
Workshop 'Herontwerp je onderwijs 
met leermaterialen van anderen' 
Door samen te werken aan leermaterialen verhoogt de kwaliteit van de materialen. Door 
gebruik te maken wat er allemaal beschikbaar is, gebruik je je tijd efficiënter! In deze 
workshop ga samen met je collega’s uit je docententeam een cursus (her)ontwerpen door 
(open) leermaterialen in te zetten en te ontwikkelen. Je krijgt ondersteuning van experts met 
kennis van onderwijsontwikkeling en op het vlak van gebruik van open leermaterialen.  
We doorlopen met elkaar het proces om je onderwijs te (her)ontwerpen en gaan tijdens de 
workshop hierop met elkaar reflecteren. Het eindresultaat is een (her)ontwerp van je vak en 
meer inzicht over de waarde en do's en don'ts van open leermaterialen. 
Benut deze kans om met elkaar en met experts je vak te herontwerpen en geef je op! 

Onderwerpen 
Onderwerpen die aan bod komen zijn begripsvorming open leermaterialen, verschillende 
soorten open content, waar zijn open leermaterialen te vinden, hoe zet je ze in en waar moet 
je op letten bij het zelf ontwikkelen van open leermaterialen. De randvoorwaarden zoals 
juridische aspecten, auteursrechten en creative commons en infrastructuur zullen behandeld 
worden. 

Deelnemers 
Tijdens deze workshop ga je een vak (her)ontwerpen. Samen met je collega’s die 
verantwoordelijk zijn voor dit vak neem je deel aan deze workshop.  
De workshop zal door een aantal docententeams tegelijkertijd gevolgd worden. Elk team 
werkt aan het ontwerp van hun eigen vak.  
Het is wenselijk om ook Studenten op te nemen in de ontwerpteam en samen met het de 
workshop te doorlopen.   
Ook ondersteuners vanuit de bibliotheek, onderwijsadviseurs, beleidsmedewerkers en 
management zullen aanwezig zijn om samen met jullie te ervaren wat de ondersteuning 
vraagstukken rond open leermaterialen liggen binnen de instelling.  

Doelen 
Na afloop van de workshop ben je in staat  

1. de basisbeginselen te reproduceren van open leermaterialen delen, (her)gebruiken 
en herzien 

2. strategisch materialen te vinden die het meest relevant zijn voor je eigen cursus 
3. open leermaterialen te beoordelen op geschiktheid, specifiek voor de doelen van hun 

cursus 
4. leermaterialen te voorzien van een licentie 
5. de leermaterialen via de instellingsinfrastructuur open te delen 

En 
6. doe je inspiratie op voor het ontwerpen van onderwijs- en leeractiviteiten met behulp 

van open leermaterialen (zoals projecten, samenwerkingsactiviteiten, opdrachten, 
simulaties, oefeningen, quizzen, video's enz.) 

7. bouw je een netwerk binnen de instelling op en kun je gebruik maken van elkaars 
kennis en expertise op het gebied van open leermaterialen. 



Organisatie 
Heb je interesse om samen met collega’s uit je docententeam te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn van open leermaterialen binnen je eigen vak? Geef je dan met je 
collega’s op voor deze workshop via ... 

Tijdsbesteding en programma 
Tijdens deze workshop doorloop je de volgende programmaonderdelen 
Voorbereidingsopdracht    2 uur 
Online bijeenkomst Herontwerp je onderwijs  2,5 uur 
Eindopdracht      Zelf bepalen 
Terugkomdagdeel     1 uur 
De minimale tijdsbesteding is 5,5 uur. Daarnaast zal je tijd nodig hebben om daadwerkelijk 
je vak te herontwerpen.  
  
Tip 
De deelname aan deze workshop kan opgenomen worden binnen de BKO/BDB/interne 
docentprofessionalisering.  

Geef je op 
Maak een vliegende start met het (her)ontwerpen van je vak en geef je op voor deze 
workshop.  
Meer informatie... 
Maximaal aantal deelnemers 
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