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▪ De docent als arrangeur: 4 jaar later

▪ Waar staan we in 2018: een model

▪ En nu de praktijk!

▪ Aanbevelingen en aanbod

Programma



4 jaar arrangeren

IPON 2014: Docent als arrangeur



4 jaar arrangeren

IPON 2016: organisatie arrangeren



4 jaar arrangeren

IPON 2018: arrangeren in de praktijk



Aanbevelingen 2016

▪ 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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Inventariseren

• Per sectie:
• Welk materiaal wordt gebruikt?
• Tevreden? Waarom wel/niet?
• Open materiaal beschikbaar? 
• Welke bronnen?

• Per docent:
• Wil je zelf gaan arrangeren? Waarom wel/niet?
• Wat heb je nog nodig om dat te kunnen gaan doen?

Is er voldoende draagvlak om voor één of enkele vakken materiaal te 
gaan arrangeren? Behoefte en/of urgentie?



Organiseren

• Hoe gaan we het organiseren?

• Opstellen plan/afspraken:
• Keuze platform, leeromgeving
• Onderdeel van leermiddelenbeleidsplan
• Kosten bepalen
• Duidelijke resultaatafspraken: o.a. inhoud, kwaliteit, structuur, vormgeving, 

oplevering, testen etc. etc.

• Auteursrecht en eigenaarschap

Kunnen we een dergelijk project uitvoeren en bemensen? Wie of wat 
hebben we nodig om dit project te kunnen realiseren?



Arrangeren

• Aan de slag!

• Op basis van een projectplan

• Zelf doen of (deels) uitbesteden

• Regie en (eind)redactie 

Worden de leerlijn en de lessen volgens plan ontwikkeld en opgeleverd? 
Wordt met het materiaal gewerkt in de klassen? Wordt feedback 
verwerkt? 



• Inhoudelijk en onderwijskundig

• Kwaliteit 

• Financieel

• Hoe verder? 

• Welke ondersteuning hebben we nog nodig?

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken binnen de gestelde kaders?

Evalueren



CASUS ASHRAMCOLLEGE



Docenten Leerlingen

▪ ontwikkelen en arrangeren lessen

▪ maken presentaties

▪ maken opdrachten

▪ delen lessen en andere bestanden

▪ delen en plannen opdrachten

▪ beoordelen opdrachten

▪ hebben toegang tot lessen, 

presentaties, bestanden en opdrachten 

die docent heeft geplaatst

▪ leveren opdrachten in

▪ maken tekstdocumenten,  presentaties, 

websites

▪ slaan bestanden op in Google Drive

▪ houden portfolio bij in Google Sites



Instructie docenten

maken.wikiwijs.nl/107491

Digitale lessen in Wikiwijs

maken.wikiwijs.nl/106429

https://maken.wikiwijs.nl/107491/Instructie_voor_docenten_Ashram_digitaal_lesmateriaal
https://maken.wikiwijs.nl/106429/Digitale_lessen_Ashramcollege


Enkele opgedane ervaringen

• Draagvlak creëren: onder docenten en management → kost tijd

• Leerlingen en ouders betrekken (o.a. voorlichting)

• Urgentie helpt!

• Duidelijke kaders stellen

• Enthousiast en betrokken team

• Stercollecties als basis

• Externe ondersteuning 

• Samenwerken in team en sectie
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Ons aanbod: maatwerk
• Advies, projectleiding, projectplan, kosten-baten analyse etc.

• Training en begeleiding van de teams en docenten bij ontwikkelen en 
arrangeren van schooleigen digitaal leermateriaal 

• Ombouwen van bestaande arrangementen om tot uw eigen school-
arrangementen, naar wens voorzien van (extra) oefeningen, opdrachten etc.

• Omzetten van uw eigen (oude) zelfgemaakte analoge of digitale 
leermateriaal naar nieuwe schooleigen arrangementen,

• Het ontwikkelen van didactisch verantwoord en modern lesmateriaal op 
maat

• Checken en aanpassen van uw materiaal op verschillende aspecten zoals 
didactiek, lay-out, taalgebruik en auteursrecht.

Alles in overleg met u en uw medewerkers. 



Aanbod: intakegesprek

Presentatie ontvangen? Laat kaartje of e-mail adres achter.

www.kennismaatschap.nl

marian@kennismaatschap.nl

06 15356277

http://www.kennismaatschap.nl/
mailto:marian@kennismaatschap.nl

