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H
et Open Leermiddelenplein op de IPON 
stond helemaal in het teken van ‘maak 
kennis met open leermiddelen’. 

“Veel docenten weten niet dat er heel veel open 
leermateriaal bestaat en hoe ze dit eenvoudig 
kunnen inzetten om hun lessen te verrijken,”, 
vertelt Monique Schreurs van VO-content. 
“Heel goed dus dat de IPON dit plein in het leven 
heeft geroepen om nog meer mensen kennis te 
laten maken met open leermiddelen.”  

Op het plein werden er twaalf sessies gegeven 
over dit onderwerp, door onder andere docen-
ten die er zelf mee werken en organisaties die 
open leermateriaal aanbieden. Zo vertelde 
onder meer Lalibel Mohaupt over hoe je open 
leermateriaal kunt vinden met Wikiwijs, ging 
Anne-Wil Abrahamse in op hoe je de Stercol-
lecties (open digitale leerlijnen voor 13 vakken) 
kunt inzetten in je les en naar eigen wens kunt 
aanpassen en vertelde Pauline Maas meer over 
CodeKinderen, een programma om te starten 
met programmeren. Een andere bezoeker van 
de IPON vertelt: “Wat goed dat hier aandacht 
aan wordt besteed. Ik heb echt concrete tips 
gekregen om zelf in mijn lessen met open 
leermateriaal aan de slag te gaan.” 

Handige tips 
Op het plein stonden statafels met daarop kaartjes. Bezoekers konden 
deze kaartjes invullen en vertellen waarom ze met open leermateriaal 
werken. Om tips te delen en aan te geven waar ze behoefte aan hebben. 
Wil jij zelf ook aan de slag met open leermateriaal in de klas? 
Bekijk deze tips. 

• Begin klein en probeer dingen uit

• Heb het over open leermateriaal met je collega’s, werk samen en 
inspireer elkaar

• Oefen je eindexamens via CITO en Wikiwijs

• Maak van een Wikiwijs arrangement een escaperoom, webquest, 
spel of quiz! 

• Wees niet bang om eigen lesmateriaal te delen 

• Werk met sjablonen

Alle docenten moeten weten dat er gratis leermateriaal 
beschikbaar is waar ze direct mee aan de slag kunnen.
Met die reden heeft Stichting VO-content samen met Kennisnet en 

Wikiwijs een Open Leermiddelenplein georganiseerd op de IPON 

in de Jaarbeurs. “Ik wist niet dat er zoveel gratis leermateriaal 

beschikbaar is waar ik mee kan werken in de klas”, vertelt een 

bezoeker aan de IPON. 

Dit heeft het
Open Leermiddelenplein op

de IPON al opgeleverd

Ook gebruikmaken van open leermateriaal?
Ga naar openleermateriaal2022.nl en ontdek wat open leermateriaal en 
Stichting VO-content voor jou kunnen betekenen. 
Direct contact? Mail naar info@vo-content.nl.

Inspiratie nodig? 
Op deze websites kun je direct aan de slag met 
open leermateriaal: 

• Openleermateriaal2022.nl 

• Wikiwijs.nl 

• Stercollecties.nl

• Schooltv.nl 

• Lerenvoorhetexamen.nl 

• Beeldengeluidopschool.nl 

• Maakkunde.nl 

• Digitalescheurkalender.com (ww: IPON)
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Tips om zelf aan de slag te gaan met open leermateriaal

Wil je deze praatplaat digitaal bekijken? 
Mail naar info@vo-content.nl


