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Inleiding 
De Khan Academy is een gratis, online en op gamification gebaseerde leeromgeving met video's en 

adaptieve oefenomgeving. De Khan Academy content wordt constant uitgebreid, aangevuld en veranderd.  

Waren het in 2009 een paar honderd wiskunde filmpjes, het zijn inmiddels meer dan 9000 video’s en niet 

meer voor wiskunde alleen.   

Als stichting en Dutch Language Advocate hebben wij drie speerpunten (zie ook statuten) benoemd, te 

weten: 

 

 Vertalen naar het Nederlands van alle content (video’s, teksten en opdrachten), de omgeving zelf en 

het dubben van video’s waar nodig voor de doelgroep en vereist door Khan Academy. 

 Een eigen Khanomgeving voor het Nederlandse taalgebied: nl.khanacademy.org. 

 Het gebruik van Khan Academy in Nederland in het algemeen in ons onderwijs bevorderen 

 

De Stichting wordt gerund door een onbezoldigde bestuur en kernteam met daarnaast vrijwillige vertalers, 

waarvan de meesten maar heel incidenteel vertalen en enkele heel actief zijn. 

Vertalen 
De Khan Academy biedt gratis tools om te vertalen, maar steunt het vertalen zelf niet met resources of 

financiële middelen. Dit moeten de lokale organisaties zelf organiseren.  

Khan Academy US kent de volgende mijlpalen voor het krijgen van een vertaalde omgeving, zie ook 

Translations Milestones voor details:  

1. Getting started – 2. Lite Page (zie www.khanacademy.org) – 3. Test Site – 4. Live site – 5. Rock Star Site. 

 

Mijlpalen 1 en 2 zijn voor Nederlands gepasseerd, we beschrijven hier wat nodig is voor het bereiken van 

Mijlpaal 3 – Test Site  en hoever we daarmee nu staan. Mijlpaal 3 betreft bij benadering de 

rekenen/wiskunde stof voor de basisschool. Daarvoor is de stand nu als volgt, een momentopname, 

bijgewerkt per datum van dit document: 

 

Wat Onderwerp Totaal Gedaan Uren nog te  

Besteden (ca.) 

Ondertitelen video’s Early Math 

Arithmetic 

Pre-algebra 

Basic geometry 

101 

247 

368 

103 

34 

175 

180 

62 

51 

54 

141 

31 

Dubben video’s Early Math 

Arithmetic 

101 

247 

0 

10 

101 

237 

Platform & opdrachten High priority & Early 

Math, Arithmetic, 

Pre-algebra en Basic 

geometry 

100% > 90% Doorlopend onderhoud 

op plegen, circa 4 uur 

per maand. 

 

 

http://www.khanacademy.nl/wp-content/uploads/2015/12/KhanNLStatuten.pdf
https://docs.google.com/document/d/12xylj_z3BbjMF57WdXJ2Mjr2DduhD5FiVKgb5GQBfvs/
http://www.khanacademy.org/
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Gebruikte kerngetallen:  

 Gemiddeld duurt een MATH video ongeveer 5 minuten 

 5 minuten video ondertitelen = gemiddeld 45 minuten werk 

 5 minuten video dubben = gemiddeld 60 minuten werk, er vanuit gaande dat al ondertiteld is  

 Inclusief overhead: quality assurance, approval en uploaden van gedubde video’s 

 

Een voorbeeld van een door ons gedubde video vind hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=QGNyMNsToqc 

 

Overigens is het totaal aan ondertitelde video’s over alle vakken heen al bijna 1.000 van de ruim 9.000. 

Nederlandstalige site  
De Nederlandstalige versie komt er dan zo ongeveer zo uit te zien, dit is wat vertalers nu zien wanneer zij via 

Crowdin werken aan het vertalen van de omgeving, teksten en opdrachten, dat is waarom de lichtgele 

kaders om de te vertalen elementen heen staan: 

 

 
 

Khan Academy US verzorgt gratis alle hosting en onderhoud. Wanneer de site eenmaal live is, kan een 

gebruiker die al een account heeft in nl.khanacademy.org inloggen met dat zelfde account. 

 

Voor meer informatie: 

 

Yvonne Kleefkens 

Voorzitter 

yvonne@khanacademy.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=QGNyMNsToqc
mailto:yvonne@khanacademy.nl
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