
 

 

 

 

 

Latency FIX 

Wat is latency? 
De lag of latency van een netwerk is de tijd die het netwerk nodig heeft om te reageren wanneer data 

wordt opgevraagd. In de ideale wereld reageert een netwerk onmiddellijk. In werkelijkheid is dit 

natuurlijk niet het geval. Vertraging treedt op enerzijds door de tijd die nodig is voor de data om zich te 

verplaatsen van punt A naar punt B en anderzijds door de tijd die nodig is om de data te ontvangen en 

te verwerken. 

Als de tijd die het netwerk nodig heeft om te reageren niet storend is spreken we van latency. 

Wanneer we hinder ondervinden van de latency gebruiken we meestal de term lag. 

1. Sociale media 

Hou er rekening mee dat het gebruik van sociale media om te communiceren met elkaar steeds 

veilig moet zijn voor elke leerling. Maak afspraken met de leerlingen over het gebruik van sociale 

media en over wat kan en wat niet. Meer lezen over het gebruik van sociale media op school kan 

via dit artikel in Klasse. 

2. Software 

2.1 Skype 

We kennen allen Skype en de mogelijkheden/beperkingen ervan. Simultaan werken en 

samenspelen is haast onmogelijk via Skype. Instructie geven, iets voorspelen voor elkaar dat is 

met Skype wel haalbaar. Wanneer je met je leerlingen Skype wil gebriuiken hou er dan rekening 

mee dat de ook de leerlingen de Skype-software op hun apparaat moeten downloaden en 

installeren. 

Via Skype kan je bestanden delen, chatten en het gesprek kan ook opgenomen worden. 

Reken op max. 50 deelnemers. 

2.2 Zoom 

Zoom heeft ongeveer dezelfde mogelijkheden/beperkingen als Skype. Let wel, het videobellen is 

hier beperkt tot 40 minuten. De leerlingen hebben met Zoom echter geen account nodig om deel 

te kunnen nemen aan het videogesprek. Ook hier kan je bestanden delen, chatten en het gesprek 

opnemen. 

Hier kan je rekenen op max. 100 deelnemers. 

Zoom kan je wel optimaliseren en in ‘music modus’ zetten. Via deze link kan je hierover meer 

informatie lezen. 

2.3 JamKazam 

Deze software is speciaal ontworpen om samen muziek maken op afstand mogelijk te maken. de 

Het doel is synchronisatie bereiken onder muzikanten onderling.  

https://www.klasse.be/9921/sociale-media-op-school/
https://www.youtube.com/watch?v=50NoWIiYECA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xUVrQ7zOudNv1Ead6rqO_o3K9n2amRjhT-lhQRsGYaW9R7zMKQCNT-Hw
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Bij andere services als ZOOM of SKYPE steekt het iets minder nauw of de latency nu 10 of 20 

miliseconden is. In een gesprek is een beetje latency namelijk geen gigantisch probleem, in 

muzikale context natuurlijk wel!  

JamKazam is hiervoor dus aan te raden. 

3. Latency en JamKazam 

JamKazam software is dus ontworpen om daar (zo goed of kwaad als het kan) komaf mee te 

maken. Het gekke is dit: via het internet kan klank zich voortplanten aan de snelheid van het licht, 

wat een ongelooflijke prestatie is (veel sneller dan dat geluid zich in het echt voortplant), maar de 

snelheid van het licht is nog altijd niet oneindig snel.  

Dit wil zeggen: de latency is recht evenredig met de afstand die de klank via het internet moet 

afleggen! Stel dat je een jamsessie wil houden met je buren via het internet, dan zou er geen 

probleem mogen zijn. Alles binnen België zou zeker ook haalbaar zijn, maar verder dan Spanje 

zou echt problematisch worden. (Grappig dat het ook met de werkelijke afstand te maken heeft) 

Binnen dezelfde gemeente met elkaar communiceren of musiceren zou dus moeten lukken.  

Voor de duidelijkheid: 

Er zijn drie factoren die bepalen hoeveel latency er is:  

1) de snelheid waarmee de geluidskaart vd computer (of externe audio-interface) de 

inkomende audio kan omzetten naar 1'en en 0' en (dus de kwaliteit van de computer of 

audio interface bepaalt deels de latency) 

2) de snelheid van het internet bij beide personen in kwestie (als je bedenkt hoe traag een 

youtube-filmpje soms laadt bijvoorbeeld, vrees ik dat deze factor niet zo betrouwbaar is) 

- overal wordt aangeraden om de ethernet-kabel in de computer te steken in plaats van 

draadloos met wi-fi te gaan, natuurlijk heeft bijna niemand nog een ethernet-kabel noch 

ethernet-poort... 

3) de afstand tussen computer A en computer B (maar dat zou zoals hiervoor beschreven 

normaliter geen probleem mogen zijn). 

Als deze drie factoren in acht zijn genomen en de best mogelijke omstandigheden werden 

gecreëerd, dan is de nog bijkomstige latency logisch en onvermijdelijk. Het slagen of falen van de 

missie hangt dan af van de internetconnectie en de ter beschikking zijnde apparaten. Voor live-

streaming data is latency overbruggen onmogelijk, voor websites is het wel op te lossen omdat de 

info die dan bereikt moet worden door de surfer vaststaat en niet constant in verandering is.  

4. Audio-interface 

De ontwerpers van JamKazam beweren dat het best is om de 'jamblaster' erbij aan te schaffen 

om de audio-info van op locatie heel snel te converteren naar digitale info (zijnde 1'en en 0'en). Nu 

is het wel zo dat leerkrachten natuurlijk niet van iedere student kunnen verwachten dat ze dit 

kopen om de les te volgen. Daarbij komt dat de Jamblaster nog in demo-modus dus nog niet echt 

te koop is.  

Nu zijn er wel aparaatjes die dat ook kunnen, audio-interfaces. Ga via het internet op zoek naar 

het model dat past bij jouw budget indien je hierin verder wil gaan.   

MAAR de basics die je nodig hebt zijn gewoon een computer met koptelefoon en een vlotte 

internetconnectie. De audio wordt wel opgenomen door de microfoon aanwezig in de computer en 

dat kan soms ook serieus tegenvallen. Een externe microfoon aansluiten is aan te raden, deze zal 

het geluid beter capteren met betere geluidskwaliteit tot gevolg. 

Meer info over hoe je een opstelling kan maken met JamKazam is te zien in deze video.  

https://www.youtube.com/watch?v=DBo--aj_P1w

