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Inhoud

⚫ VO-content: kwaliteit van leermiddelen

⚫ Wikiwijs Maken inrichten en gebruiken
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Wat is Stichting VO-content?

⚫ van en voor scholen in VO

⚫ leren en onderwijzen op maat 

⚫ digitaal leermateriaal & 
training en begeleiding op maat

⚫ zonder winstoogmerk
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Stercollecties van VO-content

⚫ Open digitaal leermateriaal

⚫ Complete leerlijnen voor 13 vakken in VO

⚫ Beschikbaar voor iedere docent

⚫ Kijk op www.stercollecties.nl
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Hoe ontwikkel je kwalitatief leermateriaal?

Wat is kwaliteit?
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Hoe ontwikkel je kwalitatief leermateriaal?

⚫ Product: aan welke kwaliteitscriteria moet 
mijn leermateriaal voldoen?

⚫ Proces: Welke stappen moet ik doorlopen?

➢ Instructional Design (ID)/Instructional Systems
Design (ISD): het ontwikkelen van educatieve 
materialen en ervaringen
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Ontwikkelproces (1)

ADDIE Model (Branson et al., 1975)

⚫ Analyse leerbehoeften

⚫ Ontwerpen van instructie

⚫ Ontwikkelen van instructie

⚫ Implementatie

⚫ Evaluatie



8

Ontwikkelproces (2)

Kemp Instructional Model / MRK Model
(Morrison, Ross & Kemp, 2010)

⚫ Gebaseerd op ADDIE model

⚫ Stappen van ontwerpen:
1. Taakanalyse

2. Doelen opstellen

3. Ordenen van inhoud

4. Instructie strategieën

5. Vormgeven van de boodschap 
(modaliteiten)
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Ontwikkelproces (3)

Kwaliteitszorgcyclus VO-content
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Ontwikkelproces (4)

Kwaliteitszorgcyclus VO-content

⚫ Houd je doelgroep en hun leerbehoefte voor ogen: wat 
hebben zij nodig? Hoe leren zij het beste?

⚫ Stel van tevoren criteria waaraan jouw leermateriaal 
moet voldoen – dat maakt evalueren makkelijker!

⚫ Evalueer tussentijds en achteraf:
⚫ Leg je ontwerp voor aan een collega of een groepje 

leerlingen/studenten: is het wel duidelijk?

⚫ Welke reacties kreeg je? Hoe vond je het zelf gaan?
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Kwaliteitscriteria (1)

Hoe definieer je kwaliteit? En hoe meet je het?

⚫ Kwalitatief leermateriaal = leerzaamheid bevorderend

⚫ Leerzaam: Wat maakt dat de lerende het geleerde kan 
toepassen in een andere situatie? (Boekarts & Simons, 1995)

⚫ Digitaal vs. folio
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Kwaliteitscriteria (2)

Wat beïnvloedt de leerzaamheid?

1. Leerstof
a. Selecteren

b. Ordenen

c. Modaliteiten

2. Didactiek
a. Didactische 

strategieën

b. Werkvormen 
en 
opdrachten

c. Metacognitie

Presentatie 
a. Leesbaarheid 

teksten

b. Beelden

c. Vormgeving

https://clu.nl/milk-light/
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Kwaliteitscriteria (3)

Leerstof

⚫ Selecteren
⚫ Wat zijn de eisen (SLO voor PO/VO)?

⚫ Zorg dat het leermateriaal aansluit bij jouw doelgroep en dat 
het hen nieuwsgierig maakt

⚫ Ordenen
⚫ Zorg voor een logische opbouw en creëer samenhang

⚫ Modaliteiten
⚫ Kies voor een passende ‘verpakking’ van informatie 

(beeld/tekst/geluid/video). 

⚫ Soms geldt ook: less is more.
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Kwaliteitscriteria (3)

Leerstof
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Kwaliteitscriteria (3)

Leerstof
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Kwaliteitscriteria (4)

Didactiek

⚫ Didactische strategieën
⚫ Leerdoelen, instructie, oefening/verwerking en feedback

⚫ Werkvormen en opdrachten
⚫ Alignment

⚫ Niveaus van verwerking (taxonomie van Bloom)

⚫ Metacognitie
⚫ Kan de lerende zijn eigen leerproces monitoren? 

⚫ Wordt er ondersteuning geboden?



17

Kwaliteitscriteria (4)

Didactiek



18

Kwaliteitscriteria (5)
Presentatie

⚫ Leesbaarheid (leer)teksten
⚫ Past het taalgebruik bij de doelgroep? 

⚫ Worden nieuwe begrippen toegelicht?

⚫ Is het ook leesbaar voor moeizame lezers/dyslecten?

⚫ Beelden
⚫ Zijn de afbeelden ondersteunend?

⚫ Is de relatie tussen tekst en beeld duidelijk?

⚫ Vormgeving: 
⚫ Is het overzichtelijk? 

⚫ Is de opmaak (kopjes e.d.) functioneel?
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Kwaliteitscriteria (5)

Presentatie



20

Samenvattend

⚫ Wisselwerking tussen proces en product

⚫ Formuleer criteria met betrekking op leerstof, didactiek en presentatie 
(bv. MILK light, CLU)

⚫ Geen enkel lijstje is 'heilig' of onbetwistbaar, 
het is een hulpmiddel voor evaluatie en discussie

⚫ Evaluatie is essentieel: schakel collega's in en vraag je 
leerlingen/studenten om hun ervaring

⚫ Blijf doorontwikkelen, maak gebruik van mogelijkheden die Wikiwijs 
biedt.



Wat is Wikiwijs?
Tool voor zoeken/maken/delen van 

lesmateriaal

Dienst van Kennisnet

Sinds 2009

Gratis te gebruiken

Gericht op hergebruik



Gebruiker

Ontwikkelen: product en proces

Ontwikkelaar



Ontwikkelen: product en proces

Criteria 
materiaal

Maken 
materiaal

Redactie

Toetsing
Publiceren

Info 
gebruik

Aanpassen Optimaliseren

Stijl

Template

Team

mappen

Auteursnotitie

Besloten delen

Publiek 

delen

Concept-

kopie

Navigatie

Multimedia

Oefeningen



Geïnteresseerd?

Handleiding

https://maken.wikiwijs.nl/41818

Contact

l.legrand@kennisnet.nl

l.mohaupt@kennisnet.nl

annewilabrahamse@vo-content.nl

https://maken.wikiwijs.nl/41818
mailto:l.legrand@kennisnet.nl
mailto:l.mohaupt@kennisnet.nl
mailto:annewilabrahamse@vo-content.nl


• Leden: beheerder of 

auteur

• Overzicht activiteiten

• Publicatienaam





Sjabloon demo Wikiwijs

Presentatie:

• Kies de kleur van menu en koppen

• Kies kleur/grootte/lettertype

• Gebruik je eigen logo/header



Presentatie:

• Kies de kleur van menu en koppen

• Kies kleur/grootte/lettertype

• Gebruik je eigen logo/header
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Via contentelementen toevoegen 

navigatie, multimedia, 

toetsen/oefeningen








