
 

Voorbereidingsopdracht 

Online Workshop: Verbeteren van je onderwijs met 
digitale open leermaterialen  

Basiskennis digitale open leermaterialen 
Welkom bij de voorbereidingsfase van onze online workshop! 

Het is handig om alvast wat basiskennis te hebben over digitale open leermaterialen voordat 
je aan de online workshop begint. Daarom willen we je vragen onderstaande opdrachten uit 
te voeren vooraf aan de workshop: 

1. Neem de online module van SURF “kennismaking met open leermaterialen” 
door. 
 Let hierbij vooral op de uitleg over de 5 “R-en”, auteursrecht en open licenties.  

2. Bekijk dit korte filmpje (ENG) over Creative Commons licenties, de meest 
gebruikte open licenties. 

 
3. Ken je zelf al mooie voorbeelden van het toepassen van open digitale 

leermaterialen in het onderwijs op de HAN, binnen jouw domein of in je eigen 
onderwijs? Zo ja, wil je die hieronder beschrijven en meenemen naar de 
workshop? 

  

  

  

  

  

Het gebruik van digitale open leermaterialen in je onderwijs 
Bij het (her)ontwerpen van je onderwijs, zijn de leerdoelen van je onderwijs altijd het 
startpunt. Wanneer het duidelijk is wat jij als docent verwacht van je studenten, kan je ook 
gaan bedenken hoe je de kennis en vaardigheden gaat aanleren en hoe je ze gaat 
beoordelen. Het ‘constructive alignment’ model van John Biggs[1] is een model waarin 
gefocussed wordt op het aligned (passend) zijn van de leerdoelen, je leer- en 
onderwijsactiviteiten en je beoordeling. Onderzoek toont aan dat studenten die deelnemen 
aan ‘constructively aligned’ onderwijs een betere en diepere leerervaring hebben als 
studenten die deelnemen aan onderwijs waarbij dit niet op orde was. 



  

4. Bekijk deze video over hoe je goed onderwijs ontwerpt volgens het constructive 
alignment model. 

5. Vul onderstaande tabel in met informatie over het onderwijs waarin je digitale 
leermaterialen zou willen gaan gebruiken. 

Naam onderwijs/les   

Academie en opleiding   

Korte beschrijving onderwijs/les   

Leerdoelen   

Leer- en onderwijsactiviteiten bijv. Quiz, practicum, presentatie, (peer)feedback 
etc 

Huidige bronnen   Welke bronnen gebruik je op dit moment in je 
onderwijs? 

Wat voor soort digitale open 
leermaterialen zou je willen inzetten? 

Denk hierbij aan open textboeken, MOOCs, 
plaatjes, presentaties, video’s, muziek, 
opdrachten, emodules etc. 

 

 Dankjewel en we zien jullie op 12 juni! 

 

[1] Biggs, J. B. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student does. McGraw-Hill Education 
(UK). 
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