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Online workshop Verbeteren van je onderwijs met Digitale Open Leermaterialen 

Time Slide Topic Presenter Chat 
moderator 

To do in chat  

Iedereen 
- Kijk of alles werkt 

 
Marijn: 

- Zet PPT open via Teams 
- Zet alvast socrative en PollEverywhere open  
- Zet de opname aan 

 

13.00- 
13.30 

1 Laatste 
voorbereidingen 

Marijn Irma/Michel Alvast bericht plaatsen dat mensen vragen kunnen 
stellen via de chat. 

Frederiek starts recording 

13.30 
- 
13.35 

2 Welkom wie is wie Marijn Irma/Michel  

2 Regels Marijn Irma/Michel Als je vragen hebt kan je die delen via de chat. 
PPT en opgenomen video delen we achteraf met 
jullie via insite: 
https://www1.han.nl/insite/rondomhetwerk/Webinar
s.xml?sitedir=/insite/rondomhetwerk 

3+4 Doelen en agenda Marijn Irma/Michel  

13.35 – 
13.55 

5-6 Digitale open 
leermaterialen en 

Marijn Irma  



 auteursrecht 

7 Socrative quiz Marijn Irma Roomnumber nog een keer opschrijven voor in 
socrative. 

8-9 Bespreken Quiz en 
leerpunten 

Marijn Irma  

13.55 
- 
13.15 

10 Zoeken en vinden van 
open leermaterialen 

Ingrid Irma/michel  

11-14 Uitleg verschillende 
zoekmachine’s en 
repositories en waar je 
wat voor soort 
materiaal kan vinden. 

Ingrid Irma/michel  

15 Algemene zoektips Ingrid Irma/michel  

16-17 Evalueren open 
leermaterialen 

Ingrid of 
Marijn(?) 

Irma/Michel  

14.15 
- 
14.30 

18 Digitale open 
leermaterialen in je 
eigen onderwijs 

Marijn Irma/Michel  

19 Barrières Marijn Irma/Michel Noem zoveel mogelijke redenen om geen digitale 
open leermaterialen toe te passen in je onderwijs 
(elk mogelijkheid apart noemen), welke barrières 
zie je? https://pollev.com/marijnpost441    
 

20-26 Waarom digitale open 
leermaterialen delen 
en gebruiken 

Marijn Irma/Michel  



27-32 Hoe digitale open 
leermaterialen toe te 
passen in eigen 
onderwijs 

Marijn Irma/Michel  

14.30-
14.40 

33-34 Huiswerk + 
breakoutrooms (10 
min): Wat voor soort 
open materialen of 
DOL gebruik jij al in 
je onderwijs of waar 
zou jij DOL voor 
willen inzetten?  
 

Iedereen  Graag naar breakout room afspraak gaan waar jij 
voor bent uitgenodigd. Naar 10 minuten komen we 
weer terug. 
 
Discussieer over: 

- Als je nog nooit open leermaterialen hebt 
gebruikt, hoe zie je jezelf dat nu gaan 
doen? 

- Als je al wel open leermaterialen gebruikt, 
kan je dan een voorbeeld delen: hoe pas je 
het toe en wat doen studenten er bijv mee? 

- Als je geen docent bent: Waarom ben je 
geïnteresseerd in open leermaterialen en 
welke meerwaarde zie je voor jou rol mbt 
open leermaterialen? 

- Welke mogelijkheden zie je voor digitale 
open leermaterialen om studenten te helpen 
bij het leerproces.  

14.40-
14.50 

35-37 Inspiratie Marijn Irma/Michel https://opensyllabus.org/ 
http://galaxy.opensyllabus.org/ 
http://storymaps-
classic.arcgis.com/en/gallery/#s=30 
 

14.50-
14.55 

38-40 SURF + 
versnellingsplan en 
digitale open 
leermaterialen + 
stimuleringsregeling 

Michel Irma https://openleermaterialen.surf.nl/ 
https://communities.surf.nl/group/38 
https://versnellingsplan.nl/zones/digitale-
leermaterialen/ 



open en online 
onderwijs subsidie 

https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-
online-onderwijs 

14.55-
15.00 

41 + 
48-50 

Meer informatie + 
vragen + eind 

Marijn + de 
rest 

Irma  

Marijn stopt opname 

 
 
 
 
 
 
Dit lesplan is gebaseerd op het lesplan van de Rijksuniversiteit Groningen, Raquel Raj, Mira Zhuk en Frederiek van Rij, voor hun workshop van 
7 april 2020.  
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