimentele variabele in het experiment. Het ging om de volgende variabelen:
de anonimiteit om deel te nemen aan de backchannel, het geven van uitgebreide uitleg over
het gebruik van de backchannel en een deelname van een extern persoon, in dit geval de
opdrachtgever.
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Van de drie variabelen is geen van allen verkozen tot experimentele variabele. De studenten
zouden te makkelijk uit hun anonimiteit treden in een werkcollege met minder dan dertig
studenten. Bovendien kennen de meeste studenten elkaar. Deelname van de opdrachtgever
is uitgesloten, omdat de opdrachtgever te druk zou zijn met eigen werkzaamheden.
Daarnaast wordt daarmee de functie ontnomen van de accountmanager. Mate in uitleg per
klas zou een onzekere factor zijn omdat de studenten in de klassen onderling gesprekken
met elkaar uitwisselen.
4.3.2 procedure in het experiment
Systeemontwikkeling is opgedeeld in drie klassen. Twee van de klassen, geleid door Jelke de
Boer, Matthijs Rotte, Pim Schonk en Niniane Veldhoen zijn gekozen om een backchannel te
organiseren. Het experiment is in twee klassen uitgevoerd op basis van trial-and-error. De
wijze waarop professor Rankin dit had omschreven. In een periode van drie weken continu
monitoren en wijzigingen aanbrengen in de vorm van opdrachten. De derde klas is
achterwege gelaten om het feit dat wij als twee onderzoekers niet tegelijk in drie klassen
aanwezig kunnen zijn.
De opstelling van de backchannel in de klas is als volgt gegaan: een beamer die standaard in
de klas aanwezig is, wordt op een laptop aangesloten. Hootcourse, de backchanneltool,
wordt gestart op de laptop en geprojecteerd op een projectiescherm. Wanneer er geen
projectiescherm en beamer aanwezig is in het lokaal, waar op dat moment het college
plaatsvindt, wordt er bij de ICT-afdeling een draagbare beamer en projectiescherm geleend.
Voor de aanvang van het eerste werkcollege van het experiment, is er naar alle
deelnemende onderzoekseenheden een email verstuurd met een link waarmee zij zich
kunnen aanmelden in Hootcourse. Per klas is een aparte module gemaakt binnen
Hootcourse, omdat op deze manier de berichten die de studenten sturen per klas
gescheiden blijven.
4.3.2 Activiteiten
Tijdens het experiment zijn er opdrachten geformuleerd (zie bijlage 32 en 33). Na elk college
werd er Deze opdrachten zijn geformuleerd aan de hand van de waarnemingen bevonden
uit het eerste werkcollege. De opdrachten dienen alleen om de bewustwording van de
onderzoekseenheden om de reden waarom de backchannel is ingezet te versterken en niet
om meer berichten te generen op de backchannel. De bewustwording vindt plaats aan de
hand van praktische voorbeelden.
Uiteindelijk zijn er drie verschillende activiteiten geformuleerd, die tijdens het experiment
aangepast kunnen worden. De activiteiten zijn: het stellen van vragen, het werken in
groepen en het geven van feedback tijdens presentaties. De uitgewerkte opdrachten worden
nader behandeld in hoofdstuk 5, Resultaten. Voor een volledige weergave van de
opdrachten wordt verwezen naar bijlage 32 en 33.
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4.3.3 Herzien van onderzoektype
Onderstaande beschrijving is een persoonlijke note waarin wordt aangegeven van
onderzoekstype te zijn veranderd.
In gesprek met de stagebegeleidster, Geekse Bakker, hebben wij laten weten in eerste
instantie de beleving van studenten in de klas te willen beproeven. De controle groep zou
uitwijzen hoe studenten een klas beleven zonder backchannel en zonder gebruik van
microblogging. De overige twee klassen zouden uitwijzen hoe de studenten een klas beleven
met het gebruik van microblogging en de inzet van een backchannel. Aan de hand van dat
gesprek gaf Geeske Bakker aan dat het hier gaat om een belevingsonderzoek.
In de aanloop naar het experiment is gesproken met het lectoraat van de faculteit
Communicatie en Journalistiek. In een kenniskring met docenten van het lectoraat hebben
wij aangegeven wat ons onderzoek inhield en gevraagd naar een mogelijke aanpak voor een
belevingsonderzoek. Ook is er gezocht naar literatuur op het gebied van
belevingsonderzoeken, in de bibliotheek van de Universiteit Utrecht en in online
databanken. Uit deze gesprekken en bronnen zijn we tot de conclusie gekomen een gebrek
aan tijd te hebben om goed voorbereid te zijn voor een belevingsonderzoek. Tevens zijn we
niet tot concrete literatuur gekomen om ons onderzoek te verantwoorden.
Na een tweede gesprek met Geeske Bakker betreffende dit onderwerp, is besloten om af te
wijken van dit type onderzoek en te werken naar een exploratief empirisch onderzoek. De
keuze om van een belevingsonderzoek af te stappen, is om het feit dat een onderzoek naar
de beleving van studenten in een klaslokaal met aanwezigheid van de backchannel niet tot
de primaire doelen hoort. Het primaire doel van het onderzoek is om op basis van
bestaande onderzoeken te verkennen hoe studenten het gebruik ervaren van microblogging
op een backchannel in een werkcollege.

4.4 Kwaliteitscriteria
4.4.1 Response
De totale populatie van de doelgroep is ondervraagd met behulp van een enquête. Het gaat
om een populatie van 41 studenten. Het is niet nodig geweest om hier een steekproef uit te
trekken. Van de 41 studenten hebben 25 studenten response gegeven. Dit is afgerond een
response percentage van 61 procent. Volgens Janssens (1991) dient een steekproefgrootte
van 40 personen, met een betrouwbaarheidsniveau van 99%, in de zekerheidsgrens te liggen
tussen 29% en 71%.
De enquête betrof een online vragenlijst en is aan het eind van de tweede week uitgedeeld
via e-mail en via de backchannel. Studenten die in de laatste week nog geen response
hadden gegeven zijn hierop aangesproken doormiddel van een herinneringsmail. Daarnaast
zijn die studenten persoonlijk benaderd in de klas. Vanwege een lage opkomst van
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studenten in de laatste week, hebben niet alle studenten de enquête ingevuld, wat
resulteerde tot bovenstaande response.
4.4.1 Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid omschrijft Janssens als: “De betrouwbaarheid van het meetinstrument
heeft betrekking op de vraag hoe nauwkeurig iemands score op de te meten variabele wordt
vastgesteld.” (Janssens, J.M.A.M., 1991:92).
De vragen in het interview zijn samengesteld aan de hand van de resultaten die verkregen
zijn uit de enquête. Deze vragen zijn gesteld in het laatste werkcollege aan de studenten,
omdat zij op dat moment nog met de backchannel werkten. De onderzoekseenheden die zijn
geïnterviewd, dit zijn uit elke klas drie studenten, zijn geselecteerd op basis van het aantal
berichten die zij hebben verstuurd naar de backchannel tijdens het experiment.
Deze studenten zijn in de klas benaderd en in een tijdsbestek van ongeveer 20 minuten
geïnterviewd. De studenten werden zonder dat zij zich op de interviewvragen konden
voorbereiden benaderd. De studenten hebben vooraf het interview geen inkijk gehad op de
vragen.
In klas 1 zijn de studenten persoonlijk zonder toelichting benaderd of zij aan een interviewde
wilde deelnemen. In klas 2 zijn de studenten klassikaal aangewezen en is toegelicht waarom
zij zijn gekozen om aan het interview deel te nemen. Dit verschil zou invloed gehad kunnen
hebben op de houding van de student en hoe zij het interview hebben benaderd.
De vragenlijst bestond uit tien hoofdvragen, aansluitend op elke vraag een aantal deelvragen
die werden gesteld na aanleiding van het gegeven antwoord. De vragen werden niet tijdens
elk interview in dezelfde volgorde gesteld, maar de interviewers stelden zich heel flexibel op
en pasten het interview aan op de antwoorden die werden gegeven. Ondanks deze
werkwijze zijn alle vragen tijdens elke interview behandeld.
Uit reacties van studenten is gebleken dat de vraagformulering niet altijd even duidelijk was.
Dit zorgde ervoor dat het formuleren van de vraag naar elke student inconsistent was. Om te
zorgen dat elke student de formulering van de vraag begreep zijn zij ondersteund met
voorbeelden of een alternatieve formulering. Deze sturing kan hebben gezorgd voor minder
objectiviteit.
De twee klassen zijn op verschillende momenten in de week bevraagd. Klas 1 is bevraagd op
donderdag in een vrij drukke omgeving, direct buiten het klaslokaal. Klas 2 is op vrijdag
bevraagd in een afgesloten ruimte.
De vragen zijn aan de studenten in een informele sfeer gesteld om de student op zijn gemak
te laten voelen. Aan de hand van het herhalen van zijn antwoorden werd getest of de
antwoorden die de geïnterviewden gaven, begrepen zijn. Het hele interview is vastgelegd
met een voicerecorder en gedocumenteerd.
52

Na het afnemen van de interviews met de studenten en het documenteren van de gegevens,
zijn op basis daarvan, interviewvragen gecreëerd voor de docenten. De onderwerpen uit het
interview van de docenten zijn hetzelfde als dat van de studenten, omdat er wel één
duidelijke lijn gehandhaafd werd. Een aantal vragen hadden betrekking op wat studenten
hadden geantwoord uit de voorgaande interviews.
Beide seniors uit beide klassen werden per twee geïnterviewd in een gesloten omgeving.
Deze interviews vonden plaats op de zelfde dag, maar hadden beide een andere duur van
het interview. Het interview van één tweetal seniors duurde 20 minuten en het interview
van een ander tweetal seniors duurde ruim 40 minuten. Ook bij het afleggen van het
interview van de seniors werd er gebruik gemaakt van een voicerecorder om het gesprek op
te nemen, dat later werd gedocumenteerd.
Ook tijdens deze interviews zijn de volgorde van de vragen niet consistent gebleven, maar
zijn de vragen gesteld na aanleiding van de antwoorden die zijn gegeven door de seniors.
4.4.2 Validiteit
Geldigheid beschrijft Janssens als: “de vraag of variabele die men wil meten, inderdaad
gemeten wordt met behulp van het opgestelde meetinstrument.” (Janssens, J.M.A.M.,
1991:92).
De conclusies die getrokken kunnen worden uit de resultaten in de opzet van dit onderzoek
zijn in zeer geringe mate generaliseerbaar. Dit vanwege de vele beperkingen, welke in het
volgende paragraaf worden besproken. Kijkend naar de onderzoekslocatie, is te zien dat de
onderzoekseenheden zijn beproefd in een praktijkgericht werkcollege. Conclusies genomen
in deze ruimte zullen opnieuw moeten worden verkend in een hoorcollege, theoretisch
college en in een groot diversiteit aan modules. De selectie aan ondervraagden ten opzichte
van de totale populatie is wel valide. In kader van de opleiding dient het onderzoek te
worden uitgebreid op ouderjaar studenten. Ten slotte is de geldigheid van de
onderzoeksduur zeer beperkt. Een beproevingsperiode van drie weken is te kort om een
geldig oordeel te geven over de gebruikservaring van de onderzoeksobjecten. Hoeveel tijd
een student nodig heeft om de backchannel te accepteren is per student verschillend. Maar
gezien over de totale populatie kan geconcludeerd worden dat de backchannel in
combinatie met microblogging (nog) niet is geaccepteerd en begrepen.
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4.5 Beperkingen
Tijdens het uitvoeren van het onderzoek zijn er een aantal beperkingen ondervonden. In een
volgend onderzoek zou hier meer aandacht aan besteed kunnen worden.
In eerste instantie was het de bedoeling dat er experimenten zouden plaatsvinden in zowel
werk als hoorcolleges. Voor het inzetten van een backchannel in een hoorcollege werd geen
toestemming gegeven, omdat er al experimenten plaatsvonden met het live-tagging. Twee
kanalen tegelijk openstellen zouden de resultaten van beide experimenten kunnen
beïnvloeden. Dit betekende dat het experiment zich alleen beperkte tot de werkcolleges en
het op kleine schaal moest worden uitgevoerd.
Ten tweede is de module Systeemontwikkeling minder geschikt voor het experiment
geweest. Omdat het experiment in het laatste kwartaal van het jaar plaats heeft gevonden,
was de keuze van module beperkt. Systeemontwikkeling is een praktijk gerichte module,
waarin studenten in groepen met elkaar samenwerken aan een opdracht voor een
professionele opdrachtgever, die per klas verschillend is. De groepen ervaren onderling een
vorm van concurrentie, waardoor samenwerking met studenten buiten de projectgroep,
wordt geblokkeerd. Er werd door seniors nauwelijks klassikaal lesgegeven, maar werden de
opdrachten per groep beoordeeld. Dit alles betekende dat de groepen meer met hun eigen
werk bezig waren, dan met wat er in de klas gebeurden. Dit belemmerde het onderzoek,
omdat er studenten waren die met de rug naar de backchannel toe zaten.
Voor het onderzoek hebben we een tijdsbestek van drie weken genomen. Een beperking
omdat is gebleken dat studenten een langere aanloop tijd nodig hadden om aan de
aanwezigheid van de backchannel te wennen. De module Systeemontwikkeling duurde acht
weken waarvan de eerste twee weken puur zijn gebruikt om de klassen te observeren. De
laatste drie weken zijn nodig geweest om de resultaten te kunnen verwerken. Een
experiment als deze waar drie weken voor is uitgetrokken, is te kleinschalig uitgevoerd om
een geldig oordeel te kunnen geven. In een volgend onderzoek zou hier rekening mee
gehouden moeten worden. De studenten hebben minstens de volledige moduleduur nodig
om gewend te raken aan de aanwezigheid van de module.
Als onderzoeker was de vrijheid in het vormen van de lessen zeer beperkt. De seniors waren
in het beheer van de agenda. Wanneer er opdrachten werden gegeven door de
onderzoekers, pasten zij hun schema hierop aan. Hoewel er aanpassingen hebben
plaatsgevonden gedurende het onderzoekstraject, zijn de docenten in de eerste twee weken
van het experiment nauwelijks bereikbaar geweest tijdens de colleges. In grote lijnen
hielden de docenten zich strikt aan een vaste lesopzet, zoals het houden van afzonderlijke
presentaties en groepsgesprekken. Op deze werkwijze moest worden geanticipeerd en
wanneer nodig veranderingen aangebracht worden in de vorm van opdrachten om de
studenten kennis te laten maken met de backchannel in verschillende onderwijsvormen.
Vanwege de opzet van de module waren de studenten niet altijd voorbereidt om in de
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verschillende onderwijsvormen te werken. Studenten moesten uit hun comfortzone worden
gehaald wat in bepaalde situaties traag verliep.
In een wenselijkere onderzoekssetting zouden de seniors het experiment kunnen leiden.
Vanaf de introductie tot aan de invoer van diverse onderwijsvormen aan het roer staan en
een vast aanspreekpunt vormen voor de backchannel.
De seniors hebben bij de studenten een bepaalde status opgebouwd wat zorgt voor een
sterkere autoriteit. Ook de kennisgeving bij de studenten dat het experiment in het teken
stond van een afstudeeropdracht heeft mogelijk invloed gehad op de resultaten. Een meer
wenselijke situatie zou zijn als onze aanwezigheid in het college puur ter observatie zou
hebben gediend.
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5. Onderzoeksresultaten
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste resultaten in het onderzoek aanbod komen. De
resultaten geven alleen een beschrijving van wat is waargenomen in de drie weken van het
experiment en antwoorden verkregen uit enquêtes, interviews en statistieken. Alle data is
verwerkt in drie delen: de observaties, de statistieken uit Hootcourse en de antwoorden uit
de bevraging van de onderzoekseenheden. Verdere resultaten uit het onderzoek zijn te
vinden in de bijlagen 1 t/m 26.
Beschrijving: De observaties zijn per week in grote lijnen beschreven. Het doel is om de lezer op
beschrijvende wijze te informeren wat wij hebben waargenomen in elke college. Vervolgens
wordt kort omschreven hoeveel microblog berichten er zijn verstuurd gedurende de drie weken
door verschillende personen betrokken in het experiment. Ten slotte zijn enquêteresultaten en
citaten uit interviews te lezen, ingedeeld onder vijf onderwerpen: het gebruik, begripsvorming,
externe personen, onderwijsvormen en persoonlijk gebruik van Twitter en Facebook.

5.1 Beschrijving van het verloop van het experiment
5.1.1 Week 1
Eerste introductie
De eerste week van het experiment, viel in de derde week van de module
Systeemontwikkeling. Dit betekende dat de studenten al kennis hadden gemaakt met de
opdrachtgever en dat de opdrachtgever de wensen voor de website had toegelicht. De
studenten stonden midden in het documentatieproces van de projectopdracht.
Op dinsdagen werd het college van de twee klassen op dezelfde tijd ingepland. Er werd op
dat moment gescheiden, per klas, geobserveerd. De start van het college in de klas van
‘ivalon’, verliep langer dan was gepland. Deze vertraging had te maken met een afwezigheid
van een vaste beamer en projectiescherm in het klaslokaal. Een oplossing hiervoor werd
verzorgd, door een draagbare beamer te lenen bij de ICT-afdeling.
In totaal nam het opzetten van de opstelling, in die klas, 30 minuten in beslag. Vijftien
minuten is besteed aan de introductie. De introductie bevatte: een uitleg van de reden van
aanwezigheid, een beknopte uitleg over wat een backchannel is en waarom het nuttig kan
zijn, wat Hootcourse is en hoe het gebruikt kan worden in het experiment. De opstelling en
introductie in de klas van ‘effe’ verliep sneller. De reden hiervan is dat in die klas er wel een
vaste beamer en projectiescherm aanwezig was.
Na het introduceren van de opstelling werden de studenten en docenten verzocht om zich
aan te melden op Hootcourse. De studenten hebben vooraf het college een aanmeldlink
verstuurd gekregen via e-mail (zie bijlage 31, introductie e-mail). Met uitzondering van
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enkele studenten verliep het aanmeldproces zonder obstakels. Na het hebben aangemeld, is
de studenten gevraagd om een testbericht te sturen. Een aantal studenten hadden het idee
al begrepen en stuurde uit eigen initiatief een aantal berichten. Met het versturen van de
berichten kwamen de studenten voor het eerst in aanraking met het concept van
microblogging in een klaslokaal en de aanwezigheid van een backchannel.
Opvallend was dat de testberichten in een serieuze toon werden omschreven. Het waren de
gebruikelijke testberichten als: ‘test’ en ‘ik ben aanwezig’. Ook namen de studenten een
serieuze en actieve houding aan gedurende de introductie.
Na de introductie en het hebben verstuurd van de testberichten, namen de docenten in de
klas de leiding over. In dat college werden, ondanks dat er met regelmaat gekeken werd
naar de backchannel, niet meer berichten verstuurd dan het aantal testberichten.
Vervolg
Na het eerste college, zijn de docenten van beide klassen gevraagd om aanwezig te zijn bij
een korte evaluatie. In de evaluatie is het verloop van het onderzoek besproken en gekeken
wat er in het vervolg anders kan. Ieder heeft verteld wat hij of zij vond van het eerste college
en de wijze waarop de studenten de backchannel hebben gebruikt. De verwachting, dat
studenten in het eerste college veel berichten zouden sturen, is niet uitgekomen. Er werd
meer activiteit verwacht van de studenten op de backchannel. De docenten gaven aan dat
het mogelijk lag aan de module en relevantie. De constructie van de backchannel zou meer
gebruikt worden als de student meer relevantie ziet in het gebruik van de backchannel.
In overleg, met elkaar als onderzoekers, is besloten om een aantal opdrachten te
formuleren, die door de docenten of accountmanagers in het college uitgevoerd kunnen
worden. Er is geconcludeerd dat de studenten het nut niet inzagen van de backchannel en
meer begeleidt moeten worden in de vorm van praktische voorbeelden. Om die reden zijn er
drie opdrachten beschreven. De opdrachten zijn te vinden in de bijlage (zie bijlage 32 en 33,
opdrachtenlijst).
De opdrachten zijn beschreven zodat deze voor de studenten en voor de projectgroepen,
inhoudelijk een bijdrage kunnen leveren. Dit betekent dat de uitvoering van de opdracht
past in het leertraject van de student persoonlijk en van de projectgroep in de module
Systeemontwikkeling. Er is bijvoorbeeld een opdracht gemaakt waarin de projectgroepen
moeten omschrijven, waar zij als bedrijfzijnde in de module voor staan en hoe zij dat willen
uitstralen naar de opdrachtgever. Een ander opdracht is om aan te geven wat de student
verwacht te doen na zijn of haar studie. Alle opdrachten diende te worden uitgevoerd met
behulp van Hootcourse.
De opdrachtenlijst is verstuurd via e-mail (zie bijlage 34, opdrachtenlijst e-mail) naar de
accountmanagers, met uitleg op welke wijze zij meer betrokken kunnen zijn met het gebruik
van de backchannel, mits de opdrachten worden uitgevoerd.
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In week 1 is contact opgenomen met de mediathecaris. Haar is verteld wat het doel is met
het experiment en is kort toegelicht hoe de bestaande onderzoeken met microblogging uit
literatuurstudie zijn uitgevoerd. Zij stond positief tegenover het idee en wilde graag
betrokken zijn met het project. Er is haar praktisch uitgelegd wat hootcourse is en hoe zij het
kan gebruiken. Dit is te samen op haar werkplek uitgelegd.
Op donderdag en vrijdag waren de accountmanagers niet aanwezig tijdens het college. Zij
hadden niet gereageerd op de e-mail met de opdrachtenlijst als bijlage. Dit zorgde ervoor
dat er niet kon worden overlegd en de opdrachten niet uitgevoerd konden worden in de
klas. De week is afgesloten met weinig tot geen interactie van studenten met de
backchannel.
Van docenten is begrepen dat een van de accountmanagers moeite had om haar rooster, als
tweedejaarsstudent, te combineren met het rooster van Systeemontwikkeling. Aan haar is
uitgelegd, haar werkzaamheden uit te kunnen voeren vanuit haar eigen klas, door de
werkzaamheden op de backchannel uit te voeren. De taak van een accountmanager is om de
vragen die studenten hebben naar de opdrachtgever, te behandelen en te communiceren
met de opdrachtgever. De vragen die de studenten hebben kunnen zij op de backchannel
plaatsen en op deze manier kan de accountmanager, via de backchannel vanuit haar eigen
klas, de vragen behandelen.
Hoewel deze constructie een verlichting bood voor de accountmanager, wilden de
studenten de vragen niet op de backchannel plaatsen. De belangrijkste reden hiervoor, bleek
de concurrentie te zijn tussen de groepen. Door het behandelen van vragen via de
backchannel, denken de studenten te veel informatie vrij te geven naar andere
projectgroepen. Om die reden vinden de studenten het gebruik van e-mail vertrouwder.
De aanwezigheid van de mediathecaris op de backchannel is toegelicht in elke klas. De
studenten luisterden aandachtig, maar gaven niet aan het (on)interessant te vinden. Een
eerste dialoog met de mediathecaris op de backchannel was van korte duur. De
mediathecaris werd wel begroet door studenten met ‘hallo mediathecaris’. Wat haar
uitnodigde om haarzelf zichtbaar te maken op de backchannel.
Na het laatste bericht van de mediathecaris, stopte het gesprek op de backchannel en
lachten de studenten om het feit dat de mediathecaris vijftien boeken wilde aanbieden.
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Na de laatste twee colleges in deze week, is contact opgenomen met de mediathecaris. Zij
gaf aan haar rol op de backchannel lastig te vinden. ‘Ik weet niet zo goed wat voor bronnen ik
moet aanbieden. Het lijkt ook niet relevant. Er zijn weinig berichten waarop ik kan reageren.’
5.1.2 Week 2
Week 2 van het experiment viel in de vijfde week van de module Systeemontwikkeling. De
studenten hebben een week vakantie gehad. Aan het begin van de week is een herinnering
e-mail verstuurd naar de accountmanagers met de opdrachtenlijst als bijlage. (zie bijlage 34)
In het eerste college van ‘ivalon’ is gesproken met de accountmanager. De accountmanager
gaf aan de e-mail niet te hebben ontvangen. Ter vervanging van de uitleg via de e-mail, is
aan de accountmanager persoonlijk gevraagd of het mogelijk is een van de opdrachten uit te
voeren uit de opdrachtenlijst. De accountmanager gaf aan dit te bespreken met de
docenten. Na de opdrachtenlijst te hebben voorgelegd aan de docenten, gaven zij aan tijd
nodig te hebben om een passende opdracht toe te passen in het college. Na de pauze tijdens
het college, legde een van de docenten uit een opdracht te willen uitvoeren met behulp van
de backchannel. Het ging om het volgende:
Elke student dient op de backchannel een link te plaatsen, dat verwijst naar een
‘waardevolle’ website voor de student en zijn of haar medestudenten. Met waardevol
bedoelde de docent een internetbron waar de student zich met regelmaat op bevind. De
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website moet tevens een relatie hebben met de opleiding Digitale Communicatie. Iedere
student moet één link plaatsen, die niet door anderen eerder zijn geplaatst.
Het doel van de docenten was om een lijst met unieke bronnen te creëren net als men dat
doet in social bookmarking. Omdat de berichten beschikbaar blijven en gefilterd worden in
Hootcourse, kunnen de studenten daar gemakkelijk op terug vallen en bouwen ze een
bookmarkinglijst op.
De docenten leidden zelf de opdracht in. De studenten leken de opdracht serieus te nemen.
Niet lang na de uitleg van de docenten, verschenen de eerste websites op de backchannel.
Een aantal studenten plaatste meerdere websites op de backchannel. Aan het eind van het
college ontstond er in Hootcourse een lijst van achttien internetbronnen.
Een opmerkelijk moment in het eerste van week 2, is een gesprek met een van de studenten
in de klas van ‘effe’. De student kwam uit eigen initiatief bij ons aan tafel staan, om zijn
mening toe te lichten over de aanwezigheid van de backchannel.
Student: ‘De studenten zijn te veel met hun eigen groepje bezig en zitten met de rug naar de
backchannel. Ze zijn er niet echt mee bezig.’
Vervolgens liet de student weten in een hoorcollege of in een andere, meer theoretische,
module de backchannel wel te zien werken.
Student: ‘Als alle studenten in een projectgroep werken, dus de hele klas is een projectgroep,
en dan praat over een onderwerp dan gaat het zeker werken.’
De student leek toelichting te willen geven op het feit dat er ‘komische’ berichten zijn
geplaatst op de backchannel. Het ging om berichten als: ‘YEAH IM BACK’ en ‘YEAH BABY’. De
berichten zorgde ervoor dat er regelmatig met een glimlach naar de backchannel werd
gekeken, maar het zorgde niet voor onrust of chaos.
Voor aanvang van het college op donderdag is een opdracht gekozen uit de opdrachtenlijst.
Het gaat om de eerste opdracht (zie bijlage 35, opdrachtenlijst). In de module
Systeemontwikkeling is het de bedoeling, dat de projectgroepen zich als ‘professionele’
bedrijven profileren naar de opdrachtgever. De opdracht houdt in dat de studenten de
missionstatement moeten verwoorden van hun projectgroep in niet meer dan drie
microblog berichten. Een uitgebreide opdrachtomschrijving van deze opdracht is te vinden in
de bijlage (zie bijlage 32, missionstatement). De uitgebreide omschrijving is gestuurd via email naar de docenten van beide klassen.
Op donderdag heeft een van de docenten in de klas van ‘effe’, de studenten een opdracht
laten uitvoeren met behulp van de backchannel. De docent heeft de opdracht, zoals
omschreven in de opdrachtomschrijving, aangepast en uitgevoerd in de klas. Waar de
opdracht oorspronkelijk gaat over het formuleren van een missionstatement, heeft de
docent de studenten drie kerneigenschappen laten formuleren op de backchannel. De
60

docent gaf al eerder aan deze week, een soortgelijke opdracht te willen uitvoeren. Door de
opdracht anders uit te voeren, is het resultaat anders dan vooraf werd verwacht. Alle
projectgroepen lieten in één bericht weten welke kerneigenschappen zij vinden passen bij
hun projectgroep. Kort nadat iedere projectgroep hun bericht had geplaatst, verviel de
aandacht in de klas. De docent wilde een discussie voeren op basis van de
kerneigenschappen die de studenten hadden geformuleerd. Veel studenten luisterden
muziek, waren aan het chatten of speelden spelletjes. Op een moment, wanneer bijna de
helft van de klas geen aandacht meer besteedde aan de docent en de backchannel, nam de
docent een houding aan waarmee hij ons duidelijk wilde maken, dat hij geen raadt wist met
de opdracht en de backchannel.
Op momenten dat er veel berichten zijn verstuurd op de backchannel, moest er gescrold
worden op de backchannel naar eerder verstuurde berichten, om deze klassikaal te kunnen
bespreken. Een andere oplossing wat regelmatig voorkwam, is dat de studenten de eerder
verstuurde berichten ‘retweeten’, zodat de berichten opnieuw bovenaan komen te staan.
Op vrijdag, is in de klas van ‘ivalon’ dezelfde opdracht geïntroduceerd. Met het verschil dat
de docenten de opdracht uit hebben gevoerd zoals deze is omschreven in de
opdrachtomschrijving. De studenten moeten in dit geval geen kerneigenschappen
formuleren maar een missionstatement. Opmerkelijk is de manier waarop de docenten van
de klas van ‘ivalon’ de opdracht uit hebben gelegd in tegenstelling tot de wijze waarop het is
uitgelegd in de klas van ‘effe’. Docenten in de klas van ‘ivalon’ spreken in een striktere toon
de studenten aan. De docenten in de klas van ‘effe’ doen dat veel vrijblijvender. Docenten in
de klas van ‘ivalon’ herhalen en benadrukken hun uitleg vaker en gebruiken in veel gevallen
voorbeelden om hun uitleg te versterken.
De opdracht van de missionstatement leek door de studenten in de klas van ‘ivalon’ serieus
te zijn opgepakt. Studenten namen de tijd om hun woorden zorgvuldig te selecteren. Nadat
elke groep binnen drie microberichten een missionstatement had verwoord op de
backchannel, evalueerden de docenten de statements. Bijna alle studenten in de klas richtte
hun aandacht volledig op de backchannel en het gesprek in de klas. De studenten leken
geconcentreerd en geïnteresseerd te kijken naar de statements van andere groepen, de
kritiek van de docenten en de verklaring van de betreffende projectgroep.
Na afloop van de opdracht liet een student weten geïnteresseerd te zijn in Hootcourse en
zich verdiept te hebben in het programma. Hij vroeg of het programma een relatie had met
de applicatie hootsuite. Er ontstond een gesprek over microblogging en de backchannel. Het
resultaat hiervan was dat er interessante internetbronnen werden uitgewisseld via de
backchannel.
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5.2.3 Week 3
In de aanloop naar week drie van het experiment, liet een van de docenten weten
‘showcase’ presentaties te laten geven door studenten. In week twee is met de docenten
besproken, de backchannel in te willen zetten tijdens een presentatie. Om ook in dat
onderwijsvorm, de inzet van de backchannel te beproeven.
Op dinsdag in het college van ‘ivalon’ werd voor het eerst de backchannel constructie
opgezet, specifiek gericht voor het gebruik tijdens presentaties. In het klaslokaal was een
vaste beamer en projectiescherm aanwezig. Naast de huidige setting, is voor deze setting
een extra beamer en projectiescherm nodig. Met de docenten is overlegd de backchannel
actief te houden gedurende de presentatie. Aangezien alle projectgroepen hun presentaties
met digitale hulpmiddelen wilde ondersteunen op het projectiescherm, zijn er twee
projectieschermen naast elkaar geplaatst. Een scherm voor het publiek om berichten te
plaatsen en een scherm voor de presenterende projectgroep. De docenten hebben
toegelicht dat de backchannel in dit college als feedback gebruikt kan worden. De feedback
heeft betrekking op de presentatie van de presenterende groep. Tevens gaven de docenten
aan, eerst de backchannel te projecteren gedurende de presentatie. Mocht het zijn dat er
beledigende berichten worden geplaatst, die storend zijn voor de presenterende groep, zal
de backchannel uit worden gezet en enkel na afloop van de presentatie aan worden gezet.
Tijdens bijna elke presentatie stond een student tussen de twee projectieschermen en de
andere twee studenten aan de andere zijde van het projectiescherm waar de presentatie op
stond. De student die tussen de twee schermen staat, heeft hierdoor de mogelijkheid om
over zijn schouder te kijken naar de berichten die over de presentatie of de sprekers worden
gezegd. Een aantal studenten keken met een glimlach naar de backchannel en leken
nieuwsgierig te zijn naar wat er over hen werd gezegd.
Over het hele college werden geen beledigende berichten verstuurd. Noch werden er
berichten verstuurd die storend leken voor de voortgang van elke presentatie. Alle berichten
die ‘scheldwoorden’ bevatte, bijvoorbeeld:

Deze werden als grap verstuurd en geïnterpreteerd door medestudenten. Bovendien waren
de beledigende woorden en gesprekken van korte duur.
Op sommige momenten dat een student zich versprak of stopwoorden gebruikte, werd dit
door het publiek benadrukt op de backchannel. Een voorbeeld:
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De studenten die presenteerde merkte weinig van het commentaar. De aanwezigheid van
dit soort berichten was niet af te lezen van het publiek. Door medestudenten werd er weinig
nadruk gelegd op het commentaar.
In totaal zijn er in dat college 145 berichten verstuurd. De meeste studenten gaven positieve
feedback aan de presenterende groep. Een bericht als:

Deze werd meerdere malen verstuurd of ‘geretweet’. Negatieve feedback is niet aan de orde
geweest. Studenten wisten wel de presentaties van kritische commentaar te voorzien.
Voorbeelden:

en

De docenten leken meer geïnteresseerd te zijn naar de feedback op de backchannel. Op
bepaalde momenten keken zij langer naar de backchannel dan naar de presentaties. Na
afloop van elke presentatie namen zij vijf á tien minuten de tijd om, de commentaar gegeven
door het publiek op elke presentatie, te evalueren.
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5.2 Statistische gegevens uit Hootcourse
Gegevens in dit paragraaf zijn beschreven op basis van de statistieken in Hootcourse. Een
uitgebreider overzicht van de statistieken uit Hootcourse zijn verwerkt in de bijlage 2,
Hootcourse statistieken ‘effe’ en bijlage 3, Hootcourse statistieken ‘ivalon’.
Uit statistieken van Hootcourse is gebleken over een periode van drie weken, waarin er in
zestien colleges de backchannel werd ingezet, in totaal 361 berichten zijn verstuurd. Van de
361 berichten zijn er 327 verstuurd door studenten, 21 door seniors, 3 door
accountmanagers en 10 door de mediathecaris.
In elke klas namen zeventien unieke studenten deel aan Hootcourse door in te loggen met
hun eigen Facebook of Twitteraccount. Van de 34 unieke deelnames hebben er drie
studenten geen berichten verstuurd.
In beide klassen werden 131 berichten verstuurd die door ons als onderzoekers als
inhoudelijk serieuze berichten werden geïnterpreteerd. Van deze 131 berichten werden er
vijftien berichten buiten de opdrachten om verstuurd. Dit zijn de berichten die uit eigen
initiatief zijn verstuurd zonder sturing of naar aanleiding van een opdracht.
Er is een bericht verstuurd door een student buiten het college om. Dit bericht is buiten het
klaslokaal verstuurd. De student was op zoek naar het lokaal waar op dat moment
Systeemontwikkeling zou worden gegeven.

Dit bericht was niet alleen verstuurd buiten de les om, maar tevens na het experiment.
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5.3 Resultaten uit enquêtes en interviews
5.3.1 Gebruik van microblogging en de backchannel
In dit paragraaf zijn de belangrijkste resultaten gehaald uit de enquêtes (zie bijlage 1,
enquêteresultaten) en interviews (zie bijlage 4 t/m 11, interviewresultaten).
Onderstaande resultaten zijn vastgelegd doormiddel van een voicerecorder en vervolgens
verwerkt in een interview logboek. Achternamen zijn bewust vermeden uit het document
omwille van de privacy van studenten. Alleen voornamen zijn gebruikt en enkel de eerste
letter van de achternaam bij studenten waar de naam dubbel voorkomt.
Antwoordomschrijving van onderzoekseenheden die backchannel niet of nauwelijks
hebben gebruikt.
Uit statistieken van de enquête is gebleken dat 75% van de ondervraagden niet of nauwelijks
de backchannel heeft gebruikt. Niet of nauwelijks is gedefinieerd als; geen gebruik, een
bericht te hebben verstuurd over de hele periode dat de backchannel is ingezet of per week
eenmaal een bericht te hebben verzonden.
In de enquête is gevraagd waarom de studenten de backchannel niet of nauwelijks hebben
gebruikt. Hierop antwoordden zij met;
-

-

Ik zie het nut er niet van in;
Ik vond het (tot nu toe) niet nodig om een bericht via Hootcourse te verzenden.
Wanneer iemand een nuttige vraag stelde op Hootcourse, liep ik even naar hem toe
en gaf ik antwoord;
Omdat er andere media zijn (Facebook groups bijvoorbeeld) die als communicatief
platform prima fungeren;
Geen behoefte aan;
Niet nodig gehad. Had geen vragen;
Had niets te vragen of te melden;

Uit interviews is ook antwoord gegeven op de vraag waarom zij de backchannel niet of
nauwelijks hebben gebruikt. Op deze vraag gaven de geïnterviewde studenten de volgende
antwoorden:
Ruben: ‘Um, ik denk dat ik daar te verlegen voor ben, als ik heel eerlijk mag zijn.’
Pieter: ‘Um, ja het werkte niet meteen, omdat iedereen zich er maar vol op instorten en heel
veel met Facebook probeerde in te loggen en toen kwam je er niet op. Dus toen heb ik me er
niet echt meer mee bezig gehouden!’
Wesley F.: ‘[Ik maak] er zelf nog niet echt gebruik van, omdat ik zoiets heb van als ik een
65

vraag heb dan kan ik ook even naar voren lopen weet je wel.’
Vervolgvraag aan Ruben: ‘Zijn er wel momenten geweest dat je berichten wilde plaatsen?’
Ruben: ‘Um, ja als anderen aan het presenteren waren, om daar op te reageren zeg maar.’
Vervolgvraag aan Ruben: ‘[...] denk je dat je de backchannel wel had gebruikt als het langer
zou zijn ingezet?’
Ruben: ‘Ja, als je in een klas zou zitten die lang bij elkaar is, plaatsen mensen wel een eigen
bericht.’
Aan de ondervraagden die aangaven niet of nauwelijks berichten te hebben geplaats op de
backchannel zijn een aantal stelling gegeven. De stellingen zijn opgesteld om meer kennis te
verkrijgen waarom de studenten geen berichten hebben geplaatst. Hieruit blijkt het
volgende;
Stelling: ‘Ik heb de backchannel niet gebruikt, omdat andere studenten dat ook niet deden.’
Helemaal waar
Waar
Neutraal

0.00%
10.00%
0.00%

Niet waar
Helemaal niet waar

40.00%
50.00%

Stelling: ‘Het is mij onduidelijk waar ik de backchannel voor moet gebruiken binnen deze
module.’
Helemaal waar
Waar
Neutraal
Niet waar

10.00%
50.00%
20.00%
10.00%

Helemaal niet waar

10.00%

Stelling: ‘Ik zie de nut van een backchannel in.’
Helemaal waar
Waar

0.00%
10.00%

Neutraal
Niet waar
Helemaal niet waar

70.00%
0.00%
20.00%
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Stelling: ‘Ik heb bepaalde berichten niet geplaatst op de backchannel, omdat ik niet kon
verwoorden wat ik wilde vertellen’
Helemaal waar

0.00%

Waar
Neutraal
Niet waar
Helemaal niet waar

0.00%
12.00%
48.00%
40.00%

Uit observatie is waargenomen dat een groot deel van de studenten regelmatig naar de
backchannel kijkt. In de enquête is de student gevraagd of zij met regelmaat hebben
gekeken naar de backchannel.
Stelling: ‘Ik kijk regelmatig op de backchannel, om te zien wat er is gebeurd’
Helemaal waar

0.00%

Waar
Neutraal
Niet waar

28.00%
32.00%
28.00%

Helemaal niet waar

12.00%

Stelling: ‘Concurrentie in de klas zorgt ervoor dat er weinig informatie wordt gedeeld in de
klas’
Helemaal waar

8.00%

Waar
Neutraal
Niet waar

40.00%
20.00%
28.00%

Helemaal niet waar

4.00%
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5.3.2 Begripsvorming van de backchannel volgens de studenten
Antwoordomschrijving van de studenten uit de enquête, over de mogelijkheden van de
backchannel.
In de enquête is gevraagd of de studenten begrijpen waar een backchannel voor kan dienen.
Op deze vraag antwoordden de ondervraagde studenten met het volgende;
-

-

Mededelingen, maar daar is Sharepoint ook al geschikt voor;
Tijdens hoorcolleges/ grote zalen, waar je niet door elkaar heen gaat roepen, tijdens
werkcolleges waarbij iedereen stil moet zijn, tijdens een presentatie, zou handig
kunnen zijn;
Ondersteunend informatief verhelderend;
Delen van informatie chat inspireren;
Verdieping lesstof - Extra hulp kanaal - Extra manier om te communiceren met de
cursus;
Feedback, communicatie, onderlinge interactie;
Delen van kennis in de vorm van links, drempel lager leggen voor discussie, feedback;
Ondersteuning tijdens de les - Vragen stellen - Contact met medescholieren via het
web;
Informatie opvragen aan mediatheek, informatie/mening vragen aan medeleerlingen
en het op de hoogte blijven van het programma en het vak in het algemeen;

In het interview is dezelfde vraag gesteld. Zij antwoordden met:
Pieter: ‘Ja, voor vragen of aankondigingen, ..haha, ja met zoiets zat ik meer, omdat het zo
kort is allemaal.’
Wesley F.: ‘Um, ja vragen stellen zoals ik al zei. Mededelingen voor de hele klas, als je
bijvoorbeeld een goede plugin hebt gevonden.’
Wesley W.: ‘Um, ja puur om dingen te delen met je klasgenoten.’
Jorn: ‘Informatie uitwisseling. Communicatie met medestudenten. Het interactiever maken
van presentaties.’
Ruben: ‘Met name voor feedback denk ik. Misschien voor opdrachten ook, zoals Jelke af en
toe heeft gegeven.’
Wilfred: ‘Ja, nou, nee haha eigenlijk niet. Kijk, jij noemt het een backchannel, maar ik denk
dat wat je er mee bedoeld dat het een andere manier is om informatie te vragen. Ja de nut
van een backchannel voor mij, stel dat we wat minder bij elkaar zouden zitten, qua groep,
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dan is de backchannel wat fijner, ja, en natuurlijk de linkjes plaatsen.’
In de enquête is gevraagd aan de studenten, die niet of nauwelijks de backchannel hebben
gebruikt, waarom de studenten de kenmerken die zij in de vorige vraag hebben opgegeven,
niet hebben toegepast op de backchannel. Hierop antwoordden zij het volgende;
-

Overleg met andere groepen is niet van toepassing op het project en vragen mail je of
stel je in de klas aan de senioren;
We werkten in kleine groepen, waarbij we als groepje al bij elkaar zaten;
Omdat ik met mijn groepje wil communiceren, en niet met de hele klas;
Geen behoefte aan;
Had geen dringende vragen, kon er zelf uitkomen;
Omdat ik het niet nodig had;

Ook de docenten hebben hun definitie gegeven over de backchannel.
Jorn: ‘Om het uit te proberen denk ik, gewoon nieuwsgierigheid. Ja, je wilt gewoon kijken
hoe het werkt natuurlijk. Ik bedoel als het er toch is dan ga je toch even kijken hoe het
werkt.’

Antwoordomschrijving van onderzoekseenheden die Hootcourse veelvuldig hebben
gebruikt.
De overige 25% van de ondervraagden geeft aan meerdere malen per week en/of per
college een bericht te hebben verstuurd. In de enquête is niet specifiek gevraagd naar de
reden waarom zij vaker berichten hebben geplaatst.
De vraagstukken die aan deze studenten zijn voorgelegd, zijn in de context geplaatst van de
waarom en de waarvoor. Waarom hebben deze studenten de backchannel wel gebruikt ten
opzichte van hun medestudenten en waarvoor hebben zij de backchannel gebruikt?
Vraagstuk: ‘Toen je de berichten in het begin op de backchannel plaatste, wat was daar de
reden van?’
Jorn: ‘Om het uit te proberen denk ik, gewoon nieuwsgierigheid. Ja, je wilt gewoon kijken
hoe het werkt natuurlijk. Ik bedoel als het er toch is dan ga je toch even kijken hoe het
werkt.’
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Vraagstuk: ‘Jij was dan een van de weinige die echt zelf berichten plaatste, wat vond jij
daarvan?’
Jorn: ‘Nou ja, als ik iets plaats wil je natuurlijk wel reactie. Als je geen reactie krijgt dan ga je
het meteen ook minder gebruiken. Maar het ligt er natuurlijk ook aan wat voor vragen je
post. Ik heb zelf ook dingen gepost die helemaal niks mee te maken hebben, gewoon even
een lachertje maken.’
Wilfred: ‘Nja, ehm, ja, moet ik zeggen dat eh de input de ik gaf, niet heel erg interessant
was, tenminste alleen met de presentaties was het eigenlijk wel serieuzere vragen, maar
daarnaast ja, dat ik de meeste heb geplaatst dat boeit me eigenlijk niet zoveel haha.’

Vervolgvraag aan Wilfred: ‘Dan ben ik eigenlijk wel geïnteresseerd in de berichten die je dan
tussentijds plaatste, dat zijn dan ofwel komische berichten of niet module gerelateerde
berichten, is dat meer om het gesprek opgang te houden of is het ….?’
Wilfred: ‘Njaa, het is ook wel wat de mensen, ja zo ben ik dan, ik houd er wel van om
mensen een beetje uit te lokken enzo. En dit is wel een nieuwe manier om dat te doen!’
Vraagstuk: ‘Denk je dat dat de les heeft verstoord?’
Wilfred: ‘Nee, misschien is het ook wel goed dat ze toch weer even de aandacht erop (de
backchannel) moeten zetten.’

5.3.3 Toevoeging van externe personen
Antwoordomschrijving van onderzoekseenheden over de aanwezigheid van de
mediathecaris.
Van de twee klassen waar de backchannel is geïntroduceerd, is in de klas van Jelke en
Matthijs (klasnaam: “iValon”) nadrukkelijk en uitvoerig de aanwezigheid van de
mediathecaris toegelicht. In de klas van Pim en Niniane (klasnaam: “Effe”) is de
aanwezigheid van de mediathecaris minder toegelicht.
Aan de ondervraagde studenten in de klas van “Effe”, is een inleidende vraag gesteld of zij
wel bewust waren van de aanwezigheid van de mediathecaris op de backchannel.
Pieter: ‘Nee.’
Wesley W.: ‘Ja, ik heb wel gehoord dat ze meedeed ja. Meer heb ik er niet echt van
vernomen.’
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Wesley F.: ‘Ja.’
Op de vraag, wat zei van het idee vonden dat een persoon van buiten het college te bereiken
is via de backchannel, reageerden alle studenten positief. Geen van de ondervraagde
studenten had hulp van de mediathecaris gebruikt. De studenten is vervolgens de vraag
voorgelegd waarom zij de hulp van de mediathecaris niet hebben gebruikt.
Wesley F.: ‘Omdat we op het moment gewoon geen boeken nodig hebben in verband met
deze opdracht.’
Wilfred: ‘Omdat ik de informatie die ik de afgelopen tijd nodig had, wel van internet kon
halen.’
Ruben: ‘Ik lees niet echt boeken. En ik weet niet zeker of ik deze opleiding ga afronden. Ik sta
er niet echt goed voor.’
Jorn: ‘Uiteindelijk niet. Je zoekt het toch wel op het internet.’
Wesley W.: ‘Nou, ik ben toch meer van het internet opzoeken denk ik. Dat is toch luiigheid
wat in de mens zit gewoon even snel opzoeken in plaats van trapje naar beneden en naar de
mediatheek.’
Vervolgvraag aan Wesley W.: ‘Boeken zijn vaker wel betrouwbaarder.’
Wesley W.: ‘Ja dat klopt. Maar met systeemontwikkeling heb je allemaal code nodig en die
staan niet in die boeken uitgeschreven. Maar misschien met andere lessen dat het dan wel
had gewerkt.’
Ook de docenten gaven hun mening over de aanwezigheid van de mediathecaris.
Matthijs: ‘Wat jullie op een gegeven moment hebben geprobeerd, was dat je de mediatheek
erbij betrekt voor bronnen en dat soort dingen, in principe is daar niks mis mee, maar wat je
dan doet, is je maakt van een backchannel een forum. Een forum waarop je dan vragen kan
stellen en die dan beantwoord worden. Nogmaals daar is niks mis mee, maar dan maak je
van een backchannel iets anders.’
Aan sommige studenten is de vraag gesteld, wat er zou moeten worden veranderd om de
aanwezigheid van de mediathecaris wel te laten werken.
Jorn: ‘*…+ ik denk ook dat mensen moeten leren om de juiste vragen te stellen. Ik bedoel als
je de mediatheek tot je beschikking hebt dan moet er natuurlijk ook wat mee gedaan
worden natuurlijk.’
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Ook is gevraagd in welke modules de mediathecaris beter tot haar recht zou komen.
Ruben: ‘Projectmanagement. Je moest dan een project opzetten, en sommigen wisten niet
hoe je dat moest doen en dan zou je wel naar boeken kunnen vragen. En internetsites
waarin staat hoe je prince2 moet gebruiken.’
Antwoordomschrijving van onderzoekseenheden over een mogelijke aanwezigheid van
andere externe personen.
Op de vraag welke personen van buiten het college, naast de mediathecaris, ook gewenst
zouden zijn op de backchannel reageerden de studenten als volgt.
Wilfred: ‘Ja, nee, nee. Opdrachtgever zou ik niet doen, omdat er ook veel onzin op kwam.
Dan moet je het heel erg strikt houden, maar als ik zit te denken aan een docent of iets
dergelijks, dan denk ik wel aan Kjel. Die weet ook wel aardig wat af van projectmanagement
en projecten. Ja, stel er zijn inderdaad wat vragen, en ik wist dat Kjel er aan mee deed, dan
had ik wel sneller wat vragen via het systeem gesteld.’
Ruben: ‘Die [opdrachtgever] van ivalon. Dan zou je direct vragen kunnen stellen en kan hij
het makkelijk beantwoorden.’
Jorn: ‘Ja, ik denk dat het in dit geval niet nodig was geweest. Misschien als het iets groots
was geweest zou het leuk zijn geweest als er een professor zou hebben meegedaan die
specifiek iets over die dingen weet.’
Pieter: ‘Misschien leraren van andere klassen erbij ofzo.’
5.3.4 Onderwijsvormen
Antwoordomschrijving van onderzoekseenheden over het gebruik van microblogging in
hoor- en werkcolleges.
Op de vraag of een backchannel zou kunnen werken in een hoorcollege en hoe ze dat voor
zich zien, antwoordden de studenten als volgt.
Wesley F.: ‘Um, er staat dan iemand te spreken. Ja op zich als je iets niet begrijpt, dan zou je
[de vraag] wel op een backchannel kunnen plaatsen.’
Ruben: ‘Pff, um, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik zie het eerlijk gezegd niet zo voor me.’
Wilfred: ‘Ja ja, dan kan je mooi he, als mensen iets willen vragen, als ze vragen hebben,
kunnen ze dat via de backchannel stellen, vooral op het einde de vragen met zijn allen
doornemen.’
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Wesley W.: ‘Nee, ik denk het niet. Want je bent toch vooral bezig met luisteren. Net zoals
Pim dan bezig is met die [live]tags. Ja, dat vind ik al een afleidend iets. Als je wilt gaan
taggen en wilt gaan typen dan ben ik de draad alweer kwijt.’
Aan een enkeling is gevraagd of ze de backchannel in een hoorcollegesetting zouden
gebruiken.
Wesley F.: ‘Ja, als ik een bepaalde uitleg niet begrijp dan zou het wel handig zijn om het daar
op de backchannel te zetten.’
De docenten gaven ook antwoord op de vraag of zij de backchannel in een hoorcollege zien
zitten en waarom.
Matthijs: ‘[...] kleine groep en grote groep, dat is ook duidelijk een aandachtspunt. Het heeft
bijvoorbeeld geen nut om nú met elkaar te gaan Twitteren, maar als er voor mij honderd
man zit, dan is dat veel nuttiger op het moment dat je dan microblogt, dan is de kans veel
groter dat je gehoord wordt. Ik denk dat het ook een mogelijkheid is tot communiceren. Ik
zie het in een hoorcollege absoluut werken. Vooral ook omdat op de een of andere manier,
vooral op DC, zitten er een hoop verlegen studenten, die durven niet zo goed hun mond open
te trekken, maar als het vanachter een scherm kan of van achter een telefoon, je verlaagd
de drempel heel erg.’

Antwoordomschrijving van onderzoekseenheden over het gebruik van microblogging met
en zonder begeleiding
Op de vraag wat de studenten van de leiding vonden die tijdens de werkcolleges met de
backchannel werden gegeven, antwoordden zij als volgt.
Wesley F.: ‘Um, ik denk wel dat het grotendeels spontaan moet komen. Als een docent zegt
jongens zet eens wat op de backchannel, dan is er ook niet de neiging om wat op de
backchannel te zetten en dan denk ik ook dat je er weinig aan hebt.’
Ruben: ‘Goed.’
Wesley W.: ‘Ja, wel ok. Ik was wel met heel andere dingen bezig maar toen ik er wat op
moest zetten toen dacht ik van ok, ja dat vind ik wel ok.’
Op de vraag of de studenten het belangrijk vonden dat er leiding wordt gegeven aan de klas
in een werkcollege met een backchannel, antwoordden ze het volgende.
Jorn: ‘In het begin zeker.’
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Ruben: ‘Ja ik denk het wel anders gaan mensen spammen.’
Wilfred: ‘Ik denk niet constant, maar ik denk wel dat het nog een paar keer moet gebeuren
ja! Ik denk dat als je zoiets nog een maand doet of anderhalve maand, …ik heb het idee, je
trekt er aan, ze gaan weer terug, je moet er constant aan blijven trekken, totdat ze helemaal
vrij zijn, ik denk dan dat ze het dan wel zelf gaan gebruiken.’
Wesley W.: ‘Ja, Pim zegt het soms wel eens maar ik denk dat de leraar wel een toevoeging
moet geven.’
Antwoordomschrijving van onderzoekseenheden over het gebruik van microblogging met
behulp van activiteiten
Tijdens het experiment met de backchannel, hebben er in één klas meerdere activiteiten
plaats gevonden. Deze activiteiten waren het plaatsen van linkjes op de backchannel van
websites die relevant kunnen zijn in deze opleiding, het formuleren van de mission
statement van elk bedrijf/projectgroep en het leveren van commentaar/stellen van vragen
op de backchannel tijdens een presentatie.
In de enquête is gevraagd in de vorm van een stelling, of de studenten hun commentaar
liever verbaal geven, dan dat zij dat op de backchannel plaatsen. Hieruit is het volgende
gebleken;
Vraagstuk: ‘Ik geef liever verbaal commentaar over een onderwerp, dan dat ik mijn
commentaar op de backchannel plaats”
Helemaal waar
Waar
Neutraal
Niet waar

12.00%
32.00%
32.00%
20.00%

Helemaal niet waar

4.00%

Op de vraag voor welke van de activiteiten de studenten de backchannel het meest geschikt
vinden, antwoordden zij als volgt:
Jorn: ‘Met de presentaties was het wel het meest handige denk ik.’
Ruben: ‘De handige links.’
Wilfred: ‘Ehm, ja ik denk eigenlijk wel alle drie, want ja de linkjes dat is zeker makkelijk, ja je
moet ..ehm, je zou het haast kunnen vergelijken met een soort delicious. Dat is ook wel
makkelijk, iemand raad een link aan, dan weet je ook wel dat het goed zit. Met de missionstatement is het wel makkelijk om te zien wat anderen hebben geschreven. Wat we toen
hebben gedaan is er discussiëren erover, ja dat is heel erg mooi.’
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Aan een enkeling is gevraagd of de backchannel hem heeft geholpen bij deze activiteit.
Jorn: ‘Ja, je kan toch even terug zien wat er allemaal is gezegd. Er staan dingen tussen waar
je helemaal niets aan hebt, maar er staan ook dingen tussen waar je wat mee kan.’
In de andere klas is een kleinere opdracht gegeven door de docent, waar gebruik werd
gemaakt van de backchannel. Een aantal studenten werd de vraag gesteld wat zij van de
opdracht vonden.
Wesley W.: ‘Ja, ongebruikelijk. Normaal gesproken doe je dat niet. Een pluspunt vond ik in
ieder geval dat iedereen het erop zette en dat we daaruit al die dingen [kernwaarden]
gingen bespreken.’
Pieter: ‘Ja, ik ehm.. ze zouden misschien meer opdrachten kunnen doen zeg maar. Als ze
echt meer mensen actiever ermee aan de slag willen of mee in aanraking willen laten
komen.’

75

5.3.5 Toekomstbeeld
Antwoordomschrijving van onderzoekseenheden over het gebruik van Hootcourse in de
module systeemontwikkeling
Alle ondervraagde studenten gaven aan wel het nut van de backchannel te kunnen inzien.
Alleen in de module Systeemontwikkeling vonden de studenten de inzet van de backchannel
niet geschikt.
Wesley W.: ‘Ja, nou, niet echt eigenlijk. Een beetje voor de leraren dan. Als ze iets te melden
hebben zeggen ze het wel in de klas. Maar als ik druk bezig ben gaat het de ene oor in de
andere oor uit. En dan staat het [op de backchannel] en dan kan ik het later even overtypen
of kopiëren als ik ingelogd ben. Dat is wel makkelijk, maar leerlingen onder elkaar m aakt het
niet veel uit denk ik.’
Wilfred: ‘Ik denk alleen ten opzichte van de presentaties is het wel handig. Dit zou je ook
makkelijk kunnen gebruiken voor gasthoorcolleges enzo.’
Ruben: ‘Um, ja denk het wel. Ieder vak lijkt in mijn ogen wel geschikt.’
Jorn: ‘Ja, dat denk ik wel. Mensen zijn echt bezig met hun eigen project. En in de lessen
wordt al veel tijd besteedt aan kleine dingetjes en je wilt toch doorwerken dus dan heb je je
aandacht toch op andere dingen.’
Antwoordomschrijving van onderzoekseenheden over het gebruik van microblogging in
andere modules
In de enquête is de vraag gesteld in de vorm van een stelling of zij de backchannel het liefst
in een andere module (terug) gezien hadden. Aan de ondervraagden die antwoordden met
‘Ja’ is de vraag gesteld in welke module zij de backchannel dan het liefst gezien hadden. Zij
antwoordden met het volgende;
Vraagstuk: ‘Ik had de backchannel liever tijdens een andere module willen zien het
afgelopen jaar".
Ja

52.00%

Nee

48.00%

Meer dan de helft van de ondervraagden had de backchannel liever tijdens een andere
module gezien. Aan die meerderheid is gevraagd in welke module ze de backchannel het
liefst hadden willen zien. Hierop antwoordden zij:
-

Content Management Systemen
Mediawijsheid
CMS Joomla, in blok 2
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-

Marketing communicatie
E-Marketing
Marketing & E-business,
Webprogrammeren
Webvaardigheden
In Hoorcolleges ipv taggen
Evaluatie onderzoek

Deze vraag is ook verwerkt in het interview. Ook hier werd de studenten gevraagd in welke
andere module zij de backchannel geschikt vonden om in te zetten.
Pieter: ‘Nou, niet specifiek nee. Misschien als er meer social media meer echt in voor kwam.’
Wesley F.: ‘Er is dit jaar al eerder Joomla gegeven, maar toen moesten we het nog leren. Als
je dan nieuw bent met zo een systeem is het wel handig als mensen tips vrij kunnen geven.
Want dan heb je niet die concurrentie, maar meer dat je elkaar kan helpen.’
Jorn: ‘Marketing communicatie.’
Ruben: ‘Ieder vak lijkt in mijn ogen wel geschikt.’
Wilfred: ‘Nou, ja, ehm.. eigenlijk denk ik voornamelijk hoorcolleges. En dan heb je ook nog
Marketing Communicatie, Marketing e-Business of webdesign. Ik denk voornamelijk
hoorcolleges.’
Wesley W.: ‘Misschien marketing e-business.’
Aan de docenten is eveneens de vraag gesteld in welke modules zij geschikt vinden om de
backchannel in te zetten.
Jelke: ‘[...] ik vraag me af welke modules de way to go is. Bijvoorbeeld bij presentaties, want
die komen bij allerlei verschillende vakken voor.’
Matthijs: ‘Ik vind een workshop vorm, dat er een duidelijke opdracht is, waar in een uur of
vier iets uit moet komen. Bijvoorbeeld in het vierde jaar ISM hebben we een vak
mediatrends, daar zit een workshop aan vast en dan moeten ze iets gaan maken. Dan zou
zo’n backchannel ontzettend helpen, denk ik.’
Antwoordomschrijving van onderzoekseenheden over de mogelijkheden van
microblogging op de opleiding Digitiale Communicatie in de toekomst.
Stelling: ‘Als ik de volgende keer de keuze heb voor een klas mét en een klas zonder
backchannel, kies ik voor de klas mét de backchannel"
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Helemaal waar
Waar

4.00%
24.00%

Neutraal
Niet waar
Helemaal niet waar

44.00%
16.00%
12.00%

Aan de docenten is gevraagd of zij toekomst zien in microblogging en de backchannel in het
onderwijs.
Matthijs: ‘Ik denk zeker dat er toekomst voor is. Alleen moet er duidelijk gekeken worden in
welke college, niet in een hele module, want een module bestaat uit verschillende soorten
colleges, dus ik denk dat voor bepaalde colleges zou het heel erg nuttig kunnen zijn.
Bijvoorbeeld de module webdesign. Daar hebben ze elke week een werkcollege, waar ze zelf
aan de slag gaan. Daar kan je dan zeggen, daar gaan we het inzetten. Voor toekomstig
gebruik, zou je een inventarisatie moeten maken met wat voor soort college het beste op
aan zou sluiten.’

5.3.6 Persoonlijk gebruik van Twitter en Facebook
Van alle gebruikers in Hootcourse zijn er 24 deelnames met Twitter en 20 deelnames met
Facebook. In de enqute is ruimte gemaakte om de studenten te vragen of zij een Facebook
of twitteraccount bezitten.
Vraagstuk: ‘Heb je een Twitter of een Facebook account?’
Ja, een Twitteraccount
Ja, een Facebookaccount

8.00%
44.00%

Ja, beide
Nee, geen van beide

44.00%
4.00%

In gesprek met docenten en studenten is gesproken over mogelijk Twitter te gebruiken als
backchanneltool. Mocht Twitter of Facebook zijn gebruikt als tool, is het de vraag of
studenten het vervelend vinden als schoolse berichten op hun persoonlijke account terecht
komen.
Vraagstuk: ‘Het maakt mij niet uit of de berichten die ik op de backchannel plaats ook in mijn
eigen Twitter- of Facebookaccount zichtbaar zijn’
Helemaal waar
Waar

0.00%
4.00%

Neutraal
Niet waar
Helemaal niet waar

8.00%
28.00%
60.00%
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Op de vraag of zij het erg vinden om onder hun eigen naam berichten te plaatsen op de
backchannel, antwoordden zij het volgende.
Vraagstuk: ‘Ik vind het niet erg om onder mijn eigen naam een bericht te plaatsen op de
backchannel’
Helemaal waar
Waar
Neutraal
Niet waar

32.00%
48.00%
16.00%
4.00%

Helemaal niet waar

0.00%

Van de geïnterviewde studenten hebben alle studenten een Facebookaccount en enkele een
Twitteraccount. Vervolgens is de vraag gesteld hoe zij persoonlijk Twitter of Facebook
gebruiken.
Wilfred: ‘Ehm, ja Facebook wel, Twitter niet, want ik volg meer mensen. Bedrijven,
marketeers, hebben altijd wel wat interessante dingen te melden. Die volg ik dan.’
Vervolgvraag aan Wilfred: ‘Plaats je zelf linkjes of berichten op Facebook, of reageer je
meer?"
Wilfred: ‘Ja, eigenlijk beide. Ik vind het zelf wel grappig om zelf visueel te communiceren via
Facebook, maak vaak fotootjes van wat ik doe, en reageren natuurlijk doe ik ook en communiceren
met m’n projectgroep. ’

Wesley F.: ‘Ik zelf een hekel aan mensen die hun persoonlijke bullshit op twitter zetten.’
Vervolgvraag aan Wesley F.: ‘Hoe gebruik jij het dan?’
Wesley F.: ‘Als ik interessants heb gevonden en het een meerwaarde heeft voor anderen dan
plaats ik het wel op twitter.’

Wesley W.: ‘*…+ Net als Twitter, ik gebruik het zelf niet hoor.’
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Vervolgvraag aan Wesley W.: ‘Waarom gebruik je Twitter niet?"
Wesley W.: ‘Ik heb zelf wel een twitteraccount, maar ik ben niet zo van het delen. Ik vind het
leuk met Facebook om een fotootje erop te zetten en wat je meemaakt en dat soort dingen.’
Vraagstuk: ‘Hoe is Facebook anders dan Hootcourse in het sturen van berichten?’
Jorn: ‘Nou je ziet elkaar en op Facebook niet. Misschien is het dan ook beter om misschien
andere klassen met elkaar te laten communiceren.’
Vervolgvraag aan Jorn: ‘Zou je het fijn vinden als de andere klassen van Systeemontwikkeling
ook hadden deelgenomen aan dezelfde backchannel?’
Jorn: ‘Nou je ziet elkaar en op Facebook niet. Misschien is het dan ook beter om misschien
andere klassen met elkaar te laten communiceren.’

Ruben: ‘Facebook wel, Twitter verstuur ik geen berichtjes maar ik volg wel.’
Vervolgvraag aan Ruben: ‘Waarom plaats je zelf weinig berichten op Facebook?’
Ruben: ‘Facebook wel, Twitter verstuur ik geen berichtjes maar ik volg wel.’
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6. Discussie
6.1 Antwoord op de onderzoeksvraag
‘Op welke wijze maken eerstejaarsstudenten van de opleiding Digitale Communicatie,
gebruik van microblogging met de inzet van een backchannel, in werkcolleges gedurende
de module Systeemontwikkeling, in een periode van drie weken in dit onderzoek?’
Het antwoord op de hoofdvraag is verkregen op basis van de uitkomsten van de deelvragen
en de hypotheses die gesteld zijn tijdens de vorming van de probleemstelling. Twee van de
deelvragen zijn beantwoord in de literatuurstudie en worden in de achterhoofd
meegenomen bij het formuleren van de conclusie in dit hoofdstuk.
6.1.1 Welke microblog applicatie is het meest geschikt, op dit moment, om te gebruiken in
ons onderzoek?
In het experiment is gebruik gemaakt van Hootcourse. De keuze van Hootcourse is gemaakt
op basis literatuurstudie. Daarin zijn zeven microblogapplicaties, waaronder Hootcourse,
met elkaar vergeleken. Functioneel kwam Hootcourse het beste naar voren.
Na drie weken Hootcourse te hebben ingezet in het experiment, dient er te worden getoetst
of Hootcourse werkelijk de meeste geschikte microblogging applicatie is, voor het onderwijs
in deze opleiding.
Uit interviews is door de studenten over het algemeen een positieve indruk verkregen van
Hootcourse. Uit de enquêteresultaten is gebleken dat alle studenten in het bezit zijn van een
facebookaccount, maar de helft daarvan hebben ingelogd met Facebook in Hootcourse.
Ondanks dat Hootcourse functioneel goed werd bevonden door de studenten is uit
observatie gebleken, dat ongeveer de helft van de studenten, Facebook open heeft staan
tijdens de les.
Als Facebook als backchannel kan fungeren en de berichten in microblog format, in een lijst
zou kunnen worden weergegeven, zoals het wordt weergegeven in Twitter of Hootcourse,
dan kan Facebook wellicht een geschiktere applicatie zijn om in werkcollege als backchannel
in te zetten. In dat opzicht staat Hootcourse verder van de student, omdat de student
Hootcourse niet altijd heeft openstaan en Hootcourse sociaal gezien niet meer kan bieden
dan Facebook. Het zal om die reden dus alleen gebruikt worden als daar opdracht voor
wordt gegeven. Facebook staat daarin tegen dichter bij de student. Het is een persoonlijke
omgeving die relevant is voor de student.
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6.1.2 Welke werkvormen zijn geschikt om een backchannel in te zetten op de opleiding
Digitale Communicatie in werkcolleges?
De werkvormen die zijn voorgekomen in het experiment en zijn beproefd met de inzet van
een backchannel zijn; een showcase presentatie tijdens een werkcollege; werkcolleges waar
een docent klassikaal de les leidt en werkcolleges waar de docent niet klassikaal de les leidt.
Het inzetten van een backchannel tijdens een presentatie lijkt de meest geschikte werkvorm
van de drie beproefde werkvormen. Deze uitspraak wordt ondersteund door de meeste
studenten en docenten die betrokken waren bij die presentaties. Een presentatie is
dynamisch, tijdens het verloop van een presentatie kan het publiek direct berichten
versturen die gericht zijn op de spreker of bepaalde elementen uit de presentatie. Dit kan
doormiddel van het stellen van vragen of het leveren van commentaar.
In tegenstelling tot een werkvorm waar een opdracht centraal staat geleid door een docent
hoeft er geen verbaal dialoog te ontstaan. De drempel om een mening te geven ligt hierdoor
lager tijdens presentaties.
De minst geschikte werkvorm lijkt het inzetten van een backchannel in een werkcollege waar
de docent niet klassikaal de les leidt. Als studenten uit eigen initiatief een bericht moeten
plaatsen bestaat hier geen directe aanleiding voor. Dit betekent dat studenten zelf
relevantie moeten creëren om een microblog berichten te sturen. Het resultaat hiervan is
dat in het experiment er buiten de opdrachten om 15 relevante berichten zijn geplaatst op
de backchannel van de 327 totaal aantal berichten in een periode van drie weken.
6.1.3 Hoe vaak hebben de studenten gemicroblogd gedurende het experiment en met
welke reden hebben zij wel of niet berichten verstuurd?
Over drie weken is er een totaal van 361 berichten verstuurd waarvan 327 door studenten,
21 door docenten, 3 door de accountmanagers en 10 door de mediathecaris.
De reden waarom er weinig berichten buiten de activiteiten om zijn gestuurd, dus uit eigen
initiatief, komt volgens de studenten door: het feit dat ze te druk bezig zijn met de
projectopdracht voor de opdrachtgever en de aanwezigheid van concurrentie. Uit
waarnemingen tijdens de observaties lijkt het er op dat concurrentie geen rol speelt tussen
de projectgroepen. Dit is te zien aan de manier waarop de studenten met elkaar
communiceren en dat zij elkaar helpen. Een eigen conclusie is dat studenten weinig
berichten sturen, omdat zij het principe van de backchannel niet begrijpen binnen de
module Systeemontwikkeling. De reden waarom studenten niet veel berichten uit eigen
initiatief hebben verstuurd. Is naar eigen zegge omwille de gedachte dat anderen ook (nog)
geen berichten hebben gezet op de backchannel. 'Als één schaap over de dam is, volgen er
meer'.

82

6.1.4 Hoe is de functie van de backchannel tot uiting gekomen in het onderzoek?
Het gebruik van microblogging is makkelijk te meten. Dit doe je simpelweg door het aantal
berichten te tellen en door de studenten te bevragen waarom zij de berichten gestuurd
hebben. Er is veel aandacht uitgegaan naar het gebruik van microblogging, maar weinig naar
de functie van een backchannel.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal eerst de volgende vraag moeten worden
gesteld: wat als de backchannel niet was ingezet tijdens het college, maar er wel werd
gemicroblogd?
Als de studenten de microblogberichten alleen op hun eigen scherm zouden kunnen lezen,
wordt de sociale constructie in de klas ontnomen. De aandacht wordt op deze manier niet
meer naar een centraal punt geleid, maar moeten de studenten zelf de berichten bij houden
via hun eigen scherm. Hierdoor wordt de aandacht verdeeld over twee ‘kanalen’ en staat
microblogging los van de werkvorm. Wanneer de backchannel wel wordt ingezet, vormt
deze een onderdeel van de werkvorm. De studenten kijken samen één kant op met de
mogelijkheid om snel relevante berichten uit de backchannel te halen waar de student op
kan reageren.

6.2 Toetsing uitkomst hypothesen
‘De module Systeemontwikkeling is niet geschikt om de backchannel in te zetten, omdat er
geen klassikaal les wordt gegeven door de docent.’
De theoretische veronderstelling dat Systeemontwikkeling geen geschikte module is voor de
inzet van een backchannel is uitgekomen. Van de studenten wordt verwacht dat zij in
projectgroepen zelfstandig aan een projectopdracht werken voor dezelfde opdrachtgever.
De studenten zijn gefocust op hun eigen werkzaamheden en niet op elkaar. Tevens vinden er
weinig gezamenlijke activiteiten plaats, dat nodig is tijdens de inzet van een backchannel.
Zonder deze activiteiten is de backchannel een op zichzelf staand element in de klas, waar
geen directe relevantie in wordt gezien door de studenten. Wat uit het onderzoek naar
voren is gekomen, is dat er leiding moet worden gegeven aan een backchannel. Zonder
leiding wordt de backchannel niet of nauwelijks gebruikt. Het lijkt erop dat de aandacht
verzwakt naarmate er geen nadruk wordt gelegd op de aanwezigheid van de backchannel.
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‘Tijdens presentaties zullen de studenten doormiddel van beledigende berichten een storende
factor vormen voor de spreker.’
Atkinson waarschuwde voor het feit dat de inzet van een backchannel, tijdens een
presentatie, het publiek de mogelijkheid biedt om ‘beledigende’ berichten op de
backchannel te plaatsen. Het inzetten van de backchannel tijdens de showcase presentaties
in de klas van ‘iValon’ heeft, in dat opzicht, geen problemen opgeleverd. Een mogelijke
reden hiervoor zou kunnen zijn, dat de setting van experiment is uitgevoerd op kleine schaal.
De groep studenten is relatief klein en plaatsten de berichten onder hun eigen naam.
Belangrijke factoren die spelen tijdens het sturen van berichten tijdens de showca se
presentaties zijn; de intentie waarmee een student zijn boodschap verstuurd; de flexibiliteit
van de docent in het toelaten van berichten met komische of grove inhoud; de relatie tussen
zender en ontvanger en de informele omgeving.

6.3 Eindconclusie
Een backchannel dient niet gedurende een heel college ingezet te worden. Het komt het
beste tot uiting op het moment dat de backchannel wordt ingezet voor, tijdens of na
specifieke werkvormen. Denk hierbij aan het inzetten van een backchannel tijdens een
presentatie als feedback, tijdens workshops of voor de uitvoering van opdrachten. In ons
onderzoek is beproefd hoe studenten omgaan met een backchannel en microblogging
tijdens een presentatie en tijdens een klassikale opdracht. Om een concreet oordeel en
uitleg te kunnen geven hoe een backchannel toegepast kan worden in andere onderwijs - en
werkvormen zullen er nieuwe experimenten moeten plaatsvinden.
Kijkend naar de applicatie die in het experiment is gebruikt, is Hootcourse niet geschikt voor
elke situatie waar de backchannel ingezet kan worden. Tijdens een module waar de
backchannel veelvuldig zal worden ingezet, is Hootcourse geschikt omdat de berichten
worden opgeslagen en deze weer terug te lezen zijn na elke backchannelsessie. De docent
hoeft niet elke keer een nieuwe module aan te maken binnen Hootcourse. Wanneer de
backchannel in minder mate of eenmalig wordt ingezet tijdens een module, zal een
alternatieve backchanneltool zoals bijvoorbeeld Todaysmeet volstaan. Dit omdat er in een
applicatie als Todaysmeet op makkelijke wijze kan worden deelgenomen. In vervolg
onderzoeken zal er moeten worden nagegaan welke backchannelapplicaties voor welke type
colleges geschikt zijn.
Het succes van de inzet van externe personen hangt af van een aantal factoren. Ten eerste
moet de externe persoon relevant zijn voor de module of werkvorm. Denk hierbij aan
vakken als projectmanagement waar personen bij worden betrokken die ervaring hebben
met het onderwerp. Ten tweede is het ook belangrijk dat er voldoende relevante activiteiten
op de backchannel plaatsvinden, waar de externe persoon op kan inspelen. Zonder input
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over de inhoud van de les uit het werkcollege, heeft de externe persoon moeite met het
aanleveren van relevante informatie.
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