
ONLINE WORKSHOP VAN: OOK SERVICES EN HAN STUDIECENTRA

VERBETEREN VAN JE ONDERWIJS MET 
DIGITALE OPEN LEERMATERIALEN

Wil je je microfoon op uit zetten gedurende het webinar?

Vragen stellen kan in de chat

Het webinar wordt opgenomen, camera uit als je niet in beeld wil
Questions
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LEERDOELEN VAN DEZE ONLINE WORKSHOP

Na het volgen van deze online workshop ben je in staat om:

- Digitale open leermaterialen volgens de regels van het auteursrecht en open 
licenties te gebruiken in je onderwijs. 

- Digitale open leermaterialen voor jouw domein te zoeken en vinden en de 
kwaliteit van de digitale open leermaterialen te beoordelen. 

- Onderwijs- en leeractiviteiten te ontwerpen met digitale open leermaterialen en 
deze in te zetten in je onderwijs



AGENDA

1. Digitale open leermaterialen en auteursrecht

2. Zoeken en vinden van digitale open leermaterialen voor jouw domein

3. Digitale open leermaterialen gebruiken in jouw eigen onderwijs

4. Vragen



1. Digitale open leermaterialen 
en auteursrecht





QUIZ: WANNEER IS IETS EIGENLIJK OPEN?

• Socrative quiz

• Ga naar socrative.com (via mobiel of PC) > Student Login > en toets het 
roomnumber: R3EPNITAD in.



LEERPUNTEN

• Gratis ≠ open

• Open op internet ≠ open

• De definitie van open is niet altijd even helder

• Ook korte delen van digitale materialen zonder een CC-licentie mag je 
onder voorwaarde gebruiken in je online onderwijs (regels stichting UVO)

• Kijk altijd goed naar de eventuele licentie en voorwaarde op het materiaal

https://www.stichting-uvo.nl/nl/HBO
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CREATIVE COMMONS LICENTIES



2. Zoeken en vinden van 
digitale open leermaterialen



VINDEN VAN DE JUISTE DIGITALE OPEN LEERMATERIALEN

Repositories:



VINDEN VAN DE JUISTE DIGITALE OPEN LEERMATERIALEN

Repositories: Search 
engines:



VINDEN VAN DE JUISTE DIGITALE OPEN LEERMATERIALEN

Open Textbooks: Open Courses:

Multimedia
:

MOOCs: FutureLearn, Coursera, edX,
Khan Academy, P2PU

https://www.futurelearn.com/
https://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.p2pu.org/en/


FreeTechBooks
American Institute of Mathematics textbooks
Grasple Maths and Statistics
STEM PHet interactive simulations
Science Forward resources
VDAB instructievideos

DIGITALE OPEN LEERMATERIALEN PER THEMA

Wetenschap en techniek Educatie
Klascement
Curriki
VO-content
WatchKnowLearn

Gezondheid
Anatomy Tool
OpenI Biomedical Images
HBO Verpleegkunde
Physitrack
JHSPHOpen
Pubmed Libguide (en meer)

Open Social Work Education
Noba Project (Psychology)
Learning Edge: MIT Management & Business
Circulardesign Europe
Rechtenonline

Sociaal en bedrijfskunde

https://www.freetechbooks.com/
https://aimath.org/textbooks/approved-textbooks/
https://www.grasple.com/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/by-level/university
https://eportfolios.macaulay.cuny.edu/science-forward/
https://www.vdab.be/instructiefilms
https://www.klascement.net/
https://www.curriki.org/
https://www.vo-content.nl/
http://www.watchknowlearn.org/
https://anatomytool.org/
https://openi.nlm.nih.gov/
https://hbo-vpk.wikiwijs.nl/
https://www.physitrack.com/exercise-library
https://ocw.jhsph.edu/
http://libguides.studiecentra.han.nl/PubMed
https://www.opensocialworkeducation.com/textbooks/
https://nobaproject.com/
https://mitsloan.mit.edu/LearningEdge/Pages/default.aspx
http://circulardesigneurope.eu/oer/
https://www.youtube.com/user/rechtenonline/


ALGEMENE ZOEKTIPS

• Bepaal eerst wat je zoekt: tekstboeken, cursussen, plaatjes e.d;
• Veel bronnen zijn Engelstalig. Een juiste vertaling van trefwoorden is 

essentieel: level, department/subject etc.;
• Veel informatiebronnen maken gebruik van filters om eerste resultaten te 

laten zien. Algemene zoekmachines zijn beperkt door het ontbreken van 
een filter;

• Cursuscatalogi vermelden vaak leerdoelen (learning objectives) en 
leerresultaten (learning outcomes). Dit bevordert de inschatting of het 
bruikbaar is en aansluit bij jouw lesdoelen.



VINDEN VAN DIGITAAL LEERMATERIAAL: KWALITEIT

Staan nog aan het begin! Radboud UMC research: maar 18% van bekeken open materiaal bij 
geneeskunde (2600 van de 14500) voldeed aan de gestelde criteria

Didactisch:

- Constructive aligned met leerdoelen
- Passend bij onderwijsniveau en doelgroep
- Duidelijkheid over benodigde voorkennis
- Aanwezigheid docentinstructie 
- Aanwezigheid van aanvullende bronnen

Inhoud:

- Kwaliteit: vakinhoudelijk + theoretisch (keurmerk?)
- Match met inhoud & leerdoel onderwijs
- Reputatie maker leermateriaal
- Kwaliteit van gebruikte ‘taal’: vakinhoud, 
nationaliteit, grammatica en spelling

Interface:
- Kwaliteit: beeld, geluid e.d.
- Vormgeving
- Match vormgeving en visie

Technisch:

- Toegankelijkheid
- Mogelijkheden voor (her)gebruik (licentie + technisch)
- Gebruiksvriendelijk en inclusief
- Kan materiaal downloaden of linken/embeddeb
- Passend bij instellingsinfrastructuur

https://communities.surf.nl/files/Artikel/download/Presentatie%20Nicolai%20van%20der%20Woert%20-%20webinar%20open%20leermaterialen%20%2824%20april%202020%29.pdf


• Kwaliteitsmodel
• Sommige vakcommunities: kwaliteitsmodel (bijv. verpleegkunde). Soms 

ook een keurmerk.
• Stappenplan om te komen tot een kwaliteitsmodel via SURF 

https://openleermaterialen.surf.nl/kwaliteit/
• Zoeken naar keurmerk in sommige databases (bijv. via wikiwijs).

• Peerreview
• Bij sommige databases is er een redactionele groep die peerreviewed.

• Merlot:  
http://info.merlot.org/merlothelp/assets/docs/Peer_Review_form_CC_0519.pdf

• Klascement
• Mogelijkheden tot raten (sterren) of liken

KWALITEITSMODEL, KEURMERK EN PEERREVIEW

https://drive.google.com/file/d/1hezN1RJliUrxNc9hruwPC4r1MHKHClWl/view
https://openleermaterialen.surf.nl/kwaliteit/
http://info.merlot.org/merlothelp/assets/docs/Peer_Review_form_CC_0519.pdf


3. Digitale open leermaterialen 
in je eigen onderwijs



MOGELIJKE BARRIERES

1. Ga naar pollev.com/marijnpost441

2. Noem zoveel mogelijke redenen om geen digitale open leermaterialen 
toe te passen in je onderwijs (elk mogelijkheid apart noemen), welke 
barrières zie je?

3. Up- en downvote antwoorden van anderen



WAAROM ZOU JE OPEN LEERMATERIALEN GEBRUIKEN IN JE ONDERWIJS? 

● Het verbetert de kwaliteit van je onderwijs want: 

1. Je kan open leermaterialen gebruiken als inspiratiebron 
voor nieuwe en innovatieve leermaterialen en 
leeractiviteiten

2. Je vergemakkelijkt toegang tot leermaterialen 
3. Het draagt aan de cyclus van open delen van kennis

“When we share, everyone wins”

https://player.vimeo.com/video/151666798


Docent

Studenten

Leermaterialen

HOE WORDEN LEERMATERIALEN GEDEELD



Collega(s)

HOE WORDEN LEERMATERIALEN GEDEELD



Metadata

Reviews

Kwaliteits
keurmerk

Licenties

HOE WORDEN LEERMATERIALEN GEDEELD



HOE WORDEN LEERMATERIALEN GEDEELD



STIMULERINGSREGELING 
OPEN LEERMATERIALEN SURF EN OCW

€ 175.000,-

HOE WORDEN LEERMATERIALEN GEDEELD

Voordelen:
• Standaardisatie
• Gemeenschapelijke kaders
• Kosten efficient
• Verbetering kwaliteit 

onderwijs



WAAROM ZOU JE DOL GEBRUIKEN IN JE ONDERWIJS? 

● Het verbetert de kwaliteit van je onderwijs want: 

1. Je kan open leermaterialen gebruiken als inspiratiebron 
voor nieuwe en innovatieve leermaterialen en 
leeractiviteiten

2. Je vergemakkelijkt toegang tot leermaterialen 
3. Het draagt aan de cyclus van open delen van kennis
4. Je kan een rijkere, persoonlijker en flexibelere

leeromgeving aanbieden
5. Je houdt meer tijd en geld over voor andere zaken

“When we share, everyone wins”

https://player.vimeo.com/video/151666798


ONTWERPEN VAN JE ONDERWIJS



DOL LES ONTWERP TEMPLATE



HOE DOL TOE TE PASSEN IN JE ONDERWIJS

• Noodzaak:
- Als er geen tijd is om iets in de les te doen of het is ingewikkelde 

materie

• Verdiepend:
- Als je extra lesstof wilt aanbieden aan studenten ter verdieping

• Inspiratie en aanvulling:
- Onderdelen van lessen van anderen integreren in je eigen 

onderwijs



HOE DOL TOE TE PASSEN IN JE ONDERWIJS

Integreren als losse elementen (leermaterialen)
› Plaatjes, tabellen, blogs, artikelen, video’s etc.
› Lesplannen, presentaties/powerpoints, toets 

itembanken, kennisclips, opdrachten 
› Complete colleges/weblectures van collega’s van 

een andere instelling 

Complete onderwijsmodules van anderen
› Integreer online modules of MOOCs 
› Ter inspiratie



HOE DOL TOE TE PASSEN IN JE ONDERWIJS

Als leeractiviteit (open pedagogy):

• Studenten werken aan opdrachten waarbij de waarde die ze 
toevoegen open toegankelijk wordt gemaakt;

• Opdrachten worden uitgevoerd door studenten via open netwerken 
(inclusief social media); 

• Via opdrachten dragen studenten bij aan kenniscreatie door 
aanpassing, hergebruik of combineren van open beschikbare 
content/kennisobjecten en het open beschikbaar stellen van het 
resultaat; 

• Bij opdrachten wordt gebruik gemaakt van DOL.



HOE DOL TOE TE PASSEN IN JE ONDERWIJS

Studenten ontwikkelen open leermaterialen 
› Zelf maken en open delen van kennisclips, artikelen, podcasts en tabellen
› Samenwerken aan en delen van al bestaande open materialen
› Als project een MOOC ontwikkelen samen met het werkveld

Studenten zoeken zelf 
› Zoeken en vinden van relevante DOL
› Evaluatie van kwaliteit materialen in kader kritisch denken

Studenten volgen open modules
› Studenten kunnen in eigen tijd en plaats open modules volgen + samenwerking vind 

plaats in open communities



HUISWERK Leerdoelen
- Ethics, biomedical science conduct
- Scientific behavior & communication
- Career possibilities
- Informatics skills (statistics, 
computational biology, big data)

Strategie om te zoeken: Repositories (Merlot, OER Commons), search engines (Mason), MIT OpenCourseware, MOOCs 
(Coursera), open textbook repositories (Open Textbook Library), thematic sources (Free Books 4 Doctors)

Suggested OER & tools:

Open textbooks: Public Health Ethics: Global Cases, Practice, and Context, ACP Ethics Manual, Bioethics resources, Biomedical 
Engineering Theory And Practice reference book

Open courses & courseware: Career Options for Biomedical Research (MIT), Understanding Medical Research (Yale), Biomedical 
Engineering: Developing Professional Skills (MIT), Best Practices for Biomedical Research Data Management (Harvard)

Practice exercises & quizzes: Biomedical Quiz for Beginners in the Field, Ethics Case Studies and Educational Resources, 
Apperception: A Game of Ethics, Seven Step Method for Ethical Decision-Making

Specific tools: Mind-mapping with Mindmeister, MindMup, Miro

Les: Introduction to Biomedical Sciences (MSc), topic on ethics
Materialen: lecture notes, (open) videos, presentations from field 
professionals

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/public-health-ethics-global-cases-practice-and-context
https://www.acponline.org/clinical-information/ethics-and-professionalism/acp-ethics-manual-seventh-edition-a-comprehensive-medical-ethics-resource
https://www.acponline.org/clinical-information/ethics-and-professionalism/additional-resources/other-online-bioethics-resources
https://en.wikibooks.org/wiki/Biomedical_Engineering_Theory_And_Practice
https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=680807
https://www.coursera.org/learn/medical-research?utm_source=YALE&utm_medium=institutions&utm_campaign=Newsletter-202004-Email-UMR
https://ocw.mit.edu/courses/health-sciences-and-technology/hst-590-biomedical-engineering-seminar-series-developing-professional-skills-fall-2006/
https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=1356632
https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=1375326
https://www.acponline.org/clinical-information/ethics-and-professionalism/ethics-case-studies-education
https://www.onlineethics.org/Resources/88950.aspx
https://www.onlineethics.org/Resources/88557.aspx
https://www.mindmeister.com/
https://www.mindmup.com/
https://miro.com/mind-map-software/


GROUP DISCUSSIE

Laten we eens uitwisselen:

› 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. 

Breakout groups in Teams via outlook
Graag voor elke breakout groep notuleren in Class Notebook: collaboration space > 
breakoutrooms > de juiste groep
Duur: 10 min



INSPIRATIE!

● CT scan case – voorafgaand aan de les een 
patiënten casuïstiek laten doornemen

● Phet simulaties – als verdieping voor 
biomechanica een simulatie uitvoeren

● Gap Minder - Dollar Street – als opdracht 
laten uitzoeken hoe het leven is in Burkino
Faso

● Arts One Open – als opdracht een open blog 
laten schrijven of een discussie laten voeren 
op een open platform

Deze video mashup van Kennedy en Nixon die 
debatteren over blogs en wiki’s is gemaakt en 
gedeeld door studenten op youtube als 
onderdeel van hun huiswerk opdracht. 

Voorbeeld huiswerk met DOL:

https://radiopaedia.org/cases/normal-ct-abdomen
https://phet.colorado.edu/en/simulation/forces-and-motion-basics
https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix
https://artsone-open.arts.ubc.ca/


INSPIRATIE!

Collecties met opdrachten en cases

Bekijk gratis collecties met daarin 
cases en simulaties die je kan 
integreren in je onderwijs om aan de 
hand daarvan te discussiëren of ze 
mee te geven als huiswerkopdracht.

Bekijk eens de opdrachten in 
CORA: ontdek syllabussen, 
quizjes en discussie activiteiten



INSPIRATIE!

Open story maps
Laat studenten eens experimenteren 
met het maken van hun eigen “story 
map” in plaats van een eigen 
standaard assignment of essay. 
Gebruik open data, tools en 
multimedia storytelling (bijv. met MS 
sway). 

Open study notes
Gebruik eens tools (bijv. MS onenote
of MS wiki) waarin je samen notities 
kan maken met daarin open 
materialen (plaatjes, grafieken, 
video’s etc) die je later kan gebruiken 
als handboek of samenvatting

Opdracht:
Bekijk eens de 

storymaps in ArcGIS 
StoryMaps

http://storymaps-classic.arcgis.com/en/gallery/




versnellingsplan.nl/zones/digitale-leermaterialen

https://versnellingsplan.nl/zones/digitale-leermaterialen/








HULP NODIG OF MEER INFORMATIE?

Informatie:
• Libguide Open Education HAN
• Servicepunt lesmateriaal
• SURF: Openleermaterialen.surf.nl 

Contact:
• Gebruik digitaal lesmateriaal in je onderwijs +  auteursrecht: Servicepunt 

lesmateriaal
• Vinden en delen digitale (open) leermaterialen: Studiecentra Ingrid Busser of Irma 

van Houts
• Algemeen open leermaterialen en didactische inzet: Marijn Post

https://libguides.studiecentra.han.nl/open-education
https://www1.han.nl/insite/servicepuntlesmateriaal/home_opl.xml
mailto:servicepuntlesmateriaal@han.nl
mailto:ingrid.busser@han.nl
mailto:irma.vanhoutsl@han.nl
mailto:Marijn.Post@han.nl


Dank jullie wel!



Graag je Teams handje opsteken als je iets wilt vragen!

4. Vragen



COLOFON

Behalve als anders gesteld, is deze presentatie gepubliceerd onder een 
Creative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike licentie (CC BY-NC-SA)

Auteur: Marijn Post, HAN juni 2020

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

