
• (Digitale) boeken
• YouTube filmpjes
• PowerPoint/sheets
• Digitale tools: bv. Mentimeter 
• Wetenschappelijke artikelen 
 en publicaties
• Kennisclips
• (Web)colleges

• Leermateriaal: kwaliteit,
 toegankelijkheid en kosten.
• Leerproces student: Passend bij
 leerdoel, passend bij behoefte 
 en interesse student.
• Zichzelf: moet passen in 
 beschikbare tijd voor de cursus.

• Studenten bestaande leermaterialen 
 laten zoeken (vaak in het kader van
 open opdrachten).
• Studenten leermaterialen laten 
 maken (specifieke leerroute).
• Beschikbaar stellen/ontsluiten van 
 bestaande (open) leermaterialen.
• Studenten elkaar laten attenderen 
 op leermaterialen.
• Zelf (laten) ontwikkelen van leer-
 materialen (soms in samenspraak 
 met studenten).

• Zelf leermateriaal zoeken via zoekmachines, 
 databases, websites en experts.
• Zelf leermateriaal ontwikkelen
• Raadplegen leermateriaal dat de 
 docent aandraagt.
• Raadplegen leermateriaal dat 
 andere studenten aandragen.
• Feedback geven op door de docent 
 ontwikkeld leermateriaal.

• Leermateriaal: betaalbaarheid, toegankelijk-
 heid (beperkingen open leermaterialen), 
 saai en lastige leerstof.
• Context: onvoldoende tijd voor ontwikkeling 
 en updaten, weinig flexibele onderwijs-
 ruimtes en geen eenduidige visie.
• Angst van docenten voor open 
 leermaterialen vanwege gebrek 
 aan regelgeving gezien het 
 delen van leermaterialen.
• Digitale geletterdheid studenten 
 om leermaterialen te vinden 
 van voldoende niveau.

• Landelijke voorzieningen: 
 repositories, metadatering 
 (vindbaarheid/toegankelijkheid),
  online samenwerking.
• Eigen instelling: tijd, geld, faciliteiten,
 ondersteuning voor tools, flexibele 
 onderwijsruimtes, visie over actuali-
 sering van het leermateriaal met 
 praktische toepassingen. 
• Bekendheid en bewustzijn open 
 leermaterialen vergroten.

Het leermateriaal:
• Toegankelijkheid: vrije toegang 
 wetenschappelijke artikels.
• Vindbaarheid.
• Begrijpelijkheid.
• Andere typen leermateriaal.
De context: behoefte aan ELO 
en fysieke ruimtes.

Studenten ervaren weinig 
belemmeringen. Als ze belem-
meringen ervaren, dan zijn het:
• Leermateriaal: betaalbaarheid 
 en beschikbaarheid.
• Eigen digitale vaardigheid t.a.v. 
 zoeken, vinden en beoordelen 
 van informatie.
• Eigen expertise binnen het vakgebied.
• Onvoldoende beheersing van 
 vreemde talen.
• Bereidheid docent om vragen 
 te beantwoorden.

• Leermateriaal: betrouwbaarheid, 
 begrijpelijkheid, leesbaarheid, 
 toegankelijkheid, actualiteit.
• Hun eigen leerproces: aansluiting 
 bij het onderwerp, het leerdoel, 
 de leervoorkeur.
• Zichzelf: beschikbare tijd, 
 eigen interesse.

B
el

em
m

er
in

ge
n 

W
en

se
n

W
er

kw
ijz

e 
O

ve
rw

eg
in

ge
n 

B
elem

m
eringen 

W
ensen

W
erkw

ijze 
O

verw
egingen 

docent student

Inzet

“Docenten klagen over gebrek 
aan tijd, maar we dupliceren 
onze inspanningen. We zouden 
meer moeten samenwerken”

“Ik kan de juiste bronnen niet 
vinden. Ik weet niet waar ik moet 

zoeken. Dat komt omdat ik niet 
bekend ben met het vakgebied”

Gebruik digitale leermaterialen in hoger onderwijs

Kwalitatief onderzoek onder 8 docenten en 14 studenten in het hoger 
onderwijs naar overwegingen voor het gebruik van digitale leermaterialen.
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