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Betere onderwijskwaliteit Verrijkt onderwijs 

VERRIJK JE ONDERWIJS
MET OPEN LEERMATERIALEN

Voor docenten: 5 scenario's om
leermaterialen opnieuw te gebruiken

Als docent maak je je eigen onderwijs. Je combineert onderwijsmaterialen 
van uitgevers met je eigen materialen in readers, presentaties, toetsen, 
video’s, et cetera. Je update je materiaal regelmatig. Dat werkt, al jaren.

Gebruik je wel eens leermateriaal van anderen? Een slide van een collega, een 
oefententamen van iemand uit je vakcommunity? Leermaterialen delen is van 

alle tijden. Waarom zou iedereen het wiel altijd opnieuw uitvinden?

REGULIERE ONDERWIJSONTWIKKELING INFORMEEL DELEN VAN LEERMATERIALEN

BEKIJK HET KENNISDOSSIER OPEN LEERMATERIALEN
www.surf.nl/open-leermaterialen

EEN COLLEGA DIE ZIJN LEERMATERIALEN AAN JE GEEFT, ZAL ER MEESTAL 
BIJ ZEGGEN DAT JE HET MAG INZETTEN IN JE EIGEN ONDERWIJS. DEZE 
VORM VAN DELEN VAN LEERMATERIAAL NOEMEN WE INFORMEEL DELEN.

Je hebt nergens o�cieel vastgelegd dat je materiaal van elkaar gebruikt, maar 
het gebeurt volop en dat is een goede zaak.
 
Met het leermateriaal van anderen kun je je eigen onderwijs verrijken, het biedt 
inhoudelijke en didactische inspiratie én het bespaart je tijd. Check wel of het 
materiaal voldoet aan je eigen kwaliteitscriteria. Want als docent blijf je altijd 
zelf verantwoordelijk voor je lessen, ook wanneer je materiaal van anderen 
gebruikt.

DE MEESTE DOCENTEN STELLEN ZELF HUN LESSEN SAMEN MET
VERSCHILLENDE LEERMATERIALEN. DIT IS DE KLASSIEKE VORM VAN
ONDERWIJSONTWIKKELING. 

Je maakt je eigen leermaterialen die optimaal aansluiten bij het leerniveau van 
jouw studenten en die voldoen aan je eigen kwaliteitsstandaard.
 
Wist je dat studenten niet alleen het leermateriaal gebruiken dat jij aanbiedt? 
Wanneer studenten bij het studeren tegen een probleem aanlopen, gaan ze op 
internet zoeken naar leermateriaal dat ze verder helpt. Sommige studenten 
doorlopen zelfs volledige online modules of vakken bij een andere onderwijsin-
stelling en halen daarmee het tentamen dat jij afneemt.

Goed online leermateriaal ontwikkelen is tijdrovend en duur. Als 
docenten daarin samen optrekken, kunnen zij daar veel voorde-
len mee behalen. Met het leermateriaal van anderen kun je je 
eigen onderwijs verrijken, het biedt inhoudelijke en didactische 
inspiratie én het bespaart je tijd.
 
Leermaterialen die vrij te gebruiken zijn in andermans onderwijs worden open 
leermaterialen genoemd. Ben je een docent en wil je met open leermaterialen aan 
de slag? Of ben je actief betrokken bij een vakcommunity die een collectie open 
leermaterialen wil opbouwen? Ontdek hoe je open leermaterialen kan inzetten om 
je onderwijs te verbeteren.
 
Deze leermaterialen worden opgeslagen in via internet vrij toegankelijke data-
bases, zogenaamde repository’s, om het delen en hergebruik van leermaterialen
te bevorderen. De opgeslagen leermaterialen bevatten vaak deze kenmerken:

SCENARIO 1 SCENARIO 2

      METADATA Informatie over de leermaterialen, bijvoorbeeld het onderwerp, 
niveau, of hoe vaak het is gedownload. 

      KWALITEITSKEURMERK Alleen voor materialen die voldoen aan de eisen van
een kwaliteitsmodel.

      VAKVOCABULAIRE Zoektermen die binnen het vakgebied zijn vastgelegd.

      CREATIVE COMMONS Open licenties waarmee docenten bepalen onder welke 
voorwaarden anderen hun leermaterialen mogen verspreiden en bewerken.

      RATINGS Beoordelingen van gebruikers.
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https://www.surf.nl/themas/onderwijsinnovatie-met-ict/open-leermaterialen/index.html
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Makkelijk vindbaar Makkelijk te beoordelen op 
relevantie en kwaliteit

Je weet zeker dat je
het mag gebruiken
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Collecties leermaterialen 
van hoge kwaliteit

Van elkaar leren
door co-creatie

Samenwerken aan 
up-to-date materiaal
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Erkenning
van je werk 

Je draagt bij
aan onderwijs
van vakgenoten 

Meer keuzevrijheid
voor studenten
(en docenten)

Goed voor het 
aanzien van je 
instelling 

Heb je zelf leermaterialen waar je trots op bent? Voeg het toe aan een repository 
voor open leermaterialen, zoals Wikiwijs of SURFsharekit! Daarmee draag je bij aan 

het onderwijs van andere docenten en van studenten.

Ben je vaak langer bezig met zoeken dan als je zelf iets maakt? 
Leveren je zoektermen niks op? Er bestaan speciaal voor docenten en 

studenten zoekmachines voor open leermaterialen.

Is het veel werk om je leermaterialen up-to-date te houden? Niet als je er met 
z'n allen aan werkt. Door samen te werken met vakgenoten, verhoog je de 

kwaliteit van leermaterialen én je eigen lessen.
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WAARSCHIJNLIJK KEN JE VAKGENOTEN, NATIONAAL OF WERELDWIJD. 
GEZAMENLIJK VORMEN JULLIE EEN VAKCOMMUNITY MET EIGEN
CONFERENTIES, TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN. 

Een vakcommunity kan een rol spelen in het opbouwen en beheren van een 
collectie open leermaterialen. Delen is makkelijker als je elkaar kent en je 
verbonden voelt.
 
Een collectie opbouwen
Sommige vakcommunity’s bouwen samen aan een collectie open leermaterialen 
voor hun vakgebied, zoals voor statistiek, verpleegkunde of anatomie. Zij 
beheren een eigen repository en brengen samen in kaart waaraan behoefte 
bestaat binnen het vakgebied. Missen er bepaalde leermaterialen, dan wordt 
gericht gewerkt aan het vullen van hiaten in de collectie middels co-creatie.
 
Ontwikkel een vakvocabulaire op basis van een gemeenschappelijke taal, die 
ook aansluit op de metadata die meegegeven wordt. Dit geeft structuur aan de 
collectie en het helpt bij het zoeken en vinden van leermateriaal. Door het 
keurmerk, gebaseerd op een kwaliteitsmodel van de vakcommunity, weet je dat 
je goed materiaal te pakken hebt.
 
Een betrokken community
Voor een actuele collectie heb je een levendige community nodig. Zorg voor een 
communityplatform waar mensen elkaar online kunnen vinden en kennis en 
ervaringen uitgewisseld worden. Besteed aandacht aan open leermaterialen op 
bijeenkomsten met vakgenoten.
 

LEERMATERIAAL IS ONTWIKKELD MET BELASTINGGELD. LEERMATERIALEN 
TERUGGEVEN AAN DE MAATSCHAPPIJ KAN NET ZO VANZELFSPREKEND ZIJN 
ALS GLAS IN DE GLASBAK GOOIEN.

Door leermateriaal breed te delen profiteren niet alleen de studenten binnen 
jouw vak, maar ook andere docenten en studenten van jouw kennis en het door 
jou ontwikkelde materiaal. Je vergroot de keuzevrijheid van docenten en 
studenten, je krijgt wellicht complimenten of feedback van vakgenoten en je 
draagt bij aan het imago van jouw instelling.
 
Om ervoor te zorgen dat iemand anders jouw leermateriaal kan gebruiken moet 
het via internet vrij toegankelijk zijn en het materiaal moet voorzien zijn van een 
open licentie. Veel gebruikte licenties zijn die van Creative Commons.
 
Vraag de bibliotheek om hulp bij het licenseren en beschikbaar stellen van je 
materiaal. Misschien biedt jouw bibliotheek zelf een repository aan waar je 
leermateriaal kan publiceren en delen. Zij kunnen je ook alles vertellen over 
metadateren en auteursrechten.

JE WILT UITERAARD MATERIAAL VAN GOEDE KWALITEIT DAT PAST BINNEN 
JOUW LESSEN EN GESCHIKT IS VOOR JOUW STUDENTEN. DE JUISTE
ZOEKTERMEN, GEBRUIKERSREVIEWS EN KEURMERKEN KUNNEN JE IN
JE ZOEKTOCHT HELPEN.

Er zijn speciale zoekmachines, zoals OERcommons of Merlot, die specifiek 
zoeken binnen series lessen en volledige collecties open leermaterialen. Deze 
zoekmachines geven je informatie die jou helpen bij het beoordelen van de 
kwaliteit en relevantie van de materialen. Maak ook gebruik van het internet dat 
vol staat met geschikte leermaterialen, bijvoorbeeld instructievideo's op 
YouTube of 3D-beelden op Sketchfab.
 
Je kan leermaterialen van anderen letterlijk overnemen of aanpassen aan je 
eigen context. Zorg er wel voor dat je toestemming hebt om het materiaal te 
gebruiken. De eigenaar van het materiaal geeft zijn toestemming via een 
Creative Commons-licentie. Daarin staat of en hoe je het materiaal mag
gebruiken en of je de naam van de auteur moet vermelden.
 
Tip: Informeer eens bij de bibliotheek of zij kunnen helpen bij het zoeken en 
vinden van geschikt leermateriaal.
 
Landelijke infrastructuur
SURF werkt aan een zoekportaal voor open leermaterialen. In dit zoekportaal 
krijgen domeinspecifieke collecties voor en door het hoger onderwijs een 
prominente plek. Er kan gezocht worden op specifieke vaktermen en er worden 
keurmerken getoond die de vakcommunity uitreikt aan kwalitatief hoogwaardig 
materiaal. SURF werkt hiervoor samen met Kennisnet.

FORMEEL GEBRUIK VAN OPEN LEERMATERIALEN EIGEN LEERMATERIALEN FORMEEL DELEN SAMENWERKING IN DE VAKCOMMUNITY
SCENARIO 3 SCENARIO 4 SCENARIO 5

https://www.surf.nl/diensten-en-producten/surfsharekit/index.html

