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Deze module, over het zelf maken van digitaal 

leermateriaal, is bedoeld om opgenomen te worden 

in het programma van lerarenopleidingen. De uitgave 

is onderdeel van het programma ‘Stimuleren Gebruik 

Digitaal Leermateriaal’, dat door Kennisnet wordt 

gefaciliteerd.

Uitgangspunt van de module vormt de Kennisbasis ICT, 

die in 2009 is vastgesteld voor de lerarenopleidingen 

vo/bve van de hogescholen in Nederland. De module is 

gericht op leermateriaal dat een leraar voor zichzelf 

- ‘voor zijn eigen leereenheid’ - moet kunnen maken, 

alleen of in samenwerking met collega’s. Een leraar die 

leermiddelen voor derden maakt is behalve leraar ook 

educatief auteur. Dat educatief schrijven valt buiten 

het bestek van deze module. 

Bij het maken van leermateriaal wordt onderscheid 

gemaakt tussen arrangeren (selecteren en combineren 

van materiaal van derden, meestal in combinatie met 

eigen materiaal) en ontwikkelen (van zelfgeschreven 

teksten en opdrachten nieuw leermateriaal maken). 

Deze en andere begrippen worden in de begrippenlijst 

(bijlage 1) nader toegelicht. Waar in de tekst sprake is 

van ‘student’, ‘leraar’ en ‘docent’ worden mannen én 

vrouwen bedoeld.

De module bestaat uit een stappenplan, waarmee 

studenten volgens zeven stappen te werk kunnen gaan. 

De module is geen kant en klaar product, maar een 

halfproduct dat opleiders zelf kunnen aanpassen, 

aanvullen en koppelen aan andere studieonderdelen, 

passend in de eigen opleiding. De module verschijnt 

in twee vormen: als boekje in de reeks van Kennisnet  

(tevens downloadbaar als pdf-document) en als 

tekstbestand op een speciale website. Het boekje 

is bedoeld om de bekendheid met het pakket te 

bevorderen, maar als studiemateriaal heeft deze 

verschijningsvorm zijn onvermijdelijke beperkingen. 

Daarom is er de website, waar opleiders het 

studiemateriaal kunnen downloaden en het vervolgens 

naar eigen wens kunnen arrangeren. Gebruikers 

worden daar ook uitgenodigd tot het geven van 

feedback, het delen van ervaringen en het leveren van 

uitwerkingen en aanvullingen. 

Zoetermeer, maart 2010

De samenstellers

Voorwoord
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1.1 Inleiding
De invoering van ICT in het onderwijs verloopt 

langzaam, maar gestaag. Een mijlpaal in deze 

ontwikkeling was de introductie van het internet 

omstreeks 1995. Nadat scholen aanvankelijk 

vooral aandacht hadden voor de technologie en de 

voorzieningen, verschoof deze omstreeks 2000 naar 

het didactisch handelen van de leraar. Vanaf omstreeks 

2005 was er ook meer oog voor de rol van de leerling 

en de plaats van ICT in zijn leefwereld.    

In 2009 constateerde Kennisnet dat computers een 

onlosmakelijk onderdeel vormden van de inrichting en 

organisatie van het onderwijs, maar dat veel leraren 

geen helder beeld hadden van de mogelijkheden van 

ICT. ‘Het ontwikkelen van onderwijsgerelateerde ICT-

toepassingen, zoals digitaal leermateriaal, vereist 

specifieke expertise, zodat een optimale mix van 

vakinhoud, vakdidactiek en ICT wordt gerealiseerd. 

(..) De beschikbaarheid van bruikbaar digitaal 

leermateriaal is één van de meest weerbarstige 

barrières die verdere integratie van ICT in de weg 

staan.’ (Vier in Balans Monitor 2009). 

Het gesignaleerde probleem hield in dat leraren wel 

meer gebruik wilden maken van digitaal leermateriaal, 

en dat er ook steeds meer materiaal beschikbaar was, 

maar dat leraren en schoolleiders het nog steeds 

niet bruikbaar vonden. Naar aanleiding van deze 

constatering vroeg Kennisnet een aantal experts 

uit verschillende disciplines om zich uit te spreken 

over oorzaken en oplossingen van het probleem, wat 

resulteerde in de essaybundel “Hier heb ik niets aan!” 

(2009). De uiteenlopende meningen in deze bundel 

weerspiegelen de complexiteit van de materie. 

In de bundel worden drie motieven 

genoemd om digitaal leermateriaal te gaan 

gebruiken: ICT kan bijdragen aan effectiever, 

efficiënter en aantrekkelijker onderwijs 

(leerpsychologisch-onderwijskundig motief), 

onderwijs hoort ingebed te zijn in de hoge 

gedigitaliseerde samenleving waarin wij leven (het 

sociaal-maatschappelijke motief) en het feit dat 

scholen vo niet genoeg hebben aan de 316 euro die 

ze sinds 2009 per leerling krijgen voor de aanschaf 

van leermateriaal, waarbij gebruik van kosteloos 

open leermateriaal gezien wordt als oplossing 

(bedrijfseconomische motief). 

Een aantal auteurs vond dat er in 2009 al veel digitaal 

lesmateriaal beschikbaar was - vaak van goede 

kwaliteit – maar dat  experts en insiders geneigd 

zijn te hoge verwachtingen te hebben van het tempo 

waarin veranderingen in het onderwijs zich voltrekken. 

Leraren leren als ze in hun eigen werkomgeving 

kunnen experimenteren met computertoepassingen en 

hun ervaringen onderling uit kunnen wisselen. Van 

oudere leraren wordt verwacht dat ze meer digitale 

leermiddelen gaan gebruiken als deze deel uitmaken 

van lesmethoden van educatieve uitgeverijen. 

Volgens enkele auteurs loopt de overheid op de feiten 

vooruit als ze zich te veel richt op het ontsluiten, 

beter vindbaar maken en laten arrangeren van 

bestaand digitaal leermateriaal. Om geschikt materiaal 

te vinden moeten leraren eerst weten wat zij nodig 

hebben. En om zelf digitaal leermateriaal te maken 

moeten ze beschikken over de daarvoor benodigde 

competenties.

Docentenmateriaal 
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1.2 ICT-competenties in de 
lerarenopleiding
In 2005 heeft de overheid een duidelijke eis gesteld 

aan leraren met betrekking tot ICT. Volgens het 

Besluit Bekwaamheidseisen bij de Wet BIO moeten 

leraren in het po, vo, bve en vho kennis hebben van 

‘ontwerpen van onderwijs, didactieken en didactische 

leermiddelen, waaronder ICT.’ 

Eveneens in 2005 publiceerde het ICT-netwerk van 

ADEF (Algemeen Directeurenoverleg Educatieve 

Faculteiten) het boekje ICT-E-bekwaamheidseisen 

voor leraren in opleiding, waarin per wettelijke 

competentie - ook wel bekend als de zeven 

SBL-competenties - de plaats en rol van ICT is 

geëxpliciteerd in de vorm van zogenaamde ICT-

indicatoren. Deze publicatie was ingegeven door 

de dringende behoefte van het beroepenveld ‘aan 

docenten die bekwaam zijn in ICT-E: ICT in Educatie. 

Leraren die weten hoe zij met behulp van ICT 

leerprocessen van leerlingen kunnen stimuleren en die 

dit ook weten te realiseren in hun eigen onderwijs- of 

opleidingspraktijk. Deze behoefte wordt ingegeven 

door de scholen/instellingen zelf en door de lerenden 

zelf, maar het blijkt ook uit onderzoeken van de 

Inspectie en de ICT-onderwijsmonitor.’

Op basis van deze E-competenties - waarvan bleek 

dat ze in de praktijk moeilijk te vertalen waren naar 

een eindniveau - is in opdracht van ADEF in 2009 de 

Kennisbasis ICT vastgesteld, naast de diverse andere 

kennisbasissen voor de lerarenopleidingen vo/bve. 

Hierin is met gedragsindicatoren beschreven waarin 

een beginnende leraar vo/bve op ICT-gebied vaardig 

moet zijn. De Kennisbasis ICT bevat de volgende 

paragrafen.

 ■ 0 Attitude: De docent heeft een professionele 
beroepshouding ten aanzien van ICT en onderwijs. 
 ■ 1 Instrumentele vaardigheden: De docent beschikt 
over voldoende instrumentele vaardigheden om ICT 
in het onderwijs te kunnen inzetten.
 ■ 2 Informatievaardigheden: De docent is mediawijs 
en informatievaardig.
 ■ 3 Algemene didactiek: De docent maakt gebruik van 
ICT in situaties die daarvoor geschikt zijn en kan 
daarbij combinaties van niet-digitale en digitale 
leermiddelen doelmatig en/of doeltreffend inzetten.
 ■ 4 Arrangeren en ontwikkelen: De docent kan ICT 
gebruiken voor het arrangeren en/of het ontwikkelen 
van digitaal leermateriaal.

De module Leren arrangeren en ontwikkelen van 

digitaal leermateriaal is een uitwerking van paragraaf 

4, waarvoor de volgende drie indicatoren gelden. 

De docent toont aan dat hij:

 ■ gebruik maakt van diverse vindplaatsen van digitaal 
leermateriaal en in staat is om hieruit zijn eigen 
(digitale, interactieve) leereenheid te arrangeren;
 ■ leermateriaal ontwikkelt voor een digitale omgeving 
waarbij rekening gehouden wordt met verschillen 
in niveau, interesse en tempo en wijze van leren en 
ontwikkelprincipes voor digitaal leermateriaal;
 ■ op de hoogte is van regels die gelden voor copyright 
en bekend is met diverse copyrightmodellen 
(bijvoorbeeld: ©, public domain, creative commons, 
Wikimedia commons, GNU).

1.3 Doelstelling
Met deze module leert de student digitaal 
leermateriaal te arrangeren en/of ontwikkelen. 
Achtereenvolgens leert hij:

 ■ in stap 1: vast te stellen in hoeverre hij beschikt 
over de kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen 
die bruikbaar zijn als hij begint met het maken van 
leermateriaal; 
 ■ in stap 2: vast te stellen vanuit welke visie en met 
welke doelstelling hij digitaal leermateriaal wil 
maken;
 ■ in stap 3: vast te stellen welke leerstof hij gaat 
gebruiken, voor welke doelgroep en in afstemming 
op welke leerlijnen; 
 ■ in stap 4: een leereenheid te maken met behulp van 
een digibordtool, auteurstool of andere software; 
 ■ in stap 5: kritisch te reflecteren op proces en 
product van stappen 1 tot met 5;
 ■ in stap 6: vast te stellen wat nog verbeterd moet 
worden aan zijn product en deze verbetering uit te 
voeren; 
 ■ in stap 7: het resultaat van stappen 1 tot en met 6 te 
presenteren.

1.4 Opzet van de module
Het stappenplan van de module kan zowel individueel 
als in groepjes worden uitgevoerd. Bij individueel 
werk zal het gaan om een product van beperkt 
niveau, terwijl voor grotere en meer complexe 
producten samenwerking noodzakelijk zal zijn (zie 
bijlage 3). Groepswerk verdient in het kader van 
een lerarenopleiding de voorkeur omdat goede 
samenwerking in scholen nodig is voor een succesvol 
gebruik van digitaal leermateriaal. Het is belangrijk 
dat studenten ervaren dat collega’s met diverse 
kwaliteiten elkaar kunnen aanvullen.
De omschrijving van de zeven stappen is basaal, 

waardoor deze in de diverse opleidingen op diverse 
niveaus inzetbaar zijn. Elke docent kan de opdrachten 
en de teksten naar behoefte aanpassen, bijvoorbeeld 
bij snelle studenten, voor wie de deelopdrachten 
belemmerend zouden kunnen werken. 
Elke stap begint met een korte uitleg over de essentie 
van de stap, gevolgd door de opdracht en een aantal 
daarvan afgeleide deelopdrachten. Voor nadere 
informatie volgt telkens een beredeneerde lijst met 
literatuur en websites. In de stappen wordt verwezen 
naar de bijlagen met de begrippenlijst, overzichten, 
nadere uitleg en praktijkvoorbeelden. Bij elke stap 
resulteert de laatste deelopdracht in een reflectie 
die bruikbaar is voor formatieve toetsing van het 
stappenplan door de hogeschooldocent. Suggesties 
hiervoor worden opgenomen op de website.  
In de bijlagen zijn elf beschrijvingen van praktijk-
voorbeelden opgenomen, waarmee studenten inzicht 
krijgen in de huidige praktijk: op welke manier, op 
welk complexiteitsniveau, met welk doel en met welke 
resultaat zijn leraren in basisonderwijs, vmbo, havo/
vwo en mbo werkelijk bezig met het maken van digitaal 
leermateriaal. Omwille van de bruikbaarheid komen in 
de beschrijvingen geen namen van leraren en scholen 
voor. Deze zijn vermeld in het colofon.
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2.1 Stap 1 Voordat je begint 
Uitleg 
Dit is de eerste van zeven stappen waarmee je digitaal 
leermateriaal leert arrangeren en ontwikkelen, zoals 
dat is omschreven in paragraaf 4 van de Kennisbasis 
ICT (2009). Dit stappenplan kun je zowel individueel 
als in groepjes uitvoeren. In het kader van een 
lerarenopleiding verdient groepswerk de voorkeur, in 
het bijzonder omdat goede samenwerking in scholen 
nodig is voor een succesvol gebruik van digitaal 
leermateriaal. Het is belangrijk dat je zelf ervaart 
dat collega’s met diverse kwaliteiten elkaar kunnen 
aanvullen. 
Elke stap begint met een korte uitleg over de essentie 
van de stap, gevolgd door de opdracht en een aantal 
daarvan afgeleide deelopdrachten. Voor nadere 
informatie volgt tot slot een beredeneerde lijst met 
literatuur en websites. In de stappen word je verwezen 
naar de bijlagen met de begrippenlijst, overzichten, 
nadere uitleg en praktijkvoorbeelden.
Voor stappen 2 tot en met 7 is beheersing nodig van 
een aantal ICT-competenties, maar welke dat zijn, 
en op welk beheersingsniveau, dat kan uiteenlopen, 
afhankelijk van wat je wilt bereiken. 
In deze stap stel je je beginsituatie vast. Gebruik 
daarvoor de ICT-indicatorenlijst (bijlage 2), of een 
ander instrument, zoals de pabotool. Het is mogelijk 
dat je bij een volgende stap bemerkt dat je bepaalde 
kennis, inzichten of vaardigheden nodig hebt, en dat 
je besluit om deze eerst te ontwikkelen, voordat je 
verder gaat. Er zijn ook veel dingen die je al doende 
zult leren.

Opdracht 
Stel vast hoe het stappenplan is opgebouwd en in 
hoeverre je beschikt over de daarvoor nodige kennis, 
inzicht, vaardigheid en houding.

Deelopdrachten
a  Oriënteer je op de zeven stappen en op de bijlagen  
 van het stappenplan. Stel vast hoe je hiermee aan  
 het werk gaat (in overleg met je docent). 
b  Stel vast hoe competent je bent met ICT. Gebruik  
 hiervoor de ICT-indicatorenlijst (bijlage 2) of een  
 ander instrument, zoals de pabotool (http://www. 
 pabotool.nl/).
c  Raadpleeg zo nodig de aanvullende informatie   
 (vanaf pagina 58)
d  Stel vast bij welke ICT-competenties (indicatoren,  
 vaardigheden) remediëring volgens jou nodig is  
 (zo mogelijk in overleg met je docent en   
 medestudenten). Stel een remediërend programma  
 op en voer dit uit.
e  Schrijf tot slot een reflectie over je activiteiten  
 bij deze stap. Beargumenteer de keuzes die je   
 daarbij hebt gemaakt.

2.2 Stap 2 Wat wil je bereiken?
Uitleg
Dit is de tweede van zeven stappen waarmee je 
digitaal leermateriaal leert arrangeren en ontwikkelen. 
Het kunnen maken van leermateriaal is geen doel 
op zichzelf. Het past binnen de ontwikkeling van de 
vakinhoudelijke en didactische competentie die je als 
leraar nodig hebt om goed les te kunnen geven. 
In stap 2 denk je na over hoe ver je wilt gaan met het 
maken van een digitale leereenheid in het kader van 
dit stappenplan. Daarbij is het belangrijk om je af te 
vragen vanuit welke visie je daarmee aan de slag wilt 
gaan, welke doelen je ermee wilt bereiken en wat bij 
jouw leereenheid de meerwaarde is van de inzet van 
ICT. 
Misschien denk je in deze stap ook al vast na over de 
vraag voor welke doelgroep, voor welk vak en over 
welke leerstof je een leereenheid gaat maken. Die 
zaken ga je uitwerken in stap 3.

Opdracht 
Stel vast vanuit welke visie en met welke algemene 
doelstelling je digitaal leermateriaal wilt gaan 
arrangeren of ontwikkelen.

Deelopdrachten
a  Bestudeer bijlage 3: Digitaal leermateriaal op   
 diverse niveaus. 
b  Bestudeer de elf beschrijvingen van    
 praktijkvoorbeelden (bijlagen 5.1 tot en met 5.11).  
 

Stel telkens vast:
 ■ het niveau van de zeven complexiteitsindicatoren van 
bijlage 3 (voor zover mogelijk);    
 ■ vanuit welke visie en met welke algemene 
doelstelling de leereenheden zijn gemaakt;
 ■ om welke redenen een bepaalde tool is gebruikt;
 ■ op welke manieren gezorgd is voor kwaliteit;
 ■ waaruit de meerwaarde van de inzet van ICT bestaat. 
 

c  Raadpleeg zo nodig de aanvullende informatie.
d  Gebruik het resultaat van a, b en c. Stel vast:

 ■ op welk niveaus jij een leereenheid wilt gaan maken 
(zie bijlage 3);
 ■ vanuit welke visie en met welke algemene 
doelstelling je dat wilt;
 ■ waaruit de meerwaarde van de inzet van ICT daarbij 
zal bestaan.

e  Schrijf tot slot een reflectie over je activiteiten bij  
 deze stap. Beargumenteer de keuzes die je daarbij  
 hebt gemaakt.

2. Studentenmateriaal
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e  Stel vast welke werkvormen je wilt opnemen in   
 je leereenheid. Kies bijvoorbeeld uit: instructie   
 (wat leerlingen moeten doen), oefenopdrachten,   
 toetsopdrachten, interactie, samenwerking en spel. 
f  Overleg met een school over het testen van je   
 leereenheid: wat past binnen de school en wat is er  
 mogelijk? (Zie stap 5 deelopdracht a.) 
g  Schrijf tot slot een reflectie over je activiteiten bij  
 deze stap. Beargumenteer de keuzes die je daarbij  
 hebt gemaakt.

2.4 Stap 4 Hoe ga je te werk?
Uitleg
Dit is de vierde van zeven stappen waarmee je digitaal 
leermateriaal leert arrangeren en ontwikkelen. In stap 
4 ga je uit van het resultaat van stappen 2 en 3. Het is 
de meeste omvangrijke van de zeven stappen, omdat je 
nu daadwerkelijk een digitale leereenheid gaat maken. 
Gebruik hierbij de nadere uitleg in bijlage 4. 
Om te beginnen sta je voor de keuze om leermateriaal 
te maken voor een digibord, ELO of website. Als je gaat 
werken met een tool, denk er dan aan dat de ene meer 
mogelijkheden biedt dan de andere. Het gebruik van 
een tool zal waarschijnlijk met horten en stoten gaan. 
Bedenk daarbij: al doende leert men. 
Dat geldt ook voor het opstellen van een basisontwerp, 
omdat het moeilijk is om vooraf alle aspecten van je 
definitieve leereenheid te overzien. Dit probleem los 
je op door cyclisch te werken: op basis van je eerste 
basisontwerp maak je een eerste prototype. Als bij de 
test hiervan blijkt dat bepaalde keuzes niet goed zijn 
- je wilt bijvoorbeeld toch bewegend beeld opnemen -  
pas je je basisontwerp aan. Je zult merken dat zo’n test 
met aanpassing enkele malen nodig is om uiteindelijk 
een goede leereenheid te maken. 

Ook bij het maken van je leereenheid volg je de cyclus 
van bouwen, testen en bijstellen.

Opdracht 
Arrangeer of ontwikkel een digitale leereenheid op 
basis van stappen 2 en 3.

Deelopdrachten
a  Stel vast:

 ■ op welke niveaus van de zeven 
complexiteitsindicatoren je een leereenheid gaat 
maken (zie stap 2);
 ■ welke software en/of auteurstool je daarbij gaat 
gebruiken (zie op pagina 60 de genoemde websites);
 ■ of je gaat samenwerken, en zo ja, met wie en om 
welke redenen.

b  Leg in een basisontwerp van je leereenheid vast:
 ■ publiceervorm en -weg;
 ■ media;
 ■ schermresolutie;
 ■ schermindeling;
 ■ navigatie;
 ■ extra functies;
 ■ onderwijskundig ontwerp (met aandacht voor: 
informatieopbouw, instructie, oefening en 
vraagafhandeling);
 ■ toetsing.

Zie de nadere uitleg in bijlage 4. 

2.3 Stap 3 Welke leerstof ga je gebruiken 
en op welke manier?
Uitleg
Dit is de derde van zeven stappen waarmee je digitaal 
leermateriaal leert arrangeren en ontwikkelen. 
Daarbij ga je uit van het resultaat van stap 2. Je 
hebt vastgesteld op welk niveau, vanuit welke visie 
en met welke algemene doelstelling je een digitale 
leereenheid gaat maken. 
In stap 3 ga je bepalen over welke leerstof jouw 
leereenheid zal gaan en voor welke doelgroep je deze 
gaat maken: voor welke leerlingen, welk leerjaar en 
welk onderwijstype. Daarbij houd je rekening met de 
plaats in de leerlijn: wat heeft jouw leereenheid te 
maken met andere dingen die de leerlingen leren en 
hoe de leerstof van het betreffende vak is opgebouwd. 
Het is de bedoeling dat je je leereenheid gaat testen 
in een school. Overleg daarom tijdig met een school 
over wat mogelijk en wenselijk is (zie deelopdracht f 
en stap 5 deelopdracht a).
Als je lesmateriaal gaat arrangeren, maak je gebruik 
van het product van anderen. Daarbij moet je je 
houden aan wettelijke regels die ook gelden voor 
iemand die jouw product gebruikt. In deze stap 
leer je deze regels kennen. Je denkt ook na over de 
werkvormen in je leereenheid, ofwel de activiteiten 
die je inbouwt om leerlingen iets te laten leren. 

Opdracht 
Stel vast over welke leerstof je leermateriaal gaat 
arrangeren of ontwikkelen: voor welke doelgroep, in 
afstemming op welke leerlijn, op welke manieren en 
welke regels daarbij gelden.

Deelopdrachten
a  Stel vast over welk onderwerp je een digitale   
 leereenheid gaat maken en voor welke doelgroep.
b  Stel vast welke plaats jouw onderwerp heeft in   
 diverse leerlijnen. Denk aan:

 ■ de onderwerpen waarover leerlingen ervóór en erná 
leren;
 ■ de opbouw en ordening van de leerstof (let op vaste 
onderdelen, zoals: teksten, afbeeldingen, audio/
video, oefen- en toetsopdrachten, begrippen en 
schema’s);

c  Stel van deze leerlijn ook vast:
 ■ de algemene doelen (let vooral op: kerndoelen, 
eindtermen of competenties);
 ■ de meer specifieke leerdoelen van je leereenheid, 
met aandacht voor:

•	  kennis (bijvoorbeeld: iets kunnen noemen en  
 beschrijven);

•	  inzicht (bijvoorbeeld: iets kunnen uitleggen);
•	  vaardigheden (bijvoorbeeld: kennis en inzicht  

 kunnen toepassen op een voorbeeld);
•	  houding (hoe je wilt dat leerlingen naar iets  

 gaan kijken, bijvoorbeeld: met respect).
d  Stel vast:

 ■ in hoeverre je van plan bent om te gaan arrangeren 
of ontwikkelen (zie bijlage 3 bij ‘Content’);
 ■ welke wettelijke regels gelden bij het gebruik van 
materiaal van anderen (copyright, reprorecht, 
auteursrecht). 
 ■ wat de inhoud is van copyrightmodellen zoals: 
©, public domain, creative commons, Wikimedia 
commons en GNU;
 ■ op welke manieren jij je aan de wettelijke regels 
gaat houden bij het maken van leermateriaal.

10 11



c  Maak een werkplan en stel daarbij vast hoe je wilt  
 zorgen voor een goede kwaliteit van je product. Denk  
 er aan dat je product uitvoerbaar moet zijn op een  
 school (zie stap 5 deelopdracht a). 
d  Maak een prototype van je leereenheid, op basis van  
 je basisontwerp. Zie de nadere uitleg in bijlage 4. 
e  Test je prototype. Pas waar nodig je basisontwerp  
 en prototype aan. Doorloop deze cyclus zo vaak als  
 nodig.
f  Bouw je leereenheid. Zie de nadere uitleg in  
 bijlage 4.
g  Schrijf tot slot een reflectie over je activiteiten bij  
 deze stap. Beargumenteer de keuzes die je daarbij  
 hebt gemaakt.

2.5 Stap 5 Hoe kijk je erop terug? 
Uitleg
Dit is de vijfde van zeven stappen waarmee je digitaal 
leermateriaal leert arrangeren en ontwikkelen. In stap 
4 heb je een digitale leereenheid gemaakt, op basis 
van stappen 1, 2 en 3. In stap 5 ga je je product testen 
in de praktijk. Vervolgens bekijk je systematisch hoe 
goed de stappen zijn gegaan en stel je vast hoe je 
mening daarover in ontwikkeling is. 

Opdracht 
Test je leereenheid in de praktijk, kijk kritisch terug 
op het proces en het product van stappen 1 tot met 5 
en vorm je mening daarover. 

Deelopdrachten
a  Maak afspraken met een school over het testen met  
 leerlingen van de gemaakte leereenheid. Bedenk hoe  
 je daarbij systematisch kunt onderzoeken:

 ■ in hoeverre de leereenheid goed functioneert;
 ■ in hoeverre leerlingen de gestelde leerdoelen 
hebben bereikt; 
 ■ wat leraren en leerlingen en leraren van de school 
vinden van de leereenheid.

b  Voer je test en begeleidend onderzoek uit. Maak een  
 verslag van het resultaat.
c  Stel met je resultaten van stap 1 vast:

 ■ welke ICT-competenties (indicatoren, vaardigheden)  
je toen beheerste en nodig vond;
 ■ in hoeverre je mening hierover sindsdien is   
veranderd.

d  Stel met je resultaten van stap 2 vast:
 ■ op welk niveaus je toen een leereenheid wilde gaan  
maken en in hoeverre je nu vindt je dat dat is gelukt;
 ■ met welke algemene doelstelling je toen een   
leereenheid wilde gaan maken en in hoeverre je nu  
vindt dat dat is gelukt;

 ■ wat je toen verwachtte van de meerwaarde van de  
inzet van ICT en in hoeverre je nu vindt dat dat is  
gelukt;
 ■ vanuit welke visie je toen een leereenheid wilde  
gaan maken en in hoeverre je visie is veranderd.

e  Stel met je resultaten van stap 3 vast:
 ■ op welke manieren je je leereenheid toen wilde   
afstemmen op de daarbij behorende leerlijn;
 ■ in hoeverre je nu vindt dat dat is gelukt.

f  Schrijf tot slot een reflectie over je activiteiten bij  
 deze stap. Beargumenteer de keuzes die je daarbij  
 hebt gemaakt.

2.6 Stap 6 Wat moet verbeterd worden?
Uitleg
Dit is de zesde van zeven stappen waarmee je digitaal 
leermateriaal leert arrangeren en ontwikkelen. In 
stap 5 heb je kritisch teruggekeken op de eerdere 
stappen en vastgesteld hoe je mening daarover in 
ontwikkeling is. In stap 6 gebruik je het resultaat 
voor de verbetering van je product, voor de verdere 
ontwikkeling van je eigen competenties en voor het 
bepalen van een standpunt over ICT in het onderwijs.

Opdracht 
Verbeter systematisch je leereenheid; stel vast welke 
verdere ontwikkeling je nodig vindt voor je eigen 
competenties en voor een goed gebruik van ICT in 
scholen.

Deelopdrachten
a  Stel voor je leereenheid een verbeterplan op, op  
 basis van het resultaat van stap 5.
b  Voer je verbeterplan uit. 
c  Leg je verbeterde versie voor aan de testschool en  
 vraag om schriftelijk kritisch commentaar.
d  Stel vast bij welke ICT-competenties (indicatoren,  

 vaardigheden) je het nodig vindt om die nog te   
 ontwikkelen (zie stap 1, deelopdrachten b-d en stap  
 5, deelopdracht c). 
e  Bedenk op welke manieren je in de nabije toekomst  
 aan deze ontwikkeling kunt werken. 
f  Stel vast wat volgens jou in scholen (in het  
 algemeen) nodig is voor een goed gebruik van ICT.  
 Denk bijvoorbeeld aan verbeteringen op het terrein  
 van hardware, software en personeel. 
g  Schrijf tot slot een reflectie over je activiteiten bij  
 deze stap. Beargumenteer de keuzes die je daarbij  
 hebt gemaakt.

2.7 Stap 7 Hoe presenteer je het 
resultaat?
Uitleg
Dit is de laatste van zeven stappen waarmee je digitaal 
leermateriaal leert arrangeren en ontwikkelen. In 
stap 6 heb je het resultaat van stappen 1 tot en met 5 
gebruikt voor de verbetering van je leereenheid, voor 
de verdere ontwikkeling van je eigen competenties 
en voor het bepalen van je standpunt over ICT in het 
onderwijs. 
In stap 7 presenteer je de resultaten van stappen 1 
tot en met 6 aan medestudenten om te laten zien wat 
je hebt gedaan, gemaakt en geleerd. Door een open 
en kritische behandeling van presentaties kunnen 
studenten ook veel van elkaar leren.

Opdracht 
Maak een doelgerichte presentatie van de resultaten 
van stappen 1 tot en met 6 en voer deze uit met 
medestudenten. 
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Deelopdrachten
a  Maak afspraken over de (minimaal verplichte) inhoud  
 van je presentatie. Denk bijvoorbeeld aan:  

 ■ je leereenheid, met aandacht voor: 
•	leerstof en leerlijn;
•	vorm en complexiteitsniveaus;
•	productieproces;
•	praktijktest en verbetering;
•	oordeel over de eindversie;
 ■ je visie op de inzet van ICT in het onderwijs;
 ■ je standpunt over ICT-competenties;
 ■ je ambitie wat betreft leermateriaal maken;
 ■ je standpunt over auteursrecht;
 ■ je oordeel over dit stappenplan.

b  Maak afspraken over de uitvoering van je   
 presentatie. Denk bijvoorbeeld aan: tijd, plaats,   
 vorm, taakverdeling, lengte, doelgroep en interactie.
c  Voer je presentatie uit en besteed zorgvuldige   
 aandacht aan de presentaties van medestudenten.
d  Schrijf tot slot een reflectie over je activiteiten   
 bij deze stap. Besteed met name ook aandacht  
 aan wat je hebt geleerd van alle presentaties   
 tezamen. Beargumenteer de keuzes die je hebt   
 gemaakt.

* betekent: zie dit begrip.

arrangeren 
Leermateriaal* samenstellen door selectie en 

combinatie van materiaal van derden, meestal in 

combinatie met eigen materiaal. 

auteurstool
Software waarmee digitaal leermateriaal gemaakt kan 

worden. (zie voor voorbeelden, categorieën en uitleg: 

http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/auteurstools/

uitleg).

blended learning 
Leren met een combinatie van niet-digitale en digitale 

leermiddelen. 

content
Inhoud

CZP
Content zoekprofiel. Afspraak in het onderwijs waarin 

staat beschreven welke metadata* toegekend moeten 

worden aan educatieve content om de vindbaarheid 

en vergelijkbaarheid te vergroten (zie: http://www.

edustandaard.nl/).

digibord
digitaal schoolbord

digitaal 
Als informatie in numerieke vorm wordt verwerkt, 

opgeslagen en overgedragen, bijvoorbeeld met een 

computer, foto- en videocamera, geluidsrecorder en 

digitaal schoolbord. 

digitale didactiek
De kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van 

ICT bij het faciliteren van het leren.

docent-arrangeur 
Leraar die leereenheden* arrangeert*. 

doorontwikkelen
Verder gaan met ontwikkeld* leermateriaal* van een 

collega.  

educatief auteur
Maker van leermateriaal dat bestemd is voor anderen.

educatieve contentketen
Vijf processtappen bij productie en gebruik van 

webbases leermateriaal (zie: http://contentketen.

kennisnet.nl/).

elektronische leeromgeving (ELO) 
Technische voorziening (hardware, software en 

telecommunicatie-infrastructuur) die interactie 

faciliteert tussen het proces van leren, de 

communicatie die nodig is voor dat leren en de 

organisatie van het leren. 

ICT 
Informatie- en communicatietechnologie 

interactief 
Op elkaar inwerkend, zoals bij een klassengesprek 

tussen leraar en leerlingen, of bij een 

computerprogramma dat inhoudelijk reageert op acties 

van een leerling.

kwaliteitsborging
Zorgen voor goede eigenschappen. 

Bijlage 1 Begrippenlijst 
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leereenheid 
Samenhangende hoeveelheid leermateriaal* met 

ten minste informatie en oefening. Een digitale 

leereenheid is vaak interactief.

leerobject 
Component van waarneembare gegevens, zoals tekst, 

afbeelding, film en geluid.

leraar-auteur 
Leermateriaal maken voor eigen gebruik - in de 

Kennisbasis ICT staat ‘voor zijn eigen leereenheid’ 

- wordt gerekend tot de taak van een leraar. Dit 

kan individueel of in samenwerking met collega’s 

gebeuren. Een leraar die doelbewust en/of in opdracht 

leermateriaal voor derden maakt is behalve leraar ook 

educatief auteur. Deze ‘leraar-auteur’ moet aan hogere 

professionele eisen voldoen. Zie de voorbeelden in 

bijlage 3.

leermateriaal / lesmateriaal 
Hoeveelheid samenhangende gegevens waarmee geleerd 

kan worden.

leermiddel
Elk middel dat gebruikt kan worden bij leren en 

lesgeven, zoals schrijfspullen, leermateriaal* en ELO’s.

maatwerk 
Vorm van onderwijs dat speciaal op een bepaald doel 

is afgestemd, bijvoorbeeld ten aanzien van inhoud, 

didactiek* en mediagebruik. 

 

metadateren
Metadata zijn kenmerken van leermateriaal. Het 

beschrijven ervan (metadateren) volgens het CZP* is 

nodig voor de vindbaarheid en vergelijkbaarheid (zie: 

www.edustandaard.nl).

ontwikkelen
Nieuw leermateriaal* maken, waarbij niet wordt 

uitgegaan van bestaand leermateriaal (zoals bij het 

arrangeren*), maar van zelfgeschreven teksten en 

opdrachten. 

open leermateriaal
Leermateriaal* dat online gratis beschikbaar is 

(afgeleid van open educational resources). 

webbased (webgebaseerd) 
Leermateriaal is webbased (webgebaseerd) als het 

toonbaar/leesbaar is met een internetbrowser, 

dus niet door middel van op de eigen computer 

geïnstalleerde software.

webschrijven
Schrijven voor het werken via een beeldscherm, 

waarbij specifieke factoren gelden, zoals leesgedrag en 

zoekmachines.

Wikiwijs
Platform waarmee zo veel mogelijk leermateriaal voor 

iedere docent in het onderwijsstelsel open, (gratis) 

toegankelijk, vrij te gebruiken en aan te passen is. 

Naast een vergaarbakfunctie (repository), met een 

eigen collectie open leermateriaal, heeft Wikiwijs 

een doorverwijsfunctie (referatory), waarbij wordt 

verwezen naar andere collectiehouders: open en 

gesloten, gratis toegankelijk en betaald, publiek en 

commercieel. Leidend zijn de stappen ontwikkelen, 

delen, vinden én arrangeren van de educatieve 

contentketen*. 

In onderstaande ICT-indicatorenlijst zijn de competenties uit de eerste vier paragrafen van de Kennisbasis 

ICT verwerkt. Je kunt vaststellen hoe competent je bent door in de rechter kolom telkens te omcirkelen wat van 

toepassing is: 

1 = helemaal niet; 

2 = een beetje; 

3 = best wel; 

4 = in ruime mate.

0 Attitude
a Ik heb een professionele beroepshouding (zelfreflectie, initiatief en leiderschap) ten aanzien van 

ICT en onderwijs
1 2 3 4

b Ik kan zelfstandig, creatief en kritisch gebruik maken van ICT in het onderwijs. 1 2 3 4
c Ik ben flexibel in het gebruik van ICT en onderwijs. 1 2 3 4
d Ik kan samenwerken met collega’s bij gebruik van ICT en onderwijs 1 2 3 4
e Ik ben op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs. 1 2 3 4
f Ik kan reflecteren op mijn eigen handelen en op de vorderingen van leerlingen. 1 2 3 4

1 Instrumentele vaardigheden (knoppenvaardigheden)
a Ik kan bestanden beheren. 1 2 3 4
b Ik kan diverse hardware (zoals beamer, digitaal schoolbord, digitale foto/videocamera) bedienen 

en aansluiten op de computer.
1 2 3 4

c Ik kan omgaan met een tekstverwerker. 1 2 3 4
d Ik kan werken met een spreadsheetprogramma. 1 2 3 4
e Ik kan werken met presentatiesoftware. 1 2 3 4
f Ik kan mijn weg vinden op internet en omgaan met digitale communicatiemiddelen (zoals mail en 

web 2.0-toepassingen als wiki, weblog, googledocs).
1 2 3 4

g Ik kan foto’s, video’s en audio digitaal maken en bewerken. 1 2 3 4
h Ik kan werken met een elektronische leeromgeving, (leerlinggerelateerde) administratieve 

systemen, (educatieve) software, portfoliosoftware en toetsservicesystemen.
1 2 3 4

i Ik kan werken met een arrangeertool voor digitaal leermateriaal. 1 2 3 4

Bijlage 2 ICT-indicatorenlijst 
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2 Informatievaardigheden en mediawijsheid
a Ik kan voor leerlingen geschikte en betrouwbare digitale leerbronnen selecteren. 1 2 3 4
b Ik kan sites beoordelen op betrouwbaarheid en authenticiteit. 1 2 3 4
c Ik kan leerlingen leren om informatie doelmatig en doeltreffend te zoeken en te vinden. 1 2 3 4
d Ik kan leerlingen wapenen tegen de risico’s van internetgebruik. 1 2 3 4

3 Algemene didactische kennis, inzichten en vaardigheden
Organisatie:

a Ik kan combinaties van niet-digitale en digitale leermiddelen (blended learning) doelmatig en 
doeltreffend inzetten.

1 2 3 4

b Ik kan hard- en software organiseren, rekening houdend met procedures in een school. 1 2 3 4
c Ik kan bij storingen op de computer zodanig handelen dat de les er zo min mogelijk door wordt 

gestoord.
1 2 3 4

d Ik ken de regels die in een school gelden voor computergebruik; ik kan ICT-gedragscodes met 
collega’s ontwikkelen en uitdragen richting leerlingen.

1 2 3 4

Didactiek:
e Ik kan ICT-middelen gebruiken in verschillende onderwijssituaties en kan mijn keus beredeneren. 1 2 3 4
f Ik kan mijn lessen digitaal voorbereiden met softwarepakketten. 1 2 3 4
g Ik kan digitale leermiddelen inzetten om mijn leerlingen te motiveren en stimuleren. 1 2 3 4
h Ik kan bij het geven van opdrachten rekening houden met verschillen in niveau, interesse, 

leerstijl en werktempo van leerlingen.
1 2 3 4

3.1 Presentatie
a Ik kan een goede digitale presentatie maken en gebruiken. 1 2 3 4
b Ik kan een digitaal schoolbord gebruiken bij diverse werkvormen. 1 2 3 4

3.2 Samenwerken en communiceren
a Ik kan leerlingen de regels van verantwoorde elektronisch communicatie bijbrengen. 1 2 3 4
b Ik kan met leerlingen een online discussie, debat of chat organiseren en modereren. 1 2 3 4
c Ik kan omgaan met (a)synchrone manieren om een expert op afstand in te zetten. 1 2 3 4
d Ik ken diverse manieren om op afstand samen te werken aan producten. 1 2 3 4
e Ik kan peer feedback organiseren in een digitale omgeving. 1 2 3 4
f Ik kan op afstand een samenwerkingsproces tussen leerlingen monitoren. 1 2 3 4
g Ik kan actief deelnemen aan een digitale community of practice. 1 2 3 4

3.3 Individueel werken
a Ik ken programma’s voor individueel werken van leerlingen en kan deze gebruiken. 1 2 3 4
b Ik kan een elektronische leeromgeving inzetten om leerlingen te ondersteunen bij het 

zelfstandig leren, zo nodig tijd- en plaatsonafhankelijk.
1 2 3 4

3.4 Begeleiden en evalueren
a Ik kan leerlingen instructies geven om hun leerproces in een digitale leeromgeving zichtbaar 

te maken.
1 2 3 4

b Ik kan leerlingen begeleiden bij het vinden van informatie op internet en deze te beoordelen 
op kwaliteit en betrouwbaarheid.

1 2 3 4

c Ik kan leerlingen begeleiden bij het onderzoek doen met behulp van een digitale leeromgeving. 1 2 3 4
d Ik kan ICT gebruiken om metacognitie tot stand te brengen en het leren van elkaar te 

stimuleren.
1 2 3 4

e Ik kan activiteiten, vorderingen en resultaten van leerlingen volgen en feedback geven in een 
digitale leeromgeving.

1 2 3 4

f Ik kan fraude en plagiaat opsporen en voorkomen. 1 2 3 4
g Ik kan leerlingen remediërende programma’s aanbieden. 1 2 3 4

3.5 Toetsen
a Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden van digitale toetsprogramma’s / toetsservice-

systemen binnen een ELO of als zelfstandige applicatie.
1 2 3 4

b Ik ken de voor- en nadelen van digitaal toetsen. 1 2 3 4
c Ik kan elektronische toetsen inzetten en kan motiveren waarom een keuze gemaakt wordt 

voor een zelfbeoordelende, voorwaardelijke, voortgangs , diagnostische, instap- en/of 
beoordelende toets.

1 2 3 4

d Ik kan beoordelen welke domeinen/onderwerpen geschikt zijn om digitaal te toetsen. 1 2 3 4
e Ik kan verschillende typen gesloten toetsvragen maken (multiple-choice, multiple-answer, ja/

nee, rangorde, matching, point & click, fill in the blanks, numeriek).
1 2 3 4

f Ik kan een digitale toets organiseren (rondom afname, organisatie toetsmoment, informatie 
leerlingen, capaciteit, back-up).

1 2 3 4
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Digitaal leermateriaal maken kan op diverse 

niveaus, variërend van een eenvoudige aanvulling 

op een lesboek tot een complete digitale methode 

ter vervanging van een product van een educatieve 

uitgeverij. In onderstaande matrix zijn zeven 

complexiteitsindicatoren los van elkaar op vier niveaus 

uitgewerkt. Bij het analyseren en ontwerpen van 

leermateriaal kan per indicator een niveau bepaald 

worden, bijvoorbeeld 1a, 2c, 3b, 4d, 5b, 6c en 7a. 

Met deze matrix kan de student bepalen:

 ■ Wat kan ik?
 ■ Wat wil ik?
 ■ Wat wil ik kunnen in de toekomst?
 ■ Wat moet ik (bijvoorbeeld in opdracht van een 
school)?

Matrix met complexiteitsindicatoren van digitaal leermateriaal

Indicator Niveau a Niveau b Niveau c Niveau d
1 Gebruik 1a Alleen voor 

eigen gebruik van 
maker of team van 
makers

1b Ook voor 
derden binnen de 
eigen school of 
scholengemeenschap

1c Ook voor derden 
binnen bovenschools 
samenwerkingsverband

1d Voor iedereen

2 Functie 2a Uitsluitend ter 
aanvulling (bijv. op 
een methode voor 
een heel leerjaar)

2b Vooral ter 
aanvulling, enigszins 
ter vervanging (bijv. 
op/van een methode 
voor een heel 
leerjaar)

2c Enigszins ter 
aanvulling, vooral ter 
vervanging (bijv. op/
van een methode voor 
een heel leerjaar)

2d Geheel ter 
vervanging (bijv. van 
een methode voor een 
heel leerjaar)

3 Omvang 3a Zeer beperkte 
omvang 
(bijv. een 
document over een 
deelonderwerp)

3b Beperkte omvang
(bijv. een paragraaf 
over een onderwerp)

3c Van flinke omvang 
(bijv. een werkboek bij 
een methode)

3d Zeer omvangrijk 
(bijv. een volledige 
methode voor een 
leerjaar)

4 Content 4a Uitsluitend met 
bestaand materiaal 
(arrangeren)

4b Met veel bestaand 
materiaal; met 
weinig eigen 
materiaal

4c Met veel zelfgemaakt 
materiaal; met weinig 
bestaand materiaal

4d Uitsluitend met 
zelf gemaakt materiaal 
(ontwikkelen)

5 Hulpmiddel bij  
   productie

5a Zeer beperkt 
(bijv. uitsluitend 
met standaard 
Office-software)

5b Beperkt (bijv. 
met een eenvoudige 
auteurstool of 
digibordtool)

5c Uitgebreid (bijv. 
met  een complexe 
auteurstool)

5d Zeer uitgebreid 
(bijv. met: een zeer 
complexe auteurstool 
en software voor 
videobewerking of 
programmeren)

6 Publiceervorm  
 en publiceerweg*

6a Zeer eenvoudig 
(bijv. klein aantal 
schermen op 
digibord, in ELO of 
op netwerk)

6b Eenvoudig 
(bijv. groot aantal 
schermen in ELO, met 
oefenopdrachten, 
beperkt interactief)

6c Complex (bijv. groot 
aantal schermen in ELO, 
webbased, interactief)

6d Zeer complex (bijv. 
groot aantal schermen 
op website, zeer 
interactief)

7 Metadatering 7a Zeer eenvoudig 
(bijv. titel, 
auteursnaam en 
datum)

7b Eenvoudig (bijv. 
titel, auteursnaam, 
datum, vak en 
doelgroep)

7c Beperkt volgens CZP
(zie begrippenlijst)

7d Uitgebreid volgens 
CZP

Bijlage 3 Digitaal leermateriaal op diverse niveaus
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*Publiceervorm en publiceerweg
Digitaal leermateriaal kan de vorm hebben van een 
Word-document (.doc of docx) of een pdf-document 
(.pdf). Met deze publiceervormen is geen interactie 
mogelijk. Je kunt het materiaal niet laten reageren als 
leerlingen bijvoorbeeld een vraag beantwoorden. 
Bij het maken van digitaal leermateriaal met 

auteurstools wordt meestal een webbased vorm 

gebruikt, zoals html en SCORM. De laatste is ook 

html, maar er zijn een aantal speciale functies aan 

toegevoegd, waardoor het leermateriaal gegevens 

kan uitwisselen met de ELO waarin het geplaatst is. 

Bijvoorbeeld hoe ver een leerling gekomen is, of 

de kwaliteit van het uitvoeren van opdrachten. In 

tegenstelling tot de documentvorm biedt de webbased 

vorm wel de mogelijkheid tot interactie.

Digitaal leermateriaal met interactievormen kan ook 

gemaakt worden met de tool van een digibord, zoals 

Notebook van Smart en ActiveInspire van Activ. Deze 

tools genereren materiaal in een eigen format, dat 

niet webbased is. Dit materiaal kan worden overgezet 

naar html, maar niet onbeperkt; bewegend beeld en 

interactievormen kunnen daarbij verloren gaan.   

Digitaal leermateriaal kan ongeacht de publiceervorm 

via diverse publiceerwegen bij leerlingen komen, 

zoals via digibord, netwerk, ELO of website. 

Digibordmateriaal kan alleen gebruikt worden op een 

digibord van hetzelfde merk. Materiaal op een intern 

netwerk is toegankelijk voor gebruikers met een 

aangesloten pc in een gebouw. Webbased materiaal 

op een website is toegankelijk voor iedereen met een 

internetverbinding. Het webbased materiaal van een 

ELO is toegankelijk voor iedereen die beschikt over een 

internetverbinding én een autorisatie (inlognaam en 

wachtwoord).

Publiceervorm en publiceerweg
Zie bijlage 3.

Schermresolutie
De belangrijkste eigenschappen van beeldschermen 

zijn de breedte-hoogteverhouding en het aantal 

beeldschermpunten (pixels). Beeldschermen hadden 

lang een breedte-hoogteverhouding van 4:3, met 

de schermresoluties 800x600 en 1024x768. Vanaf 

2006 zijn er breedbeeldschermen met een breedte-

hoogteverhouding van 16:10 met de resoluties 

1280x800, 1440x900 of 1680x1050. Kies voor je 

leermateriaal een resolutie die past op het door de 

doelgroep meest gebruikte beeldscherm  Houd er 

rekening mee dat de boven-  en linkerbalk van een 

ELO ruimte innemen, waardoor bijvoorbeeld bij een 

resolutie van 1024x768 niet het complete scherm 

beschikbaar is voor het digitale leermateriaal. 

Media
Je kunt je leereenheid opbouwen met tekst, 

afbeeldingen, geluid en bewegend beeld. Teksten en 

afbeeldingen zijn relatief eenvoudig te maken. In 

elke auteurstool kun je teksten op een gebruikelijke 

manier opmaken.  Elke computer heeft een programma 

om afbeeldingen te bewerken. Let bij het verwerken 

van afbeeldingen op het aantal pixels. Geluid en film 

zijn aantrekkelijk en effectief, maar het opnemen en 

bewerken kost veel tijd en inspanning. Het maken van 

een stukje video of een animatie kan specialistenwerk 

zijn.

Schermindeling
Bij digitaal leermateriaal is het belangrijk dat 
schermen stabiel worden ingedeeld. Teksten en de 
afbeeldingen moeten bijvoorbeeld steeds op dezelfde 
plaats staan, anders komt het rommelig over. Het is 
dus nodig dat je vooraf besluit hoe je je scherm gaat 
indelen, bijvoorbeeld links de tekst met titel en rechts 
de afbeeldingen, zoals op afbeelding 1.

1. Ondertitel
Tekst tekst tekst tekst tekst

tekst tekst tekst tekst tekst

tekst tekst

Tekst tekst tekst tekst tekst

tekst tekst tekst tekst tekst

tekst tekst

Afbeelding 1

Bijlage 4 Nadere uitleg bij onderwerpen van stap 4 
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Navigatie
In digitaal leermateriaal gebruik je aanklikbare 
knoppen om van het ene scherm in het andere te 
komen, zoals bladeren in een boek. Voor dit navigeren 
is een systeem nodig. Een eenvoudig systeem bestaat 
uit twee knoppen - ‘verder’ en ‘terug’ - om vooruit 
en achteruit te ‘bladeren’. Veel auteurstools hebben 
dat soort knoppen standaard beschikbaar, waarbij 
je de plaats op het scherm kunt kiezen of uit enkele 
mogelijkheden kunt kiezen. Complexer is een systeem 
waarbij je met knoppen direct bijvoorbeeld in 
onderdeel 3 ‘springt’. Net als in een aanklikbare 
inhoudsopgave heb je voor elke ‘sprong’ een aparte 
knop. Op alle latere schermen kun je met de knop 
‘home’ terugspringen naar het beginscherm.    
Het is belangrijk dat je tevoren bedenkt welke navi-
gatiefuncties in je leereenheid moeten komen. De 
navigatie heeft ook consequenties voor de scherm-
indeling. Knoppen nemen ruimte in en je moet hun 

plaats bepalen (afbeelding 2). Als je aan het bouwen 
van je leereenheid begint, gebruik je een aanklikbaar 
woord, waarmee je ook de functie van de knop 
aanduidt. Later kun je de definitieve vorm en grootte 
bepalen.

Extra functies
Digitaal leermateriaal heeft vaak een aantal extra 
functies of gereedschappen, zoals een helpfunctie en 
een begrippenlijst. 
Bedenk tevoren of je, en zo ja, welke extra functies 
je wilt inbouwen. Voor het oproepen ervan is een 
knop nodig, waarbij je ook moet bedenken of je de 
leerling ernaartoe wilt laten springen of dat het een 
pop-up (opklappend venster) wordt (zie afbeelding 
3). Sommige auteurstools hebben een helpfunctie 
ingebouwd en bieden de knop ter keuze aan. 

1  1. Ondertitel
2  Tekst tekst tekst tekst tekst

3  tekst tekst tekst tekst tekst

4  tekst tekst

5  Tekst tekst tekst tekst tekst

6  tekst tekst tekst tekst tekst

7  tekst tekst

8

home terugverder

1  1. Ondertitel
2  Tekst tekst tekst tekst tekst

3  tekst tekst tekst tekst tekst

4  tekst tekst

5  Tekst tekst tekst tekst tekst

6  tekst tekst tekst tekst tekst

7  tekst tekst

8

home terugverder

help

begrippenlijst

Afbeelding 2 Afbeelding 3

Onderwijskundig ontwerp
Om leerlingen de leerdoelen te laten bereiken moet 
je van tevoren bedenken op welke manieren ze 
moeten omgaan met de informatie in de leereenheid. 
Bij teksten en afbeeldingen moet je bedenken hoe 
ze op het scherm gaan verschijnen. Een scherm 
kan bijvoorbeeld bestaan uit één stuk tekst en één 
afbeelding. Bij klikken op ‘verder’ verschijnt een 
volgend scherm, met een nieuwe tekst en een nieuwe 
afbeelding. Je kunt bijvoorbeeld ook werken met een 
halve tekst en een afbeelding. Na klikken op ‘verder’ 
komt er een stuk tekst bij en mogelijk een nieuwe 
afbeelding in plaats van de oude. Er zijn hierbij vele 
mogelijkheden om functioneel te variëren. 
Met instructies geef je aan wat leerlingen na elkaar 
moeten doen. Met oefenopdrachten laat je leerlingen 
oefenen met informatie. Afhankelijk van de gebruikte 
auteurstool kun je onder meer de volgende gesloten 
(met vastgestelde goede antwoorden) oefenopdrachten 
in diverse vormen in je leereenheid opnemen:

 ■ meerkeuzeopdrachten, waarbij de leerling 
bijvoorbeeld één of twee juiste antwoorden uit een 
groter aantal kiest;
 ■ matchopdrachten, waarbij de leerling uit een groter 
aantal gegevens paren vormt (koppelen);
 ■ ordeningsopdrachten, waarbij de leerling gegevens 
in een bepaalde (bijvoorbeeld chronologische) 
volgorde zet;
 ■ invulopdrachten, waarbij de leerling een open plek 
in een zin invult door het ontbrekende woord te 
tikken of uit een lijst te kiezen; hierbij moet je 
bedenken in hoeverre je tik- of spelfouten goed 
rekent;
 ■ numerieke opdrachten, waarbij de leerling een getal 
intikt. 

Bij het opnemen van oefenopdrachten in je leerinhoud 
moet je je afvragen of je wilt dat de resultaten ervan 
worden bijgehouden. Je moet ook een antwoord 
bedenken op de volgende vragen: hoe vaak mag 
de leerling de oefening doen, als hij niet bij de 
eerste poging het juiste antwoord kiest? Geeft het 
leermateriaal feedback, en zo ja wat voor feedback? 
Alleen ‘Goed zo’ en ‘Jammer, niet goed’, of ook 
inhoudelijke feedback over waarom het niet goed is, en 
misschien wel met een verwijzing naar de informatie? 
Dit alles noemen we vraagafhandeling. 
Tot slot moet je ook nadenken over de combinatie 
van informatie-instructie-oefening. Hoeveel 
informatie en instructie (op hoeveel schermen) 
geef je voordat je oefenopdrachten aanbiedt? En 
hoeveel oefenopdrachten bij elkaar, gezien de 
moeilijkheidsgraad van de informatie? 

Toetsing
Een toets is nodig om vast te stellen of leerlingen de 
leerdoelen hebben bereikt. Hiervoor zijn dezelfde 
vraagvormen bruikbaar als die van de hierboven 
beschreven oefenopdrachten. Je kunt een toets 
opnemen in je leereenheid, maar dat heeft als nadeel 
dat een leerling deze niet nog eens kan maken, omdat 
een deel van de vragen in zijn geheugen zit. Vaak vindt 
toetsing apart van het werken aan een leereenheid 
plaats.

Prototypes
Een prototype is een testbouwsel, waarmee je kunt 
testen of je basisontwerp intern consistent en krachtig 
- zowel technisch als didactisch - is; of de leereenheid 
doet wat deze moet gaan doen. 
Hier volgen enkele adviezen. Maak in het prototype 
minstens één scherm in de juiste resolutie en indeling, 
plaats er een ‘echte’ tekst en een ‘echte’ afbeelding in, 
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die dus werkelijk over de leerstof van de leereenheid 
gaan. Maak het navigatiesysteem in zijn geheel, met 
alle (nog lege) hoofdstukken en pagina’s binnen de 
hoofdstukken, met de helpfunctie en de begrippenlijst, 
met de gekozen knoppen. Plaats enige informatie 
in de helpfunctie. Maak van elke opdrachtsoort één 
voorbeeld, met een ‘echte’ oefening over de leerstof, 
met goed gekozen antwoorden plus de feedback. Sla 
het geheel op in de gekozen publiceervorm en kijk of 
het rechtstreeks werkt via een browser, en ook of het 
werkt als het in een ELO geplaatst wordt. 

Bouwen, testen en bijstellen
Met ‘bouwen’ wordt het in elkaar zetten van je leer-
eenheid met je auteurstool bedoeld, maar bijvoorbeeld 
ook het bij elkaar zoeken van teksten en de afbeel-
dingen. De teksten moeten gemaakt worden. De 
afbeeldingen ook, en in de juiste grootte (resolutie). 

Alle instructies en opdrachten moeten bedacht worden. 
Bouwen is buffelen. Bedenk bijvoorbeeld hoeveel 
werk het is om 40 afbeeldingen te verzamelen, van 
dezelfde grootte en scherpte, min of meer van dezelfde 
kwaliteit en hoeveelheid kleur. Of 40 teksten van 
ongeveer dezelfde lengte. En bij elk  hoofdonderwerp 
moeten oefenopdrachten komen.
Als je leereenheid in grote lijnen af is gebouwd 
kun je het gaan testen, maar het is verstandig om 
ook al eerder onderdelen ervan te testen. De tests 
zullen leiden tot bijstellingen, mogelijk zelfs tot 
het bijstellen van je basisontwerp. Testen doe je in 
eerste instantie zelf. Bij technisch testen stel je vast 
of alles werkt in de internetbrowser en in de ELO. 
Bij inhoudelijk testen stel je vast of alle informatie, 
instructie, oefening en de vraagafhandeling 
kloppen. Daarna volgt een test met iemand die niet 
heeft meegewerkt en zo mogelijk met een kind dat 
overeenkomt met de doelgroep.

5.1 Praktijkvoorbeeld 1:  
Rekenen in het basisonderwijs 

Aanleiding
Een leraar van groep zes van een basisschool gebruikt 
een digibord bij het vak rekenen. Het leerproces 
begint altijd met de klassikale instructie, waarna de 
meeste leerlingen deze zelfstandig gaan verwerken. 
Voor leerlingen die extra uitleg nodig hebben is er 
de verlengde instructie. Voorheen nam de leraar deze 
leerlingen apart aan een instructietafel om de leerstof 
opnieuw uit te leggen in een leergesprek, waarbij 
de leerlingen de rekenstrategie hardop moesten 
verwoorden. 
In de nieuwe werkwijze wordt de leraar bij de 
verlengde instructie vervangen door het digibord, 
dat met zijn leermateriaal zorgt voor een leergesprek 
tussen leerlingen, met minimale ondersteuning van de 
lerares. Dit digitale leermateriaal is ontwikkeld door 
een pabo-student, in overleg met de leraar en onder 
begeleiding van een pabo-docent.
De school heeft zijn onderwijs vanuit 
constructivistische leerprincipes vormgegeven. Het 
lerarenteam gaat ervan uit dat het verwerven van 
kennis en vaardigheden niet het gevolg is van een 
directe kennisoverdracht door leraren, maar van de 
denkactiviteiten van de leerlingen zelf. 

Ontwerp 
Het gemaakte digibordmateriaal is aanvullend op 
de in gebruik zijnde methode van een educatieve 
uitgeverij. In de ontwerpfase selecteerde de leraar 
de rekenvaardigheden voor de verlengde instructie, 
zoals: met stappen van één voor- en achteruit tellen, 
het optellen van breuken en geldrekenen: wat krijg je 
terug? Voor deze rekenvaardigheden maakte de pabo-
student leereenheden die aan de volgende criteria 

moesten voldoen:
1  De leereenheid zet aan tot een actieve leerhouding;  
 de leerling wordt vrijwel direct uitgedaagd te   
 reageren op de taak.
2  De leereenheid zet aan tot een onderzoekende   
 houding; de oplossingsstrategieën zijn niet   
 voorgeprogrammeerd maar bieden ruimte voor actief  
 onderzoek naar oplossingen.
3  De leereenheid is zelfcontrolerend; deze levert   
 feedback waardoor de leerling zelf kan nagaan of de  
 oplossing juist is.
4  De leereenheid is overzichtelijk; de opbouw past bij  
 de rekenmethode.

Ontwikkeling
In totaal zijn tien leereenheden ingezet in elf 
verlengde instructies tijdens vijf rekenlessen 
gedurende vier weken. De leereenheden zijn gemaakt 
met de tool ActivInspire die past bij digiborden van 
het type ActivBoard. De hierboven gestelde criteria 
zijn door de student concreet uitgewerkt. De actieve 
leerhouding wordt onder meer bevorderd door gebruik 
door tweetallen, die worden uitgedaagd tot overleg, 
en door de mogelijkheid om (tussen)uitkomsten op te 
schrijven op het digibord. De onderzoekende houding 
wordt onder meer bevorderd door het laten slepen 
van onderdelen zonder dat leerlingen dat wordt 
opgedragen; deze werkwijze moeten ze zelf ontdekken. 
De zelfcorrigerende houding wordt bevorderd door 
het antwoordvel dat bij elke opgave kan worden 
opgeroepen, waardoor leerlingen ook worden aangezet 
tot reflectie op de gehanteerde rekenstrategie. De 
aansluiting bij de methode is gerealiseerd door elke 
leereenheid te laten beginnen met een schermafdruk 
van de rekentaak uit het boek, waarop de onderdelen 
van de digitale verlengde instructie kunnen worden 
aangeklikt. In deze  leereenheden worden abstracte 

Bijlage 5 Praktijkvoorbeelden 
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rekenbewerkingen op een meer betekenisvolle manier 
met visualiseringen behandeld. Hiervan volgen vier 
voorbeelden. 

Voorbeeld 1: Getallenlijn en rekenmachientje
Afbeelding 1 toont de opgave uit het boek. Leerlingen 
moeten een getal opschrijven voor of na een tien-, 
honderd-, duizend- of tienduizendtal. Deze opgave 
is in de leereenheid gevisualiseerd met twee 
hulpmiddelen: een getallenlijn (afbeelding 2) en 
een machientje (afbeelding 3). De door leerlingen 
opgegeven antwoorden worden niet gecontroleerd door 
het leermateriaal. Om de antwoorden te controleren 
klikken leerlingen op de knop ‘Antwoord’, waardoor 
een pop-up met antwoorden verschijnt (afbeelding 4). 

Voorbeeld 2: Versleepbare breukdelen
Dit voorbeeld gaat over het optellen van breuken, 
waarbij (breuk)delen kunnen worden versleept. De 
breukdelen (gekleurd in afbeelding 5) zijn sleepbaar  
in de ‘lege’ taart, waardoor zichtbaar wordt dat 1/4e  
deel erbij 1/4e deel de helft (= 2/4e deel ofwel 1/2e 
deel) van de taart vormt.

Voorbeeld 3: Geldrekenen
Dit voorbeeld gaat over geldrekenen, waarbij 
leerlingen eerst zelf de som moeten reconstrueren 
(afbeelding 6). Daarna kunnen zij het antwoord geven 
door de juiste hoeveelheid munten en geldbiljetten te 
verslepen naar het ‘Terug’-veld.

40.001 30.000

Welk getal komt vóór: Welk getal komt na:

40 001?
39 010?
15 000?
29 500?
54 250?

28 000?
16 090?
14 110?
23 900?
42 200?

30 000?
60 000?
55 500?
58 990?
16 400?

29 100?
35 010?
19 999?
39 999?
17 799?

Schrijf de getallen op

1 Opgave 3 uit rekentaak 31 (uit: De Wereld in getallen, 
Malmberg, Den Bosch).

+ =

Welk deel van de taarten is over en komt in de doos?

5 Het optellen van breuken.

-1

10 9

100 99

1000 999

10 000  9 999

3 Machientje (digibordarrangement 1: met stappen van 
één voor- en achteruit tellen).

30.000......... ......... ......... .........

2 Visueel invulbare getallenlijn (digibordarrangement 1: 
Met stappen van één voor- en achteruit tellen).

-1

10 9

100 99

1000 999

10 000  9 999

Welke getallen komen vóór en na?

30.000......... ......... ......... .........29 998
29 999
30 000
30 001
30 002

4 Pop-up met antwoorden is zichtbaar in beeld.

Terug: € ........            

€
 2

,8
5

Hoeveel krijg je terug?

6 Geldrekenen.
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Voorbeeld 4: Het antwoordveld
Een vast hulpmiddel in elke leereenheid is het 
antwoordvel. Het gele antwoordveld in het midden 
van afbeelding 7 wordt zichtbaar als op de knop 
‘Antwoord’ is geklikt. Op elke pagina kunnen leerlingen 
ook met de digitale pen op het digibord schrijven, 
vergelijkbaar met een kladblaadje. Leerlingen kunnen 
tussenstappen opschrijven ter ondersteuning van hun 
gezamenlijk denkproces. 

Implementatie en evaluatie
De leereenheden zijn elf keer ingezet bij verlengde 
instructie. Deze begon nadat was afgesproken 
welke leerlingen eraan zouden deelnemen en welke 
opdrachten de tweetallen op het bord zouden doen. 
De leerlingen startten zelf de leereenheden waarbij 
ze in het begin vanwege onwennigheid hulp nodig 
hadden van de leraar of de klas. Sommige leerlingen 
durfden niet goed met de pen op het bord te klikken 
of te schuiven. In de vorige les had de leraar 
uitgelegd dat er op het digibord vaak iets geschoven 
kan worden en dat ze dat moesten proberen. Na een 
tijdje ontdekten leerlingen steeds beter hoe het bord 
werkte en gingen ze er zelfstandiger en vrijer mee 
om. Na de vijfde digitale verlengde instructie vroegen 
leerlingen nauwelijks meer om hulp. De hulpvragen 
gingen meestal over het gebruik van het bord. De 
leraar reageerde niet met antwoorden, maar met 
verhelderende vragen en stimuleerde leerlingen om 
zelf een oplossing te zoeken. 
De leerlingen werkten in groepjes van twee, maar 
gebruikten het bord om de beurt, waarbij ze steeds 
samen naar de opgave keken en samen bespraken wat 
ze aan het doen waren. De samenwerking bestond 
vooral uit overleg en soms uitleg van de een aan de 
ander. Belangrijk was dat ze voortdurend hardop 
moesten nadenken.
De leerlingen gingen bewust om met de 
antwoordvelden, waardoor zelfcontrole en reflectie 
werden gestimuleerd. Ze bekeken de antwoorden 
nadat ze een opgave hadden gemaakt  en maakten 
deze opnieuw bij een fout antwoord. De leereenheden 
zetten de leerlingen aan tot een onderzoekende 
houding, maar dat hing wel samen met hun niveau. Als 
leerlingen een opgave direct konden uitvoeren viel er 
weinig te ontdekken en te reflecteren.

Praktijkvoorbeeld 2:  
Nederlands in het basisonderwijs

Aanleiding
De leraar werkt op een basisschool, die al redelijk veel 
gebruik gemaakt van ICT, met computers en digiborden. 
Voor taal in groep 7 gebruikte de leraar een methode 
van een educatieve uitgeverij, maar deze bood volgens 
hem te weinig oefenstof over werkwoordspelling. De 
methode gebruikte ook principes die afweken van veel 
bestaand aanvullend materiaal, waaronder educatieve 
software. De leraar besloot daarom zelf aanvullend 
leermateriaal te gaan maken, en wel met de vrij 
eenvoudige tool Hot Potatoes. 

Ontwerp
Bij het ontwerpen van zijn digitaal leermateriaal 
volgde de leraar de opbouw van zijn methode, die 
bestond uit een aantal hoofd- en deelonderwerpen, 
zoals de tegenwoordige tijd en de diverse 
persoonsvormen daarbij. De leraar wilde per 
onderdeel een aantal oefeningen maken, met per 
hoofdonderwerp een afsluitende oefening met daarin 
een combinatie van de diverse deelonderwerpen.
 
Ontwikkelen
De leraar maakte bij de oefeningen vooral gebruik van 
open invulvelden, pulldown menu’s en sleepoefeningen 
(afbeeldingen 1-4), met vaak bovenaan een korte uitleg. 
Door op de knop ‘Kijk na’ te klikken wordt de oefening 
direct nagekeken, waarbij de goed uitgevoerde 
opdrachten verdwijnen; de invoervelden van de fout 
uitgevoerde opdrachten blijven staan. De leerlingen 
kunnen deze verbeteren. Ze kunnen ook doorklikken 
naar de volgende oefening. Elk deelonderwerp 
wordt afgesloten met een oefening zonder uitleg. 
Leerlingen moeten dan de betreffende principes van 

werkwoordspelling uit hun hoofd kunnen toepassen. 
Per oefening wordt de score bijgehouden. Bij goede 
antwoorden krijgt de leerling punten, bij foute 
antwoorden gaan er punten af van het maximaal te 
behalen punten. Leerlingen kunnen een fout antwoord 
verbeteren, maar krijgen dan niet hetzelfde aantal 
punten. Het is daardoor niet gemakkelijk om een score 
van 100% te behalen.
Bij het digitale materiaal makte de leraar in Word 
een hulpkaart waarmee leerlingen de keuzes bij 
werkwoordspelling konden maken volgens een 
blokkenschema. 

Implementatie en evaluatie
Leerlingen werkten zelfstandig met het leermateriaal 
als onderdeel van hun taak (taakbrief). Volgens de 
leraar verliep dit goed en vonden leerlingen het fijn 
dat het materiaal niet teveel ‘tierelantijntjes’ en 
andere visuele afleiders bevatte. Leerlingen hechten 
daar minder waarde aan dan wel eens wordt gedacht. 
Ze willen snel en gericht aan de slag kunnen gaan.
De leraar heeft al zijn leermateriaal op de website 
van de school geplaatst, zodat geïnteresseerden 
ervan konden profiteren. Vanuit andere scholen was 
er best veel interesse in het materiaal, maar ook bij 
kinderen en ouders die aan werkwoordspelling wilden 
werken. Voor de school leverde dat waardering en 
naamsbekendheid op.
Sinds enige tijd wordt het beschreven leermateriaal 
niet meer gebruikt op de school door de invoering 
van een andere taalmethode, die wel beschikt over 
voldoende oefenmateriaal. Deze methode werkt ook 
volgens de meer gebruikelijke principes, waardoor 
ook passende onafhankelijke softwarepakketten ter 
aanvulling bruikbaar zijn.

.... : .... = ....

721:7=....

700:7=100
21:7=3

721:7=103

700    7    100 .... : .... = ....

7 Het antwoordvel.

Deze informatie kunt u terug vinden op:  
http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/
modulevoorlerarenopleidingen/praktijkvoorbeelden/
rekenenbasisonderwijs
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1 Invulopdracht met uitleg.

2 Opdracht zonder uitleg met feedback.

3 Matchopdracht door middel van slepen met feedback.

4 Meerkeuzeopdracht met uitleg.

Praktijkvoorbeeld 3:  
Remedial teaching Nederlands 
(basisonderwijs)

Aanleiding
Deze leraar heeft ongeveer tien jaar in het primair 
onderwijs voor de klas gestaan. Sinds een aantal jaar 
werkt hij voor zichzelf als remedial teacher en geeft 
hij kinderen uit allerlei leerjaren en van allerlei 
niveaus uit het po bijles, voornamelijk op het gebied 
van taalonderwijs. 
Bij individuele begeleiding zijn de aanpak en leerstof 
per leerling anders dan in de klas. De leraar maakt 
gebruik van allerlei middelen zoals tekstmateriaal, 
schriftelijk oefenmateriaal en soms ook educatieve 
software om leerlingen bij te spijkeren over een 
bepaald onderwerp. Veel educatieve software voldoet 
volgens de leraar niet aan zijn behoefte. Vaak is het 
moeilijk om binnen een programma naar een specifiek 
onderdeel te gaan, dat hij met een leerling wil 
behandelen. Soms vindt hij de uitleg van software te 
uitgebreid in verhouding met het leerrendement.
De leraar besloot daarom zelf digitaal leermateriaal 
te maken dat precies paste bij de behoefte van 
individuele leerlingen, of waarin de leerlijn tot op 
een bepaald niveau was uitgesplitst, zodat hij een 
specifieke vaardigheid of kennis beter kon laten 
trainen. Daarnaast vond hij dat digitaal leermateriaal 
voor leerlingen leuk is om mee te werken, vooral ook 
ter afwisseling.

Ontwerp
De leraar wilde vooral aanvullend oefenmateriaal 
maken over leerstof waarmee leerlingen vaak moeite 
hadden. Het moest instructiemateriaal zijn, met 
oefeningen om woorden en vaardigheden te oefenen. 
De leraar kende de leerlijnen van het taalonderwijs 

in het po. Door deze globaal op papier te zetten en 
te verdelen in kleinere deelstappen kreeg hij een 
overzicht van alle te behandelen leerstof en kon hij de 
inhoud van het digitale leermateriaal bepalen. 
De leraar verwachtte dat hij zijn doel kon bereiken 
met de auteurstools Hot Potatoes en Jclic. Deze tools 
zijn vooral bruikbaar voor allerlei oefeningen en niet 
zozeer om informatie en instructie aan te bieden. 
Volgens de leraar is een belangrijke kracht van digitaal 
leermateriaal dat er veel verschillende soorten 
opdrachten en oefeningen te maken zijn rondom een 
bepaald onderwerp. Je kunt open invulopdrachten 
gebruiken om bepaalde woorden in te laten vullen 
en opdrachten waarbij leerlingen dezelfde woorden 
koppelen aan een plaatje. 

Ontwikkeling
Toen de leraar besloot om voor bepaalde stof digitaal 
leermateriaal te maken, werkte hij de opdracht eerst 
uit in een Word- of Exceldocument. Daarin beschreef 
hij bijvoorbeeld waarvoor de oefening specifiek was, 
welke woorden er allemaal in voor moesten komen en 
welke opdrachtvormen in Hot Potatoes en Jclic - de 
leraar noemde ze ‘werkvormen’ - hij daarvoor wilde 
gebruiken. Dit alles werkte hij uit in een schema.
Afbeelding 1 laat een uitwerking (‘didactisch 
schema’) zien voor een oefening ter voorbereiding 
op het gebruik van eer/eur/oor in zogenaamde 
tweelingwoorden. De leraar maakte een lijst van te 
gebruiken woorden en gaf in het schema aan in welke 
opdrachtvormen hij deze wilde toepassen. Zo was voor 
hem duidelijk wat hij ging maken. 
In het schema is ook te zien dat de leraar koos 
voor een bepaalde opbouw in werkvormen voor dit 
specifieke onderwerp. Het kiezen van de werkvormen 
is een bewuste keuze die afhangt van wat er in 
de oefening wordt. Standaard maakte hij in de 

Deze informatie kunt u terug vinden op:  
http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/modulevoorlerarenopleidingen/praktijkvoorbeelden/
nederlandsbasisonderwijs
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tool - voor deze specifieke oefening gebruikte hij 
Jclic - een overzicht van alle te gebruiken woorden. 
Daarna doorliep hij in deze oefening alle werkvormen 
die in het schema staan van links naar rechts. 
Het leermateriaal eindigde met een dictee. Per 
opdrachtvorm zag hij welke woorden hij daarbij wilde 
gebruiken. Zo zorgde hij voor voldoende variatie in 
woorden en wist hij zeker dat hij uiteindelijk alles ook 
gebruikt had. 
Op afbeelding 2 is een voorbeeld te zien van de 
opdrachtvorm waarin woorden met plaatjes worden 
verbonden. De leerling selecteert een plaatje met 
de muis en sleept deze naar het betreffende woord. 
Als dit goed is gedaan verdwijnen het plaatje en het 
woord van het scherm. Naast het koppelen van plaatjes 
met woorden is er ook de opdrachtvorm waarbij de 
leerling woorden koppelt met tekstuele uitleg. In 
een latere opdrachtvorm moeten de leerling zelf iets 
invullen in een zin (afbeelding 3). De leerling ziet bij 
alle opdrachten of hij het goed doet of niet. Vult hij 
een fout woord in, dan kleurt dit automatisch rood, 
zoals in onderstaand voorbeeld is te zien. 
Bij al het andere leermateriaal dat deze leraar 
heeft gemaakt hanteerde hij dezelfde werkwijze als 
hierboven geschetst. De behoefte aan leermateriaal 
werd bepaald door wat zijn leerlingen nodig hadden, 
en dit werkte hij eerst uit in een didactisch schema. 
Dit was zijn leidraad bij het ontwikkelen van het 
digitaal materiaal.

Implementatie en evaluatie
De leraar gebruikt het leermateriaal als aanvulling 
op al het andere materiaal dat hij heeft. Afwisselen 
met verschillende manieren van werken en soorten 
oefeningen is volgens hem erg belangrijk. Hij merkt 
dat leerlingen graag met digitaal leermateriaal 
werken, maar uitsluitend digitaal leermateriaal 

gebruiken is volgens hem niet wenselijk. 
Gebruik van een ELO zou voor deze leraar betekenen 
dat hij automatisch zou kunnen vaststellen hoe de 
leerlingen het leermateriaal hebben doorlopen. Omdat 
deze leraar zijn leerlingen alleen individueel begeleidt 
en meestal aanwezig is als zij het leermateriaal 
doorlopen, ziet hij direct hoe de leerling het heeft 
gedaan en waar knelpunten zitten. Een  ELO heeft voor 
hem weinig meerwaarde
Deze leraar stelt al het materiaal dat hij heeft gemaakt 
beschikbaar voor anderen om te gebruiken. Het 
makkelijk kunnen delen van leermateriaal ziet hij als 
een belangrijk voordeel van het werken met digitaal 
leermateriaal. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw 
uitgevonden te worden. Daarnaast geef je anderen 
zo ook de mogelijkheid om feedback te geven op je 
materiaal waardoor je het kunt verbeteren. Als het 
materiaal binnen de grenzen van je eigen klas blijft is 
dat veel lastiger.

1 Didactisch schema.

2 Door slepen koppelen van woorden en plaatjes.

3 Woorden kiezen en invullen.

Deze informatie kunt u terug vinden op:  
http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/
modulevoorlerarenopleidingen/praktijkvoorbeelden/
remedialteachingnederlandspo
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Praktijkvoorbeeld 4:  
Biologie in vmbo-b en -k 

Aanleiding
Deze leraar geeft les op een school voor vmbo met 
alle leerwegen. Voor het vak biologie in de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg zocht hij manieren 
om tijd vrij te maken om leerlingen extra uitleg te 
kunnen geven. Voorheen besteedde hij veel tijd aan het 
klassikaal bespreken en herhalen van opdrachten van 
het werkboek, waardoor er weinig gelegenheid was 
voor individuele begeleiding. Daarnaast had de leraar 
vaak gezeur met leerlingen over inleverwerk, wat veel 
tijd en moeite kostte.

Ontwerp 
Door gebruik te maken van digitaal leermateriaal 
zag deze leraar een kans om leerstof op zo’n manier 
aan te bieden dat leerlingen actiever met de stof aan 
de slag konden gaan, om meer inzicht te krijgen in 
hun leerproces en om tijd vrij te maken voor extra 
uitleg aan individuele leerlingen. De leraar gebruikte 
de methode van een educatieve uitgeverij als basis 
bij het zelf maken van digitaal leermateriaal. Het 
handboek wilde hij niet vervangen, wel een deel van de 
werkboekopdrachten. En hij wilde beide aanvullen met 
informatie en opdrachten.
Door het plaatsten van zijn leermateriaal op de 
ELO van de school zou hij ook kunnen controleren 
hoe leerlingen oefeningen maken en hoeveel tijd 
ze daaraan besteden. Hiervoor was wel nodig om 
een daarvoor geschikte auteurstool te gebruiken. 
Problemen met inleverwerk zou hij ook op kunnen 
vangen; in de ELO kan de leraar immers per leerling 
kunnen zien of en hoe ze hun werk hebben gedaan. 
Het aanvullend materiaal moest vooral bestaan 
uit opdrachten die leerlingen zelfstandig kunnen 

doorlopen om hun kennis te oefenen en te toetsen, in 
aansluiting op de leerstof uit het handboek.  

Ontwikkeling
Voor het maken van het digitaal leermateriaal 
gebruikte de leraar diverse auteurstools met 
wisselende voordelen. De tool Hot Potatoes is vooral 
gericht op het maken van interactieve oefeningen, 
zoals invul- en sorteeropdrachten. Afhankelijk van het 
gegeven antwoord kan in de tool aanvullende uitleg 
worden geplaatst, zodat de leerling direct feedback 
krijgt op zijn antwoord. De leraar heeft met deze tool 
allerlei oefen- en toetsopdrachten gemaakt. Daarnaast 
gebruikte hij ook de tool Jclic, om ander soorten 
oefeningen te maken, en het programma Wintoets om 
toetsen te maken.
Voor oefeningen, waarbij de leraar ook inhoudelijke 
stof wilde toevoegen, gebruikte hij de tool Exe 
Learning. Daarmee kunnen teksten, afbeeldingen en 
allerlei multimedia met uitleg worden geplaatst. 
Oefeningen die gemaakt zijn met Hot Potatoes en 
Jclic kunnen ook in Exe Learning worden geplaatst, 
waardoor leermateriaal ontstaat met zowel informatie 
als oefening in een zelfbepaalde volgorde. Ter 
verrijking van de leerstof maakt de leraar ook steeds 
meer gebruik van aanvullend filmmateriaal uit Teleblik 
en de SchoolTV-beeldbank.
De leraar plaatste het gemaakte leermateriaal in de 
ELO van de school, in dit geval Moodle, waardoor 
leerlingen de leerstof zelfstandig kunnen vinden en 
doorlopen. Met Moodle kun je van iedere leerling 
bijhouden hoe deze de oefening doorloopt en hoe 
lang hij erover doet. De leraar maakte twee soorten 
oefeningen: oefeningen die leerlingen zo vaak als ze 
willen mogen doen en oefeningen die de leerlingen 
een beperkt aantal keren (maximaal vijf) mogen 
doen. Ook geeft de leraar een datum en tijd op, 

wanneer de leerlingen de opdrachten af moeten 
hebben. Oefeningen met een beperkte doorlooptijd 
beoordeelt hij met een cijfer, wat motiverend werkt 
bij de leerlingen. De leraar kan het cijfer eenvoudig 
vaststellen doordat de ELO de score per leerling 
bijhoudt. 
De leraar plaatste het leermateriaal ook in een 
bepaalde volgorde in de ELO, in aansluiting op de 
methode. Hij stelt het betreffende leermateriaal ter 
beschikking op het moment dat leerlingen aan bepaalde 
leerstof beginnen. Maar eerst doorloopt hij zelf het 
materiaal en controleert hij of het naar behoren 
functioneert, bijvoorbeeld of alle verwijzingen naar 
externe pagina’s of filmmateriaal nog werken. Zeker bij 
gebruik van externe bronnen is controle erg belangrijk. 
Voor leerlingen is het demotiverend als leermateriaal 
niet goed werkt.

Implementatie en evaluatie
De leraar gebruikt het zelfgemaakte digitale 
leermateriaal aan de hand van de methode. De 
leerlingen doorlopen zelfstandig al het leermateriaal. 
In de ELO kan de leraar zien of de leerlingen het 
materiaal hebben doorlopen, hoe lang ze daarover 
hebben gedaan en wat hun score was. Afhankelijk 
van de resultaten van de oefeningen kan de leraar 
klassikaal bepaalde stof behandelen of individueel 
extra uitleg geven. Als leerlingen hun werk niet hebben 
gedaan - wat door de ELO wordt gesignaleerd - kan 
de leraar ze daar op aanspreken. Leerlingen zijn in 
het algemeen gemotiveerd om het leermateriaal te 
doorlopen, zeker omdat ze er een cijfer voor krijgen. 
In de beleving van de leraar heeft het gebruik van 
digitaal leermateriaal gezorgd voor tijdwinst omdat 
hij niet meer constant de leerstof hoeft te herhalen. 
Ook heeft hij meer grip gekregen op het leerproces 
van de leerlingen. Leerlingen moesten wennen aan 

de andere manier van werken. Het was een hele 
omschakeling, ook omdat bij de meeste andere vakken 
er niet zo werd gewerkt. Leerlingen moesten ook 
wennen aan het idee dat de leraar nu ook kan zien of 
ze iets hadden gedaan. Ze kregen directe feedback op 
hun antwoorden, in plaats van pas achteraf bij het 
klassikaal nakijken. Volgens de leraar hadden veel 
leerlingen niet door dat ze door de oefeningen aan het 
leren waren. 
Intussen heeft de leraar sommige delen van het 
digitale leermateriaal bijgesteld, naar aanleiding van 
zijn ervaringen ermee. Sommige opdrachten waren zo 
geformuleerd dat leerlingen letterlijk teksten uit het 
boek reproduceerden. Door andere soorten opdrachten 
zorgde hij ervoor dat leerlingen meer hun inzicht in 
de leerstof moesten tonen.
Naast het digitale leermateriaal voor individueel 
gebruik laat de leraar zijn leerlingen ook in groepjes 
samenwerken, bijvoorbeeld bij het opstellen van 
definities van moeilijke begrippen. Daarbij gaat 
het om formuleren in eigen woorden, in plaats van 
reproduceren uit het boek. Zo stimuleert hij leerlingen 
ook om elkaar - in plaats van aan de leraar - vragen te 
stellen als ze iets niet snappen.
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1 Een oefenopdracht gemaakt in Hot Potatoes.

2 Leermateriaal gemaakt in Exe Learning met een 
duidelijke volgorde en structuur.

 3 Een Hot Potatoes-oefening in de ELO.

4 De leraar volgt de volgorde van het boek bij het 
plaatsen op de ELO.

Deze informatie kunt u terug vinden op:  
http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/
modulevoorlerarenopleidingen/praktijkvoorbeelden/
biologievmbo
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Praktijkvoorbeeld 5:  
Natuurkunde in vmbo-t

Aanleiding
Deze leraar geeft les in natuurkunde in de theoretische 
leerweg van het vmbo, waarvan de leerlingen volgens 
hem erg visueel zijn ingesteld. Uit eigen ervaring en 
onderzoek weet hij dat gebruik van beeld en geluid 
een hoger leerrendement heeft dan een stuk droge 
tekst lezen. Een filmpje zegt veel meer in korte tijd. De 
leraar is daarom op zoek gegaan naar videomateriaal 
ter aanvulling op de onderwerpen in de methode van 
een educatieve uitgeverij, die hij gebruikt. 
Op het internet is veel bruikbaar beeldmateriaal te 
vinden en leerlingen kunnen dit zelfstandig bekijken, 
op school en thuis. Maar het passief bekijken van een 
video is niet genoeg. Om de leerlingen te triggeren 
heeft de leraar werkbladen en zogenaamde video-
so’s (schriftelijke overhoringen) in Word gemaakt met 
opdrachten over dingen die in de video’s aan bod 
komen. Zo krijgen leerlingen een goed beeld over het 
onderwerp. 

Ontwerp
De leraar heeft materiaal gebruikt van Teleblik en 
SchoolTV Beeldbank, en sites zoals YouTube. Voor het 
maken van aanvullend materiaal bekijkt de leraar een 
filmpje eerst zelf. Over de inhoud ervan schrijft hij 
allerlei vragen en antwoorden op om zijn aanvullend 
materiaal van te kunnen maken. Vragen die in een 
aflevering van Klokhuis worden gesteld kun je vaak zo 
overnemen.

Ontwikkeling
In Word maakte de leraar werkbladen met relevante 
opdrachten, aan de hand waarvan leerlingen video’s 
moeten bekijken. Hij gebruikt diverse soorten open 

opdrachten, zoals vragen met meerdere antwoorden  - 
zoals twee eigenschappen van elektriciteit - en het 
laten natekenen van een schakelaar (zie de afbeelding). 
Aan het begin van het werkblad heeft de leraar een 
link geplaatst naar de locatie van de video.
Door een video te combineren met zo’n werkblad 
worden leerlingen gedwongen actief bezig te zijn met 
het materiaal; ze moeten aandachtig luisteren, kijken 
en schrijven. Het werken met werkblad en de video kan 
klassikaal of individueel gebeuren en duurt ongeveer 
20 minuten.

Implementatie en evaluatie
De leraar gebruikt video’s om leerlingen dingen 
aan te leren én om te toetsen. Hij legt bijvoorbeeld 
eerst de theorie van het boek uit en laat daarbij 
een video aan de hand van een werkblad bekijken. 
In zijn school hebben alle lokalen een digibord 
met internetverbinding waardoor het bekijken van 
webvideo’s goed mogelijk is. In een andere les toetst 
de leraar zijn leerlingen met een video-SO bij een film. 
Hiervoor krijgen leerlingen een cijfer dat meetelt voor 
het rapport.
De leraar plaatst zijn materiaal in de ELO van de 
school, zoals een werkblad met een verwijzing naar 
de video. Leerlingen kunnen de opdrachten zelfstandig 
uitvoeren en het resultaat direct inleveren bij de 
leraar. Leerlingen die meer video’s willen zien, vinden 
die in de ELO. 
Natekenopdrachten zijn lastig, zo is gebleken in de 
praktijk. Het is moeilijk om in te schatten hoeveel tijd 
leerlingen ervoor nodig hebben. De leraar zou deze 
opdrachten wel interactiever willen maken, maar het is 
niet gemakkelijk om video’s te embedden (opnemen in 
een webpagina) bij de opdrachten. Video’s van Teleblik 
en SchoolTV Beeldbank kunnen niet worden geëmbed. 
Bij dit filmmateriaal zouden leerlingen voortdurend 

moeten switchen tussen film- en opdrachtscherm, wat 
volgens de leraar voor onnodige afleiding zorgt. 
Het gemaakte leermateriaal is elk jaar opnieuw 
bruikbaar, alleen de links naar video’s moeten 
gecontroleerd worden. Het concept is ook bruikbaar 
voor andere vakken en onderwijssectoren. De leraar 
vindt het belangrijk dat digitaal leermateriaal 

gedeeld wordt. Hij heeft zijn materiaal in een 
leermiddelendatabase geplaatst, waardoor collega’s 
zijn materiaal kunnen gebruiken. Hij kan ook profiteren 
van het werk van anderen. 

 Een video-so over electriciteit.

Deze informatie kunt u terug vinden op:  
http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/modulevoorlerarenopleidingen/praktijkvoorbeelden/
natuurkundevmbo
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Praktijkvoorbeeld 6:  
Techniek-natuurkunde in vmbo-b

Aanleiding
Deze leraar geeft les in de basisberoepsgerichte 
leerweg van een vmbo-school, waar de vakken 
natuurkunde en techniek geïntegreerd zijn. Voorheen 
was natuurkunde een moeilijk en abstract vak voor zijn 
leerlingen; het standaard methodemateriaal voldeed 
niet. De school koos voor integratie van natuurkunde 
en techniek, omdat je met techniek de leerstof van 
natuurkunde concreter kunt maken. 
De leraar bedacht toen dat digitaal leermateriaal 
daarbij zou kunnen helpen, omdat je het interactief 
en aantrekkelijk kunt aanbieden. Hij vond digitaal 
materiaal ook motiverend en stimulerend voor 
leerlingen. Je kunt er snel mee inspelen op de praktijk, 
de actualiteit en ook op nieuwe omstandigheden, 
zoals het groeiend aantal leerlingen met een 
dyslexiehandicap op de school. De leraar had een 
technieklokaal met tien computers tot zijn beschikking, 
terwijl de school meer met laptops wilde gaan 
werken. Allemaal redenen om te investeren in digitaal 
leermateriaal.

Ontwerp
De leraar begon met het maken van een matrix met 
de verschillende leerdoelen van en behoeften bij de 
vakken natuurkunde en techniek, om vast te stellen over 
welke leerstof leermateriaal nodig was. Hij koos voor 
een onderwerp dat goed visueel en concreet gemaakt 
kan worden: het principe van druk- en trekkracht bij 
brugconstructies. 
Voor een oriëntatie op het onderwerp inventariseerde 
hij materiaal op internet. Hij vond allerlei 
internetsites met bruikbare informatie over druk- 
en trekkracht, en ook een gratis te gebruiken 

simulatieprogramma, waarmee je een brug kunt 
ontwerpen. Door materiaal te zoeken stelde de leraar 
stapsgewijs de grote lijnen over het onderwerp vast. 
Hij vormde, als het ware, al zoekende het ontwerp van 
de les. 
Daarnaast maakt de leraar gebruik van het format 
van de Onderwijsvernieuwingscoöperatie, waarin per 
leereenheid wordt omschreven wat de leerdoelen zijn, 
hoe lang leerlingen eraan werken en hoe ze aan de slag 
gaan. Nuttig en herkenbaar voor leerlingen, die zo snel 
kunnen zien waar het materiaal over gaat. 

Ontwikkeling
De tool die de leraar voor zijn leermateriaal 
gebruikte was de Lessenmaker. Dit is een webbased 
auteursomgeving voor digitaal leermateriaal, waarmee 
interactief digitaal leermateriaal gemaakt kan worden 
met opdrachten en allerlei multimedia. De leraar 
vond het belangrijk dat de leerlingen niet alleen 
met digitaal materiaal bezig zijn, maar ook dat ze 
samenwerken en fysiek in de klas aan de slag gaan. 
Met deze gedachten in het achterhoofd deelde hij het 
materiaal in. 
De leereenheid begon met een aantal vragen over 
het onderwerp ‘Sterke constructies’. Afbeeldingen 
en opdrachten leidden het onderwerp in. Door het 
maken van opdrachten werd voorkennis geactiveerd 
en ontwikkelden leerlingen spelenderwijs kennis 
van enkele principes die van belang zijn bij sterke 
constructies. 
Na deze introductie kregen leerlingen meer gerichte 
opdrachten over druk- en trekkracht, waarbij ze 
bijvoorbeeld de soort kracht op een afbeelding 
moesten herkennen. De gesloten opdrachten gaven 
directe feedback op het gegeven antwoord.
Vervolgens werden leerlingen in een instructie 
verwezen naar het computersimulatieprogramma 

Westpoint Bridges, waarmee ze de ontwikkelde kennis 
moesten toepassen. 
Tot slot was er een fysieke opdracht, waarbij 
leerlingen in groepjes met marshmallows en spaghetti 
een sterke constructie maakten. Het competitie-element 
werkte stimulerend; leerlingen wilden daardoor een 
zo’n sterk mogelijke constructie maken. Als deze klaar 
was lazen leerlingen in het digitaal leermateriaal hoe 
ze de kracht van hun constructie moesten testen. 
Aanvankelijk maakte de leraar zijn leermateriaal 
alleen en plaatste hij het op de ELO van zijn school. 
Toen collega’s enthousiast werden door zijn nieuwe 
aanpak volgde samenwerking, ook met collega’s van 
andere scholen. Tegenwoordig maakt de leraar zijn 
digitaal leermateriaal altijd in samenwerkingsverband. 
Een nieuw product laat hij door collega’s op inhoud 
reviewen, terwijl iemand met ervaring in de 
uitgeverswereld de taal en spelling controleert. Met de 
feedback verbetert de leraar zijn producten.

Implementatie en evaluatie
Leerlingen besteedden ongeveer zes lesuren aan de 
leereenheid over druk- en trekkracht. Het werken met 
het digitale leermateriaal was daar een onderdeel van, 
in ongeveer eenderde van de tijd. De leseenheid werd 
afgesloten met een toets die in de ELO was geplaatst. 
In de praktijk bleek dat de computersimulatie voor 
de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg te 
moeilijk was. De leraar heeft deze uit de leereenheid 
gehaald.
Afwisseling tussen werken met digitaal 
leermateriaal, uitleg door de leraar en fysieke 
samenwerkingsopdrachten is erg belangrijk volgens 
de leraar. Ook leerlingen geven de voorkeur aan 
afwisseling. Werken met digitaal leermateriaal vinden 
ze leuk, maar het nieuwe is er na een tijdje wel af. 
Sommige leerlingen vinden het ook fijn om zelf dingen 
op te zoeken.

1 Beginsituatie. 2  De bouwkraan.
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3 Brug bouwen.

Praktijkvoorbeeld 7:  
Natuurkunde in havo en vwo

Aanleiding
Deze leraar geeft les in het vak natuurkunde op 
een havo/vwo-school die uitsluitend met digitaal 
leermateriaal werkt. Toen voor het onderwerp 
‘andere krachten’ digitaal leermateriaal nodig was 
besloot deze leraar om gebruik te maken van bestaand 
leermateriaal, dat gemaakt was door een collega van 
een vmbo-school (zie praktijkvoorbeeld 3). De havo/
vwo-leraar kende dit materiaal en kon het gebruiken 
omdat hij in een samenwerkingsverband van scholen 

zat die gezamenlijk digitaal leermateriaal maken. Met 
wat aanpassingen maakte hij van de oorspronkelijke 
leereenheid een havo/vwo-versie.
De leraar is een voorstander van het werken met 
digitaal leermateriaal. Het schept nieuwe didactische 
mogelijkheden en biedt meerwaarde doordat er zoveel 
verschillende digitale instrumenten zijn die je kunt 
inzetten voor gevarieerd onderwijs, zoals multimedia, 
automatisch feedback, simulaties en games.

Ontwerp
In het leermateriaal wordt het onderwerp ‘krachten’ 
met enkele opdrachten geïntroduceerd, waardoor 
leerlingen feeling krijgen met het onderwerp. Ze 
krijgen ook inzicht in het verschil tussen duw- en 
trekkracht en in kenmerken van sterke constructies. 
Daarnaast maken leerlingen brugconstructies met 
een computersimulatieprogramma. Ook maken 
ze in groepjes een brug van marshmallows en 
spaghettistokjes. In dit onderdeel zit een sterk 
competitie-element.  
De leraar vindt de leereenheid sterk van opzet, omdat 
deze afwisselend is met diverse manieren van werken. 
De leerlingen zijn niet alleen individueel met de 
computer bezig, maar ook met samenwerken en het 
in de praktijk brengen van de opgedane kennis. Het 
oorspronkelijk leermateriaal was inhoudelijk nogal 
open en beperkt, maar het had wel een goede structuur 
waarmee het onderwerp geleerd kan worden. Om 
het materiaal geschikt te maken voor het havo/vwo-
niveau keek de leraar vooral naar de manier waarop 
hij leerlingen ermee wilde laten werken, door middel 
van welke instructie en opdrachten en met welke 
aanvullende informatie.

Ontwikkeling
Het digitaal leermateriaal voor havo/vwo is in de 
ELO neergezet. Het begint met een oriëntatie op de 
leerdoelen, waardoor leerlingen weten wat ze gaan 
doen. Bij deze introductie maakt de leraar geen 
gebruik van de terugkoppeling van de gegevens met de 
ELO. Het kunnen bijhouden van opdrachtscores vindt 
hij wel nuttig om individueel te coachen, maar dat was 
hier niet bij de bedoeling.
Bij de computersimulatie ontwerpen leerlingen een zo 
sterk mogelijke brug, waarover ze vervolgens virtueel 
auto’s met verschillend gewicht laten rijden. Hierbij 
krijgen ze beperkingen opgelegd, bijvoorbeeld wat 
betreft budget en bouwmateriaal. Spelenderwijs 
ontdekken leerlingen wat sterke constructies zijn. 
Het leereffect zit volgens de leraar vooral in het 
samenwerken en wordt bevorderd door het competitie-
element. Er is ook verschil tussen zijn aanpak in havo 
en vwo. In het havo legt hij heel expliciet de bedoeling 
uit; in het vwo laat hij leerlingen meer zelfontdekkend 
leren. 
Het materiaal is gemaakt met de Lessenmaker, een tool 
met veel mogelijkheden, maar ook beperkingen. Geen 
enkele tool is perfect. Soms kan het frustrerend zijn 
als je het niet helemaal krijgt zoals je wilt, maar dat 
moet geen onoverkomelijke drempel zijn. Voordeel 
van deze tool is dat je online via een webbrowser kan 
werken en geen software hoeft te installeren. Het goed 
kiezen van een tool is belangrijk. Als je hebt gekozen 
voor een tool zit je er wel aardig aan vast. Materiaal 
uit de ene tool kun je niet altijd makkelijk in een 
andere tool inladen en verder bewerken. 
Op de school van de leraar is een aantal leraren 
aangewezen als hoofdontwikkelaars. Zij houden het 
overzicht bij het maken van leermateriaal in de school 
en sturen collega’s aan om materiaal te maken voor 
specifieke vakonderdelen. Deze leraren krijgen formeel 

werktijd voor het maken van digitaal leermateriaal en 
het becommentariëren van werk van collega’s.  
Volgens deze leraar krijg je, door zelf digitaal 
leermateriaal te maken, beter grip op de manier 
van leren van leerlingen, op de leerdoelen en op de 
leerinhoud, op de basis van wat leerlingen nu eigenlijk 
moeten leren kennen en kunnen. Je kunt materiaal 
ook aanpassen als je het op een andere manier wilt 
gebruiken. Dit alles geeft de leraar veel energie. 
Tijd is wel een knelpunt, maar dat komt volgens hem 
omdat er nog niet genoeg materiaal beschikbaar is. 
Veel vmbo-materiaal is volgens hem prima bruikbaar 
te maken voor havo/vwo-niveau. Meer leraren zouden 
leermateriaal moeten gaan maken en delen. En dat 
delen maakt het materiaal juist sterker doordat 
anderen ernaar kijken en feedback geven. Maar dat 
moet je wel durven. Digitaal leermateriaal is eigenlijk 
nooit af, altijd work in progress. 

Implementatie en evaluatie
Leerlingen doen de havo/vwo-leereenheid in drie 
ochtenden, in totaal negen uur. Zij werken altijd met 
digitaal materiaal en vinden dat niet meer zo speciaal. 
Een risicofactor vormen de vele afleidingen op 
computers. Volgens de leraar moet je dit goed sturen. 
Leerlingen moeten gaan inzien dat de computer tijdens 
de les een leerinstrument is. Dat vergt gestructureerde 
lessen en daar moet  je als leraar tijd in steken, 
bijvoorbeeld door leermateriaal te gebruiken waarbij 
leerlingen precies weten waar ze aan toen zijn en wat 
ze moeten doen.  Als je daar aandacht aan besteedt 
zien de leerlingen de meerwaarde. Daarnaast vinden 
leerlingen de afwisseling tussen het werken op de 
computer en praktische opdrachten ook fijn.

Deze informatie kunt u terug vinden op:  
http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/
modulevoorlerarenopleidingen/praktijkvoorbeelden/
technieknatuurkundevmbo
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Praktijkvoorbeeld 8:  
Nederlands in havo/vwo 

Aanleiding
Deze leraar geeft les in het vak Nederlands op een 
school waar sinds anderhalf jaar les wordt gegeven 
met laptops. Naar zijn idee hebben laptops in 
combinatie met digitaal leermateriaal veel meer 
mogelijkheden dan een traditioneel boek. Er kan 
meer interactie in het materiaal worden aangebracht, 
leerlingen kunnen direct feedback krijgen, er is meer 
ruimte voor multimedia en er zou meer echt maatwerk 
mogelijk zijn. 
Leerlingen hebben geen lesboeken meer, waardoor 
veel digitaal materiaal nodig is. Een aantal leraren 
op deze scholen, de ‘leermiddelenarrangeurs’, krijgt 
werktijd om op school digitaal leermateriaal te 
maken. Om aan te sluiten bij de kerndoelen onderbouw 
vo is er een kerndoelenmatrix opgesteld om zicht 
te krijgen op welke (deel)kerndoelen er allemaal 
behandeld moeten worden en in welke volgorde. Aan 
de hand hiervan zijn de leermiddelenarrangeurs per 
vak op zoek gegaan naar bestaand leermateriaal, 
waarbij ook duidelijk werd wat nog ontbrak. Een 
voorbeeld bij het vak Nederlands was het kunnen 
benoemen van woordsoorten en het ontleden van 
zinnen in de onderbouw havo en vwo. Het te maken 
materiaal moest vooral een heroriëntatie zijn op deze 
doelen. 
 
Ontwerp 
De leraar hoefde niet al het leermateriaal over 
woordsoorten en zinsontleding zelf te maken. Hij 
beschikte over bruikbaar materiaal, gemaakt met de 
tool Hot Potatoes, dat bestond uit allerlei soorten 
oefeningen die bij verschillende onderdelen van het 
onderwerp van belang waren, zoals multiple choice 

en aanvuloefeningen (afbeelding 1). Probleem was dat 
deze niet in een duidelijke leerlijn stonden. De leraar 
besloot dit materiaal in een oplopende lijn te gaan 
zetten en het aan te vullen met zelfgemaakt materiaal.
De school werkt in een samenwerkingsverband van 
scholen, waarbinnen leraren elkaars leermateriaal 
kunnen gebruiken. Dit wordt volgens onderstaande 
vaste structuur geordend, om leerlingen duidelijk 
te maken wat ze moeten gaan doen. De leraar volgde 
deze structuur.

1  Inleiding
1.1  Oriëntatie: hierin wordt een introductie tot  
 het onderwerp gegeven.
1.2  Leerdoelen: wat kun/weet je na het doorlopen  
 van deze les.
1.3  Aanpak: hoe ga je te werk, hoeveel lesuren  
 zijn daarbij nodig, welke werkvormen komen  
 aan bod, welke benodigdheden zijn er en hoe  
 moet je je werk inleveren.
2  Leeractiviteiten
 De inhoud van dit onderdeel staat niet  
 vast en wisselt afhankelijk van het vak en de  
 leerdoelen.
3  Afsluiting
3.1  Beoordeling: mat moet je doen voor een  
 beoordeling.
3.2  Terugkijken: leerlingen reflecteren op wat  
 ze hebben gedaan, soms in de vorm van een  
 opdracht.
3.2  Colofon: hierin staat auteursrechtelijke  
 informatie beschreven.

Ontwikkeling
Voor zijn digitale leereenheden gebruikt de leraar 
de Lessenmaker, een auteurstool waarvoor alleen 
een webbrowser nodig is en waarmee je materiaal 
direct kunt delen met anderen, wat handig is voor 
samenwerking. De leraar werkt in een team van 
leermiddelenarrangeurs. Elk begint individueel 
aan een leereenheid, en stuurt een eerste versie 
naar een reviewgroep, bestaande uit drie andere 
leermiddelenarrangeurs. Deze geven feedback 
waarmee de leereenheid kan worden aangepast. Ook 
wordt er taalkundig gekeken naar de lessen. Op deze 
manier wordt gestreefd naar leermateriaal van goede 
kwaliteit. 
De leereenheid Woordsoorten en zinnen ontleden 
begint met een aantal opdrachten over een YouTube-
video, waardoor de voorkennis van leerlingen wordt 
geactiveerd. Bij Aanpak lezen leerlingen dat ze diverse 
oefeningen zelfstandig (individueel) moeten doen en 
ook een opdracht in tweetallen (afbeelding 2). Bij 
Beginsituatie krijgen leerlingen informatie en uitleg 
over woordsoorten, lidwoorden en naamwoorden. In 
dit geval wordt verwezen naar bestaande site. Bij 
Leeractiviteiten heeft de leraar de diverse oefeningen 
in een lijn gezet. Ze beginnen met het door middel 
van slepen koppelen van de namen woordsoort aan 
omschrijvingen (afbeelding 3). In een volgende 
opdracht vullen leerlingen een ‘vultekst’ door telkens 
uit een aantal mogelijke woorden te kiezen  
(afbeelding 4). 
De Lessenmaker biedt de mogelijkheid dat een leerling 
pas door mag gaan naar een volgende opdracht als 
een opdracht goed is afgerond. In de leereenheid 
verwijst de leraar naar al bestaande oefeningen, die 
niet automatisch binnen de omgeving van Lessenmaker 
nagekeken kunnen worden. Daarom geeft hij hierbij 
aan welk percentage de leerlingen goed moeten hebben 

alvorens ze door mogen gaan. 
Ook heeft de leraar tips bij het materiaal geplaatst, 
bijvoorbeeld om de theorie nog eens door te nemen 
als leerlingen er nog niet goed uitkomen. Bij de 
oefening voor zinsontleding wordt de leerling nog 
eens verwezen naar de oefening waarbij woordsoorten 
met omschrijvingen worden gekoppeld. In elke 
pagina van de leereenheid kunnen leerlingen op de 
knop ‘Begrippen’ klikken voor directe uitleg over 
woordsoorten. Ze kunnen de leraar extra uitleg vragen 
als ze iets niet snappen. Hun feedback is ook van 
belang vanwege de aanwijzingen die ze geven als ze 
iets niet snappen. 
Het gedeelte Leeractiviteiten eindigt met een 
uitleg van de opdracht in tweetallen, die met een 
tekstverwerkingsprogramma moet worden uitgevoerd. 
Leerlingen moeten elk zin maken met zoveel mogelijke 
verschillende woordsoorten. Daarna ontleden ze 
elkaars zin en controleren ze elkaar daarbij. De 
resultaten worden in een document vastgelegd, om te 
bespreken met de leraar.
Het onderdeel Beoordeling begint met een 
diagnostische toets waarbij twee bestaande 
oefeningen worden gebruikt. In de eerste oefening 
moeten de leerlingen onderwerp, gezegde, voorwerp 
en bepalingen in een zin aangeven door middel van  
open invoervelden. Leerlingen controleren automatisch 
of ze het goed hebben gedaan. Na voltooiing mogen 
ze door naar de tweede oefening, waarin ze meer 
woordsoorten moeten benoemen en een score van 70% 
moeten halen. 
Bij het onderdeel Terugkijken reflecteren leerlingen 
aan de hand van enkele opdrachten, waarbij ze 
beschrijven wat woordsoorten en zinsdelen zijn, en 
welke er zijn. Deze reflectie slaan ze op in een bestand 
en bespreken deze met de leraar, die zo inzicht krijgt 
in hun begrip van woordsoorten en zinsontleding.
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In de leereenheid behandelt de leraar de leerstof 
zoveel mogelijk door middel van oefeningen in plaats 
van tekstuele informatie. Hij spitst zoveel mogelijk 
activiteiten op het werkgeheugen van leerlingen toe. 
De leeractiviteiten zijn kort en afwisselend. Door 
leerlingen duidelijke doelen mee te geven kunnen ze 
goed zelfstandig aan de slag. 

Implementatie en evaluatie
De leereenheid wordt gebruikt tijdens één lesuur 
Nederlands. De leraar begint de les met een uitleg 
over wat er gedaan moet worden. De les wordt ook 
gezamenlijk afgesloten. Leerlingen zijn gewend aan 
dit soort lessen, kunnen goed overweg met digitaal 
leermateriaal, maar waarderen ook afwisseling.
Het gebruik van de vaste structuur in de 
arrangementen (inleiding, leeractiviteiten, afsluiting) 
vinden de leraren fijn om mee te werken. Zij willen 
de boel graag structuren. Leerlingen waarderen ook 

de vaste structuur, maar hebben naar het idee van 
deze leraar nog wel eens de neiging om het inleidende 
gedeelte over te slaan  en direct naar de oefening toe 
te gaan. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn omdat 
in het arrangement verwezen wordt naar de uitleg als 
ze daar later behoefte aan hebben. 
Het in een zelfstandig tempo kunnen doorlopen van het 
materiaal vindt de leraar ook een voordeel van digitaal 
leermateriaal. Als leerlingen leerstof beheersen kunnen 
ze een eigen pad volgen. Als ze extra oefening willen, 
kan dat ook. In de bronnenlijst van de leereenheid 
- links op het scherm - heeft de leraar bijvoorbeeld 
verwezen naar nog meer oefeningen op het gebied van 
woordsoorten en zinsontleding. 
Het reviewproces bij de ontwikkeling zorgt ervoor 
dat je bij het gebruik van de leereenheid voor weinig 
verrassingen komt te staan. Controle voor de les is wel 
nodig, bijvoorbeeld of de links naar extern materiaal 
nog werken.

1 Het al bestaande leermateriaal.

2 Omschrijving van de aanpak.

3 Koppelen van woordsoorten en omschrijvingen.

4 Vultekst met multiple choice.
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5 Uitleg van de samenwerkingsopdracht. 6 Begrippenlijst is vanaf elke pagina bereikbaar.

Praktijkvoorbeeld 9:  
Frans in havo/vwo

Aanleiding
Deze leraar geeft les in Frans op een havo/vwo-school. 
Hij wilde graag aanvullend materiaal bij de methode 
van een educatieve uitgeverij, die op zijn school wordt 
gebruikt. Hij vond de standaard opdrachten niet altijd 
genoeg voor alle leerlingen. Met aanvullende digitaal 
leermateriaal ze ook meer in eigen tempo kunnen 
werken en direct feedback kunnen krijgen op hun werk. 
Hierdoor zou de leraar ook meer tijd kunnen besteden 
aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 
Sommige opdrachten in de methode schoten volgens 
hem ook te kort; deze wilde hij vervangen door eigen 
materiaal.

Ontwerp 
De leraar wilde aanvullende en vervangende 
oefeningen maken, maar niet de complete methode 
vervangen. De methode was dus de basis bij het 
ontwikkelen van eigen digitaal leermateriaal. Hij 
gebruikte tools als Hot Potatoes en eXe Learning. In 
Hot Potatoes kun je allerlei oefeningen maken, met 
verschillende opdrachtsoorten en interacties. Ook kan 
er directe feedback worden gegeven als leerlingen een 
vraag beantwoorden. De leraar gebruikte eXe Learning 
om de verschillende oefeningen achter elkaar te zetten 
en om aanvullende informatie rondom de oefeningen 
te geven. Door plaatsing van zijn leermateriaal in de 
ELO van de school (N@tschool) wilde de leraar ook 
inzicht krijgen in de manier waarop de leerlingen het 
materiaal gebruikten. 

Ontwikkeling
Vooraf bepaalde de leraar welke oefeningen van de 
methode hij wilde vervangen of aanvullen, waarbij 

hij vooral lette op de specifieke vaardigheden en 
kennis van stukken leerstof. Ook verzamelde hij allerlei 
materialen van internet. Met Hot Potatoes maakte 
hij allerlei oefeningen, zoals een geluidsfragment 
met vragen of het leren van werkwoordsvormen met 
open invoervelden, waarin leerlingen de juiste vorm 
moeten plaatsen (afbeelding 1). Daarbij was een knop 
opgenomen om leerlingen te helpen met het invoeren 
van speciale tekens. Om het verschil te oefenen tussen 
bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden koos de 
leraar ervoor om meerkeuzeopdrachten te gebruiken 
(afbeelding 2). De leraar maakte ook diagnostische 
toetsen waarmee leerlingen zich kunnen voorbereiden 
op eindtoetsen. Met behulp van eXe Learning verwerkte 
hij allerlei bestaand materiaal met eigen uitleg in zijn 
digitale arrangementen, zoals materiaal van docenten 
uit Frankrijk, aan wie hij wel eerst toestemming 
daarvoor heeft gevraagd (afbeelding 3). 
In een arrangement over het schrijven van een 
e-mail in het Frans maakte de leraar een aantal 
voorbereidende oefeningen (afbeelding 4). Eerst 
moeten leerlingen een e-mail en enkele brieven lezen, 
waarbij ze in het Frans uitleg krijgen over bepaalde 
onderdelen. Daarna bekijken ze een videoclip waarover 
ze meerkeuze- en open opdrachten moeten maken. Tot 
slot verwerken leerlingen dit alles in een antwoord op 
de e-mail, dat aan bepaalde eisen moet voldoen. 
Volgens de docent is de volgorde van het leermateriaal 
van groot belang. Eerst gaat het vooral om receptieve 
vaardigheden (lezen, luisteren en begrijpen) en 
vervolgens om productieve vaardigheden (schrijven van 
een brief) waarin elementen uit de eerdere oefeningen 
terugkomen. Bij de oefeningen krijgen leerlingen 
direct feedback met uitleg, wat volgens de leraar een 
belangrijk voordeel is van digitaal leermateriaal.
Bij het maken van zijn leermateriaal gebruikte de 
leraar onder meer materiaal van collega’s van zijn 

Deze informatie kunt u terug vinden op:  
http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/modulevoorlerarenopleidingen/praktijkvoorbeelden/
nederlandshavovwo
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school. Zij kunnen het materiaal ook gebruiken en 
daardoor de producerende leraar ook feedback geven 
over zijn producten.

Implementatie en evaluatie
De leraar heeft zijn digitaal leermateriaal in de ELO 
van zijn school geplaatst, waardoor er ook buiten de 
les mee gewerkt kan worden. Als zijn leerlingen er in 
de les aan werken gebruikt hij een computerruimte. 
Vooraf geeft hij uitleg zodat leerlingen weten wat ze 
moeten doen. Met de directe feedback kunnen ze het 
materiaal in eigen tempo doorlopen, terwijl de leraar 
zijn tijd en aandacht aan individuele leerlingen kan 
besteden.
De leerlingen ervaren de luisteroefeningen als een 
bruikbare aanvulling. Op school en thuis kunnen ze 
deze herhalen.

De leraar plaatst een diagnostische toets kort voor 
de eindtoets op de ELO en niet vanaf het begin, om te 
voorkomen dat leerlingen zich alleen hierop richten. 
Doordat het digitaal leermateriaal in de ELO staat kan 
de docent zien of leerlingen het materiaal doorlopen 
en hoe ze dat doen. Hij controleert bijvoorbeeld de 
vastgelegde scores en bestede tijd om leerlingen 
gericht van feedback te voorzien. Deze informatie over 
individuele leerlingen is ook bruikbaar bij gesprekken 
met ouders. Het levert daarnaast ook feedback op over 
het leermateriaal zelf. Opdrachten die te moeilijk 
blijken te zijn kunnen daardoor worden aangepast.

1 Werkwoordsvormen oefenen met open invoervelden.

2 Een meerkeuzeoefening met uitleg.

3 Een bestaande oefening in eXe Learning is geplaatst 
met extra uitleg.

4 Voordat de leerlingen een brief gaan schrijven 
doorlopen ze oefeningen in verschillende vormen.

Deze informatie kunt u terug vinden op:  
http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/modulevoorlerarenopleidingen/praktijkvoorbeelden/
franshavovwo
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Praktijkvoorbeeld 10:  
Presenteren in het mbo

Aanleiding
Deze docent geeft les op een AOC, een agrarisch 
opleidingscentrum voor mbo, met onder andere de 
opleiding Sport, recreatie en toerisme. Hier wordt 
digitaal leermateriaal gemaakt met de Content 
arrangeertool, een onderdeel van de CONTENTcorner 
die lijkt op de arrangeertool van Wikiwijs. De 
instelling beschikt over veel leermateriaal, maar 
dit is nog gefragmenteerd en ongeordend. Docenten 
kunnen het vinden in de Educatieve Content Catalogus 
(ECC), een database met veel educatief materiaal in de 
vorm van artikelen, educatieve teksten, afbeeldingen 
en ander multimediamateriaal. Volgens de docent 
is het materiaal in de ECC goed bruikbaar om zelf 
leermateriaal te arrangeren. De docent besloot het 
ECC-materiaal te gebruiken voor digitaal leermateriaal 
voor een vast onderdeel binnen alle opleidingen van de 
AOC: de workshop presenteren.

Ontwerp
De docent onderzocht eerst wat er al was rondom 
presenteren. In de ECC en op internet vond hij aardig 
wat materiaal, zowel theoretisch als praktisch, en ook 
een test om presentaties te beoordelen. Studenten 
van de opleiding moeten tijdens de workshop vaak 
een presentatie houden. De docent vond dat zijn 
arrangement moest aansluiten op de praktijk en dat 
studenten alle nodige informatie gemakkelijk moesten 
kunnen vinden.

Ontwikkelen
De docent maakte zijn leermateriaal met de Content 
arrangeertool, volgens hem een gemakkelijke tool om te 
leren en gebruiken. Zijn arrangement begint met een 

introductiepagina, waar geklikt kan worden naar een 
Word-document met het programma van de workshop 
(afbeelding 1). In het knoppenmenu kan geklikt worden 
naar diverse leermaterialen.
Bij het onderdeel Theorie algemeen plaatste de docent 
allerlei extra informatiemateriaal uit de ECC en op 
internet, dat studenten zelfstandig kunnen raadplegen 
(afbeelding 2). Voor de ECC moeten studenten inloggen 
met hun persoonlijke gegevens; buitenstaanders kunnen 
er geen gebruik van maken.
Bij het onderdeel Theorie lessen plaatste de docent de 
leerstof van het lesprogramma, grotendeels bestaande 
uit zelf geschreven teksten. Bij het onderdeel 
Opdrachten vinden studenten een presentatietest met 
stellingen, waarmee ze kunnen vaststellen in hoeverre 
ze bepaalde presentatievaardigheden beheersen.
Door alle benodigde informatie - een mix van zelf-
gemaakt en bestaand materiaal - bij elkaar te plaatsen 
in een arrangement is de informatie niet meer gefrag- 
menteerd. Studenten kunnen het arrangement 
benaderen via een linkje in een webbrowser. Het 
arrangement kan ook in een ELO worden geplaatst.

Implementatie en evaluatie
Bij aanvang van de workshop toont de docent het 
arrangement met een beamer aan zijn studenten. 
Vervolgens kunnen ze ermee werken, vaak met 
computers in het open leercentrum. Studenten 
vinden het prettig dat het materiaal altijd makkelijk 
beschikbaar is. De docent gebruikt het arrangement 
ook om studenten naar andere informatie te verwijzen.
De docent  kan het materiaal elk jaar opnieuw inzetten. 
Hij moet alleen alle links controleren. Het materiaal 
heeft hij ook publiekelijk beschikbaar gesteld. Via de 
website van de CONTENTcorner kunnen andere leraren 
het arrangement vinden en gebruiken. In de tool is 
het ook mogelijk om video’s en andere multimedia 

te ontsluiten. Bij dit arrangement was dat niet 
nodig. In andere arrangementen die deze en andere 
docenten van deze instelling maken gebeurt dat wel. 
Soms werken docenten samen aan een arrangement, 

zoals bij een arrangement over PC-vaardigheden. Met 
CONTENTcorner kun je gemakkelijk samen via internet 
aan digitaal leermateriaal werken.

1 De introductiepagina. 2 Scherm waarop doorgeklikt kan worden naar 
beschikbare informatie.

Deze informatie kunt u terug vinden op:  
http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/modulevoorlerarenopleidingen/praktijkvoorbeelden/
presenterenmbo
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Praktijkvoorbeeld 11:  
Taalvaardigheden in het mbo

Aanleiding
Dit ROC had een ouderwets talenpracticum dat onder 
meer werd gebruikt voor inburgeringcursussen, 
waarbij verschillende aspecten van taalonderwijs 
aan bod kwamen, zoals lezen, luisteren, schrijven 
en spreken. De docent wilde dit onderwijsonderdeel 
vernieuwen met digitale middelen. Voor het maken van 
digitale oefeningen en toetsen van taalvaardigheden 
koos hij voor de tool Wintoets. Hij verwachtte dat zijn 
digitaal leermateriaal ook interessant zou zijn voor 
andere opleidingen en vakken binnen het ROC.

Ontwerp
Vanwege de diverse soorten taalvaardigheden moest 
de docent vooraf nadenken over de soorten opdrachten 
die met de tool mogelijk zijn, zoals meerkeuzevragen, 
ja/nee-vragen, open vragen, hotspots op afbeeldingen 
aangeven, matchen van woorden, opnemen van spraak 
en het maken van afbeeldingen en tekeningen. Voor 
luistervaardigheden moest gebruik worden gemaaktt 
van geluidsfragmenten, aangeleverd door een 
leverancier, waarover opdrachten konden worden 
gegeven. De docent vond ook belangrijk dat materiaal 
voor oefening meermalen doorlopen kon worden, 
maar bij toetsing slechts één maal. De toetsing zou 
alleen op de instelling zelf plaatsvinden, omdat de 
toetsomstandigheden daar op diverse manieren kunnen 
worden beïnvloed.

Ontwikkelen
De docent maakt diverse digitale oefeningen om te 
leren lezen, schrijven, luisteren en spreken, met 
opdrachttypes zoals open vragen, multiple choice en 
hotspots. Alle opdrachten werden in een soort centrale 

database opgeslagen, waardoor hij opdrachten kon 
hergebruiken bij diverse oefeningen en toetsen. Bij 
elke opdracht gaf hij aan hoe deze beoordeeld moest 
worden. Bij vraagtypes met vaste antwoorden, die 
automatisch nagekeken kunnen worden, gaf hij ook het 
goede antwoord en het aantal te behalen scorepunten. 
Bij open vragen plaatste de docent criteria en/of een 
model. Bij oefenopdrachten kon de student hiermee 
bepalen in hoeverre het antwoord goed was; bij 
toetsopdrachten kon de docent het gegeven antwoord 
hiermee beoordelen.
De leraar maakte het materiaal soms ook adaptief. 
Als een student bijvoorbeeld bij een onderdeel een 
hoge of lage score had, kreeg deze automatisch andere 
leerstof voorgeschoteld, als extra uitdaging of als 
extra hulp. Voor de spreekvaardigheid nam de docent 
in zijn leermateriaal de optie op om door studenten 
ingesproken tekst op te nemen. Deze opnames kunnen, 
als mp3 opgeslagen, vervolgens door de docent in het 
analyseprogramma van Wintoets worden beluisterd en 
beoordeeld.
Het nakijken van het oefenmateriaal vond plaats- en 
tijdonafhankelijk plaats. De docent kon studenten 
feedback geven op de uitgevoerde opdrachten. Soms 
nam hij in zijn commentaar ook ‘feedforward’ op, 
zoals een tip gericht op volgende opdrachten. Bij 
het ontwikkelen van toetsen gebruikte de docent een 
aantal opties om fraude tegen te gaan. Met de tool 
kunnen opdrachten bijvoorbeeld voor elke student in 
een andere volgorde geplaatst worden. Bij de afname 
van toetsen werden computers zo afgesteld en speciale 
accounts gemaakt, zodat alleen het toetsmateriaal kon 
worden uitgevoerd. 

Implementatie en evaluatie
De meeste studenten konden prima met het digitale 
leermateriaal overweg. Het digitaal oefenen en 
toetsen maakte het leren aantrekkelijker, terwijl de 
automatische correctie voor tijdwinst zorgde. Door 
de oefeningen wisten de studenten wat ze bij de 
toets konden verwachten. Bij gebrek aan voldoende 
PC’s moeten docenten soms een geprinte versie 
gebruiken. Soms geeft een enkele student aan liever 
een schriftelijke versie te maken, bijvoorbeeld bij 
dyslexie. 
Het materiaal wordt via het interne ROC-netwerk 
gebruikt. De tool biedt ook de mogelijkheid om 
het materiaal webbased te laten benaderen, maar 
bij toetsing ontbreken dan mogelijkheden om de 
toetsomstandigheden te beïnvloeden.
De docent vond belangrijk dat hij zelf controle hield 
over de puntentoekenning. Afhankelijk van de student 
kon hij deze aanpassen, bijvoorbeeld als iemand iets 

met goede intentie had beantwoord.
Door de goede ervaringen met dit leermateriaal zijn 
docenten in de instelling begonnen met het maken 
van digitaal leermateriaal over spelling. Binnen de 
instelling is men nu nog volop bezig om het werken 
met digitaal leermateriaal met deze tool verder te 
implementeren. De docent merkt dat collega’s vaak nog 
wel overtuigd moeten worden van de voordelen van 
digitaal leermateriaal. Genot, gewin en gemak moeten 
duidelijk zijn. Als docenten de mogelijkheden ervan 
inzien kunnen ze beslissingen om iets wel of niet te 
gebruiken. 
In het MBO is steeds meer bruikbaar digitaal 
materiaal beschikbaar. Er is ook een groeiende vraag 
naar digitaal materiaal, bijvoorbeeld om het taal- 
en rekenniveau te verhogen. Diverse opleidingen 
laten docenten leermateriaal maken, waarbij ook 
wordt samengewerkt en waarbij materiaal wordt 
uitgewisseld.

1 Een luistervaardigheidsopdracht.

 2 Met de opties ‘Items door elkaar’ en ‘Antwoorden door 
elkaar’ kun je volgorde-effecten voorkomen en opdrachten 
telkens iets anders maken.

Deze informatie kunt u terug vinden op:  
http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/
modulevoorlerarenopleidingen/praktijkvoorbeelden/
presenterenmbo
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Bronvermelding bij Docentenmateriaal
 ■ “Hier heb ik niets aan!”. Essays over bruikbaar 

digitaal leermateriaal, Kennisnet, Zoetermeer 2009 

(op: http://www.kennisnet.nl/).

 ■ Kennisbasis ICT, ADEF 2009 (op: http://www.leroweb.

nl/docs/lero/kennisbasis-ict.pdf/).

 ■ Kral, Marijke, Vijftien jaar onderwijs & ict in 

vogelvlucht, Arnhem/Nijmegen 2009 (op: http://

digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken).

 ■ Schoot, Huub en Marion Keiren (red.), ICT-E-

bekwaamheden voor leraren in opleiding, Nijmegen 

2005.

 ■ Vier in Balans Monitor 2009, Kennisnet, Zoetermeer 

2009 (op: http://www.kennisnet.nl/).

Aanvullende informatie bij paragraaf 2.1
Literatuur

 ■ Bronkhorst, John, Basisboek ICT-didactiek, Baarn 
2005. Dit voor pabo’s geschreven handboek 
bevat veel informatie over ICT-gebruik in het 
basisonderwijs, bijvoorbeeld een paragraaf over de 
invloed van ICT op kinderen.
 ■ Geugten, Tom van der, ‘Werken aan de competenties 
van leraar-auteur’, in: Van twaalf tot achttien, 
september 2009 (op: http://www.educatieveauteurs.
nl/). In dit artikel wordt het begrip ‘leraar-auteur’ 
uitgelegd.
 ■ Kral, Marijke, Vijftien jaar onderwijs & ict in 
vogelvlucht, Arnhem/Nijmegen 2009. Tekst van 
een lezing over verleden, heden en toekomst van 
ICT in het Nederlandse onderwijs (op: http://
digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken).

 ■ Pieters, Jules en Joke Voogt, ‘Digitaal leermateriaal: 
wat wilde docent?’ in: “Hier heb ik niets aan!”. 
Essays over bruikbaar digitaal leermateriaal, 
Kennisnet, Zoetermeer 2009 (op: http://www.
kennisnet.nl/). Dit artikel gaat over de stelling 
dat leraren het een professionele en persoonlijke 
uitdaging vinden om actief aan de slag te gaan met 
het ontwerpen van ICT-rijk onderwijs.
 ■ Salomons, Coos, ‘Een stille revolutie’ in: Van twaalf 
tot achttien, september 2009 (op: http://www.
van12tot18.nl/). Dit artikel gaat over de vervanging 
van folio (gedrukt) door digitaal leermateriaal en de 
rol van educatieve uitgeverijen.
 ■ Schoot, Huub, ‘Lesmateriaal zelf ontwikkelen’ in: 
Impuls januari, april en juni 2009 (op: http://www.
aps.nl/APSsite/Onderwijssectoren/Projecten/Exact/
Vakblad+Impuls/). Artikelenserie met een korte en 
krachtige uitleg over het maken van leermateriaal 
met motiverende leerlingenopdrachten.  

Websites 
 ■ Op http://cop.rdmc.ou.nl/openmethodes/default.aspx 
vind je een overzicht van ‘open methodes’, ofwel 
complete leermiddelen die je gratis kunt gebruiken 
en aanpassen.
 ■ Op http://www.kennisnet.nl/ vind je veel informatie 
over digitaal leermateriaal, zoals over de 
contentketen.
 ■ Op http://www.leermiddelenvo.nl vind je informatie 
over het maken van leermateriaal in de Infobladen 
over leermiddelenbeleid.  
 ■ Op http://www.leermiddelenvo.nl/ kun je je houding 
ten aanzien van leermiddelen vaststellen met de test 
LeermiddelMentality. Onder dezelfde titel vind je 
er ook een onderzoeksrapport over de houding van 
leraren vo (2009).

Bronvermelding en aanvullende informatie

 ■ Op http://www.leroweb.nl/docs/lero/kennisbasis-ict.
pdf/ vind je de tekst van de Kennisbasis ICT.
 ■ Op http://www.pulsevangorcum.nl/ vind je diverse 
praktische informatie over gebruik van nieuwe 
media in het onderwijs.
 ■ Op http://nl.wikipedia.org/wiki/E-learning vind 
je uitleg over termen en de ontwikkeling van 
e-learning. 
 ■ Op http://www.wikiwijs.nl/ vind je informatie 
over het maken, vinden en delen van digitaal 
leermateriaal. 

Aanvullende informatie bij paragraaf 2.2
Literatuur

 ■ Bronkhorst, John, Basisboek ICT-didactiek, Baarn 
2005. In dit boek vind je hoofdstukken over 
leerpsychologische achtergronden en technische 
mogelijkheden met betrekking tot ICT in het 
basisonderwijs.
 ■ Bijlsma, Allard en Jori Mur, Handboek DigiBord & 
Didactiek, Bodegraven 2009. Speciaal handboek 
voor po, vo en mbo met uitgebreide aandacht 
voor het digibord als didactisch hulpmiddel, 
leerlingactiviteiten op het digibord, zelf lessen 
maken en nieuwe didactische mogelijkheden. 
 ■ Louwers, Theo, ‘Educatieve uitgeverijen combineren 
digitale en papieren methodes’, in: Computers 
op school, januari 2009 nr. 1 (op: http://www.
cos-online.nl/). Artikel over manieren waarmee 
educatieve uitgeverijen anticiperen op de 
digitalisering van het onderwijs.
 ■ Louwers, Theo, ‘Uitgevers zetten op NOT zwaar in 
op ict’, in: Computers op school, mei 2009 nr. 5 (op: 
http://www.cos-online.nl/). Artikel over nieuwe ict-
producten van educatieve uitgeverijen. 

 ■ Schuwer, Robert & Darco Jansen, Zeven mythes over 
open leermiddelen, 2009 (op: http://cop.rdmc.ou.nl/
openmethodes/Artikelen/MythesOER.pdf). Artikel over 
onjuiste aannames, zoals ‘oude leermiddelen zijn 
inferieur’ en ‘nieuwe leermiddelen zijn inferieur’.  
 ■ Simons, P.R.J., De rol van informatie- en 
communicatietechnologie in het onderwijs: een 
constructivistische visie, Nijmegen 1998 (op: http://
home.tiscali.nl/robertjansimons/home.htm). In deze 
tekst vind je een leerpsychologische benadering van 
ICT.  
 ■ Simons, P.R.J., Digitale didactiek, Utrecht 2003 (op: 
http://igitur-archive.library.uu.nl/ivlos/2005-0622-
185053/UUindex.html). In 2003 ging Simons ervan 
uit dat er een specifieke digitale didactiek is. Later 
wijzigde hij zijn standpunt.
 ■ Wijnen, Wijnand en Jos Zuylen, ‘Gebruiken van 
gedigitaliseerd leermateriaal’ in: Van twaalf 
tot achttien, september 2009 (op: http://www.
van12tot18.nl/). In dit artikel vind je veel 
argumenten voor het gebruik van digitaal 
leermateriaal.

Websites
 ■ Op http://edorigami.wikispaces.com/
Bloom%27s+Digital+Taxonomy vind je informatie 
over de digitale taxonomie van Bloom.
 ■ Op http://www.leermiddelenvo.nl/ vind je informatie 
over visie en leermateriaal. 
 ■ Op http://www.utwente.nl/vop/Onderwijs_links/
theorieen_over_leren_en_onderw.doc/ vind je een 
beredeneerd overzicht van websites over theorieën 
over leren en onderwijzen.
 ■ Op http://www.wikiwijs.nl/ vind je uitleg over 
arrangeren en ontwikkelen.
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Aanvullende informatie bij paragraaf 2.3
Literatuur

 ■ Bronkhorst, John, Basisboek ICT-didactiek, Baarn 
2005. In dit boek vind je een hoofdstuk over ‘nieuwe’ 
didactische werkvormen bij ICT-toepassing in het 
basisonderwijs.

Websites 
Informatie over auteursrecht vind je op:

 ■ http://www.leermiddelenplein.nl/
vragen-over-auteursrecht/
 ■ http://www.leermiddelenvo.nl/ (in Infoblad 07 over 
leermiddelenbeleid) 
 ■ http://www.auteursrechtenonderwijs.nl/ 
 ■ http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/
auteursrechten  
 ■ Op http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/ vind je 
informatie over zoeken, maken en delen van digitaal 
leermateriaal, met voorbeelden uit po, vo en mbo.
 ■ Op http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/
auteurstools vind je informatie over de kenmerken 
van diverse auteurstools.
 ■ Op http://www.leermiddelenvo.nl/ vind je informatie 
over het maken van leermateriaal in de Infobladen 
over leermiddelenbeleid.  
 ■ Op http://www.wikiwijs.nl/ vind je een aantal online 
workshops over aspecten van digitaal leermateriaal 
maken.
 ■ Op www.lexima.nl vind je informatie over digitaal 
leermateriaal voor leerlingen met dyslexie.
 ■ Op http://www.creativecommons.nl/ vind je 
informatie over licenties.
 ■ Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gnu vind je 
informatie over public domain en GNU. 
 ■ Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons 
vind je informatie over wikimedia commons.

Aanvullende informatie bij paragraaf 2.4
Literatuur

 ■ Ast, Michel van, ‘Een les voor het digibord’, in 
Computers op school, maart 2009 nr. 4 (op: http://
www.cos-online.nl/). Artikel met veel praktische tips 
voor makers van leermateriaal voor een digibord. 
 ■ Bronkhorst, John, Basisboek ICT-didactiek, Baarn 
2005. In dit boek vind je een paragraaf voor leraren 
po als ontwerpers van digitaal leermateriaal.
 ■ D’Haese, Ivan en Martin Valcke (reds.), Digitaal 
leren, Leuven 2005. In dit boek vind je een hoofdstuk 
over ontwikkelprocessen volgens de cognitieve 
multimediatheorie.

  
Websites

 ■ Op http://po.digiborden.kennisnet.nl/ vind je diverse 
informatie over digiborden.   
 ■ Op http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/
auteurstools vind je een groot aantal auteurstools 
met uitleg.
 ■ Op http://www.c4lpt.co.uk/recommended/ vind je een 
beredeneerde top 100 van de meeste bruikbare tools 
voor e-learning.
 ■ Op http://www.wikiwijs.nl/ vind je een auteurstool 
en online workshops, zoals Webteksten schrijven.

Aanvullende informatie bij paragraaf 2.5
Literatuur

 ■ Bartling, Jan, ‘Enthousiasme als valkuil, realistische 
aanpak als uitdaging’ in: “Hier heb ik niets aan!”. 
Essays over bruikbaar digitaal leermateriaal, 
Kennisnet, Zoetermeer 2009 (op: http://www.
kennisnet.nl/). Artikel over ICT in het mbo, met name 
over de noodzaak van een andere rol en aanpak van 
de docent.
 ■ Bronkhorst, John, Basisboek ICT-didactiek, Baarn 
2005. In dit boek vind je hoofdstukken over visie, 
research en discussie met betrekking tot ICT in het 
basisonderwijs. 
 ■ Geugten, Tom van der, ‘Wat kunnen we verwachten 
van de “gratis schoolboeken”?’, in: VvEA-
Nieuwsbrief, Amsterdam 2008 (op: http://www.
educatieveauteurs.nl/). Artikel over ontwikkelingen 
in de vorm, positie en kwaliteit van leermateriaal 
in het po en vo ten gevolge van de invoering van 
overheidsfinanciering van leermiddelen. 
 ■ Thijs, Annette en Jan van den Akker (red.), Leerplan 
in ontwikkeling, Enschede 2009 (op: http://www.
slo.nl/organisatie/recentepublicaties/00083/). In 
dit boek vind je een paragraaf met suggesties voor 
formatieve toetsing, gericht op het bepalen en 
verbeteren van een tussenproduct; bruikbaar voor 
deelopdracht a. 
 ■ Ritzen, Carlijn, ‘Digitaal lesmateriaal: probleem 
of oplossing voor docent?’ in: “Hier heb ik niets 
aan!”. Essays over bruikbaar digitaal leermateriaal, 
Kennisnet, Zoetermeer 2009 (op: http://www.
kennisnet.nl/). Artikel over hoge en lage drempels 
voor leraren bij het gaan gebruiken van digitaal 
leermateriaal. 
 ■ Wijnen, Wijnand en Jos Zuilen, ‘De “ict-landing” in 
het voortgezet onderwijs ligt binnen handbereik’, 
in: “Hier heb ik niets aan!”. Essays over bruikbaar 

digitaal leermateriaal, Kennisnet, Zoetermeer 2009 
(op: http://www.kennisnet.nl/). Artikel over door 
onderzoek onderbouwde motieven voor schoolleiders 
en leraren vo om anders te gaan denken over de 
relatie tussen leren en onderwijzen.

Aanvullende informatie bij paragraaf 2.6
Literatuur

 ■ Bronkhorst, John, Basisboek ICT-didactiek, Baarn 
2005. In dit boek vind je hoofdstukken over 
vernieuwing met ICT in het basisonderwijs. 
 ■ Ekens, Tiddo, ‘Zelf leermiddelen ontwikkelen’ in: Van 
twaalf tot achttien, januari-maart 2009 (op: http://
www.ekens.nl/). Kritische artikelenserie waarin 
de auteur opkomt voor de professionele educatief 
auteur.

Websites
 ■ Op www.educatieveauteurs.nl/ vind je een 
competentieprofiel van de educatieve auteur.
 ■ Op http://www.kennisnet.nl/ vind je diverse 
informatie over onderwijsinnovatie met ICT, zoals 
de Vier in Balans Monitor, een jaarlijkse uitgave van 
Kennisnet over de stand van zaken met betrekking 
tot ICT-gebruik in het onderwijs. Je kunt je hier ook 
gratis abonneren op de Kennisnet onderzoeksreeks, 
waarmee Kennisnet leraren informeert over wat 
werkt met ICT.
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