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Regelmatig wordt door docenten aan mij gevraagd om mijn tips en ervaringen op het

gebied van podcast te delen. Daarom heb ik 21 tips verzameld voor iedereen die

met podcast wil starten. 

Veel van onze studenten zijn zeer handig met het gebruik van software, apps en

nieuwe media om met elkaar te communiceren. Als docent kan je daar handig

gebruik van maken door ze op te zoeken op de online kanalen

waar ze toch al aanwezig zijn. Veel studenten gebruiken 

en om muziek en podcast te luisteren van hun favoriete

artiesten. Je kan als docent op Spotify ook jouw podcast

publiceren, zodat jouw huidige (en toekomstige!) studenten je

daar makkelijk kunnen vinden. Op die manier kunnen studenten luisteren naar jouw

verhaal en ontdekken dat ze dat verhaal interessant vinden. En daarover meer willen

leren. 

Waarom podcast voor docenten?

Spotify

iTunes 

Ik publiceer mijn podcasts ook naar apps voor mobiele telefoons, zoals de app

'Podcast Addict'. Dan kunnen jouw luisteraars zich direct abonneren op jouw podcast

serie. Dan missen ze geen aflevering. Handig!

https://fontysblogt.nl/ebook-podcast-maken-voor-docenten/
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Voor mij is een podcast slechts een van de vele, vele gereedschappen die onder de

noemer ‘Nieuwe Media’ of ‘Media Wijsheid’ vallen. Er is een lange lijst met handige

software tools voor gebruik op school en in de virtuele klas. Denk aan bekende tools

zoals: Padlet, Kahoot!, Mentimeter, Socrative, Airtable, Trello, Discord en Slack. MS

Teams, Google hangouts, Jitsi meet en nog veel meer handige tools om met

studenten en collega's te communiceren en samen te werken.

Podcast in perspectief

Zo kan je bijvoorbeeld toekomstige studenten inzicht geven in de toffe

Minor die je gaat aanbieden. Of een (nieuwe) opleiding waarvoor

studenten zich kunnen aanmelden. Super handig dus om in contact te

komen met nieuwe studenten! Ook gebruik ik Spotify voor mijn podcasts om in

contact te komen met docenten en schoolmanagers in het onderwijs (en

bedrijfsopleiders in het bedrijfsleven), maar ook om in contact te blijven met

bestaande mijn contacten. Iedereen kan zelf kiezen wanneer ze luisteren naar de

podcast. Dat is ook een groot voordeel!

Studenten werven voor Minor, Bachelor en Master opleidingen

Deze tools passen wat mij betreft allemaal in trends rondom onderwijs vernieuwing,

waarin we leeromgeving gaan herontwerpen. Bijvoorbeeld door het leren adaptief te

maken door het ontwerpen van Persoonlijke Leeromgevingen. Bovenstaande lijst is

niet compleet en er komt nog veel meer komt aan bod in de nieuwsbrief: 

.

Toekomst

van Onderwijs

https://fontysblogt.nl/ebook-podcast-maken-voor-docenten/
https://www.getrevue.co/profile/ronaldscheer/
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1. Begin met een geweldige titel

Daarbij zou ik vooral iets kiezen wat jou zelf aanspreekt en waar jij energie van

krijgt. In eerste plaats maak je naar mijn idee iets voor jezelf. Dat je dat deelt

met anderen die dat vervolgens ook leuk vinden is in eerste instantie bijzaak.

2. Kies voor elke aflevering een onderwerp dat jouw publiek aanspreekt

In het begin ken je jouw publiek wellicht nog niet goed. In het begin geldt: doe

vooral wat jij zelf interessant vindt. En daarmee trek je vanzelf je eigen

doelgroep aan en kan je eigen publiek jou vinden. Ik gebruik Airtable:

Hieronder het beloofde overzicht van de 21 tips op basis van mijn ervaringen. 

21 tips over podcast voor docenten

https://fontysblogt.nl/ebook-podcast-maken-voor-docenten/
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3. Maak een lijst met gasten die je graag wilt spreken

Er zijn vast mensen die jij persoonlijk kent, die jij graag zou willen raadplegen

voor hun kennis en ervaring. En er zijn vast mensen die jij (nog) niet persoonlijk

kent waarmee je wel eens zou willen spreken. Ook daarvoor gebruik ik Airtable

om overzicht te houden.

https://fontysblogt.nl/ebook-podcast-maken-voor-docenten/
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4. 

Het is handig om van tevoren, samen met je gesprekpartner, enkele vragen op

te stellen aan de hand waarvan het gesprek zal plaats vinden. Op die manier

wordt het gesprek volledig gestuurd in de door jullie beiden gewenste richting,

Bereid je gast voor op het gesprek

5. 

Hiervoor maak ik gebruik van Squadcast.fm. Hiermee kan je twee aparte audio

streams opnemen. Handig tijdens het editten in Adobe Audition.

Zorg tijdens opname voor goede audio kwaliteit van de podcast

https://fontysblogt.nl/ebook-podcast-maken-voor-docenten/
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6. 

Daarvoor gebruik ik Adobe Audition.

Na de opname: een goede edit is erg belangrijk

7. 

Een CTA is erg belangrijk indien je wilt dat jou publiek reageert op jouw verhaal.

Bijvoorbeeld om een comment te plaatsen bij de podcast. 

Verwerk Call To Action (CTA)

8. 

Voor de hosting gebruik ik Transistor.fm. Daarmee kan je je podcast makkelijk

delen met o.a. Spotify en YouTube.

Hosting eindproduct: jouw podcast

https://fontysblogt.nl/ebook-podcast-maken-voor-docenten/
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9. 

Doorvoor gebruik ik Adobe Spark.

Nu begint de Marketing en Communicatie: maak afbeeldigen

10. 

Belangrijk is dat je beseft dat een podcast altijd beter kan of anders had

gekund. Op enig moment moet je beslissen: het is goed zo. Zie het als een

leerproces. Het is erg spannend om je eerste publicatie live te zetten.

Je eerste publicatie

https://fontysblogt.nl/ebook-podcast-maken-voor-docenten/
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11. 

Ik vind het erg belangrijk om te weten hoe je publiek reageert op je podcast.

Lees dus alle comments en reageer indien gewenst.

Luister naar je publiek

12. 

Je podcast staat nu live, maar je publiek moet deze wel kunnen vinden. Hoe?

Dit kan je doen door erover te schrijven op o.a. je eigen website, blogs zoals

www.fontysblogt.nl (voor Fontys medewerkers en studenten), Facebook,

LinkedIN en Twitter. 

Maak jezelf vindbaar

https://fontysblogt.nl/ebook-podcast-maken-voor-docenten/
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14. 

Ik geef aan dat ik welke week publiceer en probeer dat ook daadwerkelijk te

doen. Kies je eigen ritme. Een dagelijkse show zou voor mij op dit moment niet

passen in mijn huidige ritme. Wellicht in de toekomst wel.

 

 

 

 

Publiceer regelmatig

13. 

Schrijf een blogpost met daarin bijvoorbeeld een leuke anekdote. En plaats dat

op Fb, Twitter, Instagram of LinkedIN groepen, zoals ik ook doe:

Maak aanvullende inhoud

https://fontysblogt.nl/ebook-podcast-maken-voor-docenten/
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15. 

Je hebt ongetwijfeld favoriete websites of een een favoriet magazine waar je

graag iets over jezelf wilt terug lezen. Je kan dit deels automatiseren met

integraties vanuit de software die ik gebruik om te publiceren zoals

Transistor.fm:

Maak lijst van bronnen waar je graag gelezen wilt worden

https://fontysblogt.nl/ebook-podcast-maken-voor-docenten/
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16. 

Het is erg fijn om te zien dat jouw podcasts werkelijk beluisterd worden. In

Transistor.fm kan ik zien hoe vaak een episode is gedownload. 

Controleer jouw statistieken

17. 

Dit is iets wat ik (nog) niet doe. Dit is een manier om jouw boodschap bij jouw

doelgroep onder de aandacht te brengen.

Adverteren

https://fontysblogt.nl/ebook-podcast-maken-voor-docenten/
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18. 

Is Instagram helemaal jouw ding? Leef je uit en durf te experimenteren! Je kan

Social Media Monitoring automatiseren met software zoals Hootsuite,

Recurpost of Coosto: 

Experimenteer met verschillende soorten sociale media

https://fontysblogt.nl/ebook-podcast-maken-voor-docenten/
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Heb je vragen naar aanleiding van deze publicatie? Neem gerust contact op met mij!

20. 

Je kan niet overal goed in zijn. Ik vind het voeren van de gesprekken het

allerleukste om te doen. De rest is niet altijd leuk, maar kost wel veel tijd.

Op dit moment ben ik nog vol op aan het leren en ik denk dat ik na 100

afleveringen (pas) kan zeggen dat het podcasten redelijk onder de knie heb. 

Evalueer jouw sterke en zwakke punten

21. 

Niet alles zal meteen goed gaan. Het maakt je wel sterker. Door alle valkuilen

heb ik me niet uit het veld laten slaan. Het podcasten heeft mij veel gebracht.

Met name alle gesprekken met leuke en interessante mensen!

Geniet van dit nieuwe avontuur!

Wil jij regelmatig mijn eBooks ontvangen in je mailbox? Dat kan! Door je aan te

melden voor de gratis nieuwsbrief ‘ ‘ ontvang je dit

automatisch in je mailbox.

Toekomst van Onderwijs

Werkt de bovenstaande link niet? Kopieer dan onderstaande URL:

https://www.getrevue.co/profile/ronaldscheer/

https://fontysblogt.nl/ebook-podcast-maken-voor-docenten/
https://www.getrevue.co/profile/ronaldscheer/


Nawoord

Ronald Scheer is actief op verschillende vlakken in het MBO en
HBO onderwijs en beroepsopleidingen. Hij werkt parttime bij het
Lectoraat voor Robotica & Mechatronica van Fontys Engineering in
Eindhoven. Hij is coach van twee succesvolle studententeams op
het gebied van robotica, nl: 'Team Rembrandts 4481' en 'Robohub
Eindhoven'. Team Rembrandts werd in 2019 wereldkampioen in de
First Robotics Competitie. Daarnaast is Ronald showhost van
enkele succesvolle podcastseries, zoals: 'Wij zijn Fontys' en 'Fontys
for Society'. Deze zijn te vinden op Spotify en iTunes. Naast zijn
werk bij Fontys publiceert Ronald over 'De Toekomst van
Onderwijs: Oplossingen voor een veranderende arbeidsmarkt'. In
dat kader geeft hij regelmatig lezingen en treedt hij op als
dagvoorzitter op beurzen & conferenties. Ronald Scheer is
afgestudeerd aan de faculteit der Toegepaste Onderwijskunde van
de Universiteit Twente. Dit eBook is door Ronald gemaakt en
gepubliceerd op persoonlijke titel.


