
Werken met 
Gebruik Wikiwijs in de klas om (open)lesmateriaal te zoeken, maken en delen. 

Kaj Schneider
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Wikiwijs is een platform waarmee open lesmateriaal gevonden, gedeeld en gemaakt kan worden door 

leerkrachten.

► Zoekmachine 

► Themapagina’s

► Delen van links en bestanden

► Maken, editor voor creatie van interactief lesmateriaal

Wat is Wikiwijs?

Per jaar:
6,5 miljoen bezoeken op arrangement
10 duizend nieuwe arrangementen
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Wikiwijs is een gratis platform waarmee open lesmateriaal gevonden, gedeeld en gemaakt kan worden 

door leraren.

► Leraren (alleen of in teamverband)

► om (open) lesmateriaal te zoeken en gebruiken

► om (open) lesmateriaal te hergebruiken 

► om interactief lesmateriaal te ontwikkelen

► Aanbieders van educatieve content

► via Wikiwijs delen hun content delen met de keten en vindbaar worden

► Afnemers van educatieve content

► Wikiwijs arrangementen worden gevonden en geïmporteerd in andere platformen

Voor wie is Wikiwijs?
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De Wikiwijs zoekmachine zoekt in heel Edurep naar relevante content. De gebruiker kan zijn 

zoekopdracht verfijnen om tot het juiste resultaat te komen.

► Zoeken naar relevant/recent lesmateriaal om te gebruiken in de lessen

► Verfijnen met metadata filters (niveau, vak etc.)

► Inzicht in kwaliteit middels beoordelingen en keurmerken

Wikiwijs zoekmachine
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Zoekopdracht

Metadata filters

Beoordelingen
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Themapagina’s zijn er om in te spelen op niche markten en/of actualiteiten. We bieden mogelijkheid om 

verzamelingen van thematisch materiaal te etaleren op deze pagina’s

► Verzameld lesmateriaal op thema

► snelle ingang voor leerkrachten

► inspelen op actualiteit

► Gemaakt door projectgroepen/communities

► samen lesmateriaal zoeken, metadateren en presenteren

► regelmatig eerste initiatief voor een nieuwe dienst/websites

- www.lesopafstand.nl

- www.lerenvoorhetexamen.nl

Themapagina’s

http://www.lesopafstand.nl
http://www.lerenvoorhetexamen.nl


7



8

Je kan als leraar of organisatie bestanden of links delen die bruikbaar zijn voor het onderwijs. Deze komen 

dan in Edurep en daarmee vindbaar in de keten.

► Bestanden, denk aan leuke werkopdrachten in PDF, PowerPoint etc.

► Links, denk aan materialen van Erfgoedinstellingen en musea, zoals 

► Je moet het leermiddel wel metadateren zodat anderen hem ook kunnen vinden en bepalen hoe 

relevant het leermiddel voor hen is

! De huidige tool delen.edurep.nl wordt geintegreerd in Wikiwijs!

Delen van links en bestanden
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Preview Wikiwijs delen
Duidelijke voortgang

Directe linkvalidatie

Educatieve metadata 
toevoegen
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De les editor om binnen Wikiwijs interactieve lessen te maken of te 

hergebruiken.

► Maak/kopieer interactieve lessen, alleen of in een team

- Maak een duidelijk indeling (inleiding, doel, 

- Embed media of externe content

- Maak opdrachten/toetsen met meerdere vraagtypen

► Metadateer de lessen voor de zoekmachine 

- voor vindbaarheid de juiste titel, beschrijving en trefwoorden

- voor relevantie de juiste educatieve metadata

Wikiwijs maken(1)
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Arrangement editor

Sorteer en 
arrangeer content

Elementen 
bibliotheek

Voorbeeld vragen 
editor
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► Publiceer het lesmateriaal

- maak het beschikbaar in Edurep (en dus ook de zoekmachine van Wikiwijs)

► Gebruik de interactieve les op verschillende manieren

- link voor de browser

- exporteer als PDF

- exporteer naar IMSCP/QTI voor gebruik in ELO’s

Wikiwijs maken(2)

Informatie beschikbare 
downloads







15

Zoek vooraf relevant lesmateriaal op: https://zoeken.wikiwijs.nl

► Verfijn je zoekopdracht met filters

► Controleer of de inhoud goed past, bekijk bijv ook de details

► Bekijk ook de beoordelingen/keurmerken

► Bewaar de link (en deel deze later met je leerlingen)

► Download het gevonden materiaal (om te delen of te printen)

Wikiwijs in de klas (1)
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Bekijk samen met de klas de inhoud

► samen uitleg en/of video content bekijken 

op digibord

► individueel bekijken via link in browser

(arrangementen zijn compatible met alle 

devices)

Wikiwijs in de klas (2)

Digibord layout/controls
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Download leermiddelen bijv. PDF

► Deel het bestand met de klas

► Print het de PDF en gebruik in de klas

- met name handig bij open vragen.

► Wikiwijs arrangementen zijn allemaal 

downloadbaar in overzichtelijke PDF

Wikiwijs in de klas (3)
Gestructureerde PDF
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Een platform als Wikiwijs wordt constant doorontwikkeld door ons team.

► Een account voor alle applicaties (Entree, en…)

► Centraal dashboard voor alle leermiddelen 

► Kwaliteits feedback van het systeem en gebruikers

► Samenwerken in teams aan leermiddelen

► Overzichtelijke flows, je weet wat je doet en wat gevolg is

► Universele metadata tool

► Vernieuwde weergave van arrangementen

Wikiwijs - waar werken wij aan
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Navigatie en menu 
verbeterd

Gebruiker kiest en geeft feedback

Meer ruimte voor content



Voor vragen over gebruik van Wikiwijs of delen van 

ervaringen of wensen kunt u ons mailen: info@wikiwijs.nl

Wikiwijs met elkaar 

Bedankt voor uw aandacht!
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