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▪ De docent als arrangeur: 2 jaar later

▪ Waar staan we in 2016

▪ Open content en materiaal van uitgevers

▪ Advies Platform 2032

▪ Het organiseren van arrangeren

▪ Achtergrond 

▪ Voorbeelden uit de praktijk

▪ Wikiwijs

▪ Aanbevelingen
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2014

2016

Scholen arrangeren structureel ?
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▪ arrangeren: het in de juiste didactische volgorde 
plaatsen van reeds bestaande (digitale) 
leermaterialen,

▪ ontwikkelen: het geheel zelf maken van nieuwe 
(digitale) leermaterialen. 
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Door te arrangeren:

▪ verkrijg je leermateriaal dat past bij de school en 
het onderwijs dat geboden wordt,

▪ verkrijg je leermateriaal waarmee je kunt 
differentiëren, maatwerk leveren aan je leerlingen, 
denk aan extra uitleg, oefeningen of opdrachten

▪ maak je gebruik van elkaars kennis en ervaring
door deze vast te leggen in een arrangement



de 

Kennismaatschap
7

1. Meer kwalitatief goed open leermateriaal

2. Gemoderniseerd auteursrecht 

3. Standaarden voor uitwisseling leer- en 
toetsmateriaal binnen diverse platforms.

4. Scholing van docenten

5. Rekenmodellen: kosten methoden vs. 
gearrangeerd leermateriaal

6. De wil en wens om met elkaar te delen!
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Arrangeren Content

AuteursrechtTools
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Ontsluiting digitaal 

leermateriaal

Onderwijsdagen 

2015: vraag naar 

modules i.p.v. 

methodes

2014

2015

Digitaal leermateriaal 

niet inleesbaar en 

uitwisselbaar

Digitale versies van 

boeken nog steeds

“boek achter glas”
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Open content mist 

“learning design”

Tijd voor user generated

learning design
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http://www.frankwatching.com/archive/2016/01/04/gaat-open-content-onze-lesmethodes-vervangen/
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▪ Veel meer scholen werken met persoonlijke 
devices, tablets en laptops

▪ Meer scholen nemen initiatieven om te arrangeren 
op basis van open digitaal leermateriaal

▪ Weinig ontwikkelingen op het gebied van 
auteursrecht leermateriaal

▪ Uitwisseling leermaterialen platforms verbeterd

▪ Relatief nog steeds weinig delen en samenwerken

▪ Doorbraakproject Onderwijs & ICT



13
de 

Kennismaatschap

http://onsonderwijs2032.nl/
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… het kerncurriculum biedt de basis van waaruit 
scholen werken aan een uitdagend en relevant aanbod 
voor hun leerlingen. Scholen maken keuzes voor 
verbreding en verdieping van het aanbod die het best 
passen bij hun visie, de leerlingen en hun ouders en 
de professionaliteit van hun leraren …

… het Platform wil een afgebakend, wettelijk 
verankerd kerncurriculum en een keuzedeel dat past 
bij de school en de leerling ….
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https://www.kennisnet.nl/artikel/het-vier-in-balans-model-optimaal-rendement-met-ict/
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▪ docenten verantwoordelijk voor curriculum

▪ leermateriaal dat past bij de school en het 
onderwijs dat geboden wordt,

▪ leermateriaal waarmee je beter kunt 
differentiëren, maatwerk leveren aan je leerlingen, 
denk aan extra uitleg, oefeningen of opdrachten

▪ gebruik maken van elkaars kennis en ervaring door 
deze vast te leggen in een arrangement

▪ besparen op de kosten voor het leermateriaal

▪ mogelijkheden voor vakoverstijgend en 
projectmatig leermateriaal
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▪ Nuborgh

▪ Alberdingk Thijm

http://public.atscholen.nl/Paginas/default.aspx
http://www.nuborgh.nl/
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▪ Maken/arrangeren eigen lesmateriaal is 
opgenomen in leermiddelenbeleidsplan

▪ Het maken/arrangeren van eigen lesmateriaal 
wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, mits er een 
terugverdieneffect is.

▪ Arrangeren/ontwikkelen van eigen materiaal moet 
3 jaar lang budgetneutraal zijn en na 3 jaar 
besparingen opleveren

▪ Uurloon voor docent/ontwikkelaars:  tarieven
regeling spaarverlof LB € 35, LC € 40, LD € 46
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Rekenvoorbeeld

kosten boek per jaar 40,00€                                 

aantal leerlingen jaarlaag 80

aantal jaren 3

totale kosten 9.600,00€                            

bij uurtarief ontwikkelaar 40,00€                                 

beschikbare ontwikkeluren 240
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▪ Maak afspraken voor 3 jaar (projectplan)

▪ Neem uren op in formatieplan en taakbeleid

▪ Eerste jaar waarschijnlijk meer uren nodig 
(ontwikkelen, arrangeren), latere jaren minder
(bijstellen, actualiseren)

▪ Houd rekening met verschillen in kleine vakken en 
grote vakken

▪ Stem af tussen verschillende locaties

▪ Betrek alle sectieleden, dus ook degenen die niet 
ontwikkelen of arrangeren
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▪ Creatieve technologie: één van de drie 
speerpunten VSAT:

1. De docent als regisseur van het onderwijsproces

2. Een device per leerling

3. Alle toepassingen online

4. ICT, meer dan een middel

5. Optimale ondersteuning van gebruikers.

▪ Gedurende het schooljaar 2015-2016 zijn op alle 
VO-locaties van de VSAT een tweetal docenten een 
curriculum aan het ontwikkelen voor hun eigen vak 
voor één leerjaar. 

http://public.atscholen.nl/de_organisatie/ict_innovatie/Paginas/default.aspx


de 

Kennismaatschap
23

▪ Een groep docenten wordt één vaste dag per week 
vrijgemaakt om hun eigen curriculum te 
ontwikkelen volgens een duidelijke structuur op 
basis van leerdoelen: één vak, één niveau, één 
leerjaar.

▪ Ontwikkelen/arrangeren buiten de school, onder 
begeleiding

▪ Op basis van verschillende bronnen met open 
content o.a. Stercollecties

▪ Ontwikkelen in Wikiwijs dus
re-arrangeerbaar
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▪ financiering ontwikkelaar vanuit locaties →

reguliere bekostiging

▪ bij een besparing van € 100,00 op leermateriaal: 

investeren in de aanschaf van een chromebook

▪ bij grotere besparingen wordt geïnvesteerd in 

extra ontwikkelaars
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▪ Selectie ontwikkelaars in samenspraak tussen 
centrale directie, locatiedirectie en sectie

▪ Eisen aan ontwikkelaar:
▪ Uitstekende kennis van vak

▪ Geïnteresseerd in vernieuwing

▪ Voorstander inzet van ICT

▪ Belangrijk dat de hele sectie het draagt en dat het 
materiaal breed bruikbaar is binnen de 
scholengroep

▪ Eisen stellen aan kwaliteit en oplevering van 
materiaal
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Grofweg 2 mogelijkheden

1. Geschikte open materialen zoeken en daarvan zelf 
een leerlijn of een les samenstellen

2. Gebruik maken van een bestaande (open) 
methode en daaruit onderdelen vervangen of 
onderdelen toevoegen
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1. Inventariseren (bestaand materiaal, kennis)

2. Organiseren en faciliteren (ruimte, tijd, faciliteiten, 

ondersteuning)

3. Arrangeren en ontwikkelen 

4. Evalueren inventariseren

organiseren

arrangeren

evalueren



Wikiwijsleermiddelenplein is hét 
onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, 
vergelijkt, maakt en deelt. Stel zo voor iedere 
onderwijssituatie de optimale leermiddelenmix 
samen.
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http://www.wikiwijsleermiddelenplein.nl/


Zoek op trefwoord via het zoekveld of maak 
gebruik van startpagina's 

Maak zelfstandig of samen met collega’s 
lesmateriaal. Upload eigen materiaal of 
arrangeer met bestaande lesmaterialen

Deel lesmateriaal met collega-docenten: het 
lesmateriaal verschijnt in de zoekresultaten.
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1. Gratis tool door iedereen te gebruiken

2. Bevat veel basismateriaal zoals de Stercollecties

3. Online samenwerken met anderen in teams

4. Publiceren voor eigen gebruik of delen met 
anderen op basis van metadata, dus vindbaar

5. HTML5 standaard

6. In te lezen in ELO of eigen volgsysteem d.m.v. 
IMCSP of QTI standaard
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Zijn scholen bereid om hun lesmateriaal 
te delen?

Redenen om niet te delen:

▪ Halen/brengen: “wij brengen altijd, zij halen altijd”

▪ Kopiëren: “misschien gebruiken anderen ons materiaal 
niet goed”

▪ Auteursrecht: “risico’s zijn groter als je het materiaal 
online deelt”
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Zijn scholen bereid om hun lesmateriaal 
te delen?

Redenen om wel te delen:

▪ samen werken aan beter digitaal leermateriaal komt 
het onderwijs te goede

▪ enorme besparing op kosten en tijd

▪ materiaal wat met publiek geld is ontwikkeld zou voor 
iedereen beschikbaar moeten zijn
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▪ Auteursrecht kan een beperkende factor zijn bij het 
arrangeren van leermateriaal

▪ Auteursrecht dient gemoderniseerd te worden

▪ Scholen mogen geen risico’s lopen bij het gebruik 
en maken van digitaal leermateriaal

▪ Rechtenvrij: http://search.creativecommons.org

http://search.creativecommons.org/


Auteursrechten Wikiwijs

Zie ook: http://www.auteursrechtenonderwijs.nl/
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http://www.auteursrechtenonderwijs.nl/


36

▪ Visie op leermiddelen is leidend!

▪ Neem eigen ontwikkeld of gearrangeerd leermateriaal 
structureel op in het leermiddelenbeleidsplan.

▪ Neem ontwikkeluren op in formatieplan en taakbeleid, 
op basis van meerjarenplan

▪ Maak meetbare resultaatafspraken met ontwikkelaars

▪ Zorg voor een breed draagvlak: in de sectie, in de school, 
binnen het bestuur

▪ Maak een keuze voor bronnenmateriaal zoals 
bijvoorbeeld VO-content 

▪ Houd rekening met auteursrecht
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Biedt ondersteuning en advies o.a.:

▪ Opstellen leermiddelenbeleid op basis van visie 
inclusief meerjarenbegroting en rekenmodel

▪ Selectie, training, ondersteuning en begeleiding 
van arrangeurs/ontwikkelaars

▪ Basistrainingen arrangeren in Wikiwijs
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Vragen?

Laat een kaartje of e-mail adres achter: ik stuur je dan 
de presentatie toe 

Contact: www.kennismaatschap.nl

marian@kennismaatschap.nl
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