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Voorwoord

Voor u ligt de Handreiking kwaliteit digitaal leermateriaal: een set kwaliteitskenmerken van 
content met uitleg en voorzien van voorbeelden. 
Dit nieuwe instrument is bestemd voor ontwikkelaars van digitaal leermateriaal: educatieve 
uitgeverijen, maar natuurlijk ook leerkrachten en docenten die zelf leermateriaal maken. 

Hoewel de handreiking in eerste instantie is bestemd voor ontwikkelaars, kan het voor scholen 
nuttig en ondersteunend zijn om het kwaliteitsbesef op dit vlak te vergroten. Daarnaast kan 
de handreiking scholen helpen bij het selecteren van goede en bij hun onderwijs passende 
leermaterialen.

Met deze handreiking wil Kennisnet de kwaliteit van digitaal leermateriaal bevorderen. 
Als je de kwaliteit van het leren, van het onderwijs wilt verbeteren moet aan alle aspecten 
aandacht worden besteed, vanzelfsprekend ook aan het leermateriaal. 
De handreiking maakt deel uit van een groter geheel: het inrichten van een kwaliteitssysteem 
voor digitaal leermateriaal. In 2008 zal de inrichting van dit kwaliteitssysteem verder vorm 
krijgen. Hierbij zal aandacht worden besteed aan procesmatige aspecten van de ontwikkeling 
van content en aan gebruikerservaringen van de scholen.

Ik ben er trots op dat de handreiking tot stand is gekomen in samenwerking met scholen, 
ontwikkelaars (Groep Educatieve Uitgeverijen) en met onderwijsexperts. Achterin dit boekje 
staan de personen vermeld die een bijdrage hebben geleverd aan de handreiking. Ik ben hen 
zeer erkentelijk voor hun inzet en hun expertise; zonder hen was het lastig, zo niet onmogelijk 
geweest dit nieuwe en hopelijk succesvolle instrument te realiseren.

Ik kan u de handreiking van harte aanbevelen!

Toine Maes
Algemeen Directeur Kennisnet
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Leerobjecten
Een leerobject is een digitaal stukje leerstof dat kan bestaan 
uit verschillende componenten, bijvoorbeeld afbeeldingen, 
animaties, teksten, opdrachten, toetsen, etc. Leerobjecten 
kunnen hergebruikt worden en gedeeld worden met 
anderen. Met behulp van leerobjecten kunnen gebruikers 
zelf het leermateriaal samenstellen. Leerobjecten komen in 
verschillende niveaus, of korrelgroottes voor. Deze niveaus 
worden ook wel aggregatieniveaus genoemd. Er worden vier 
niveaus gebruikt (zie Tabel 1). Hoe hoger het aggregatien-
iveau hoe meer inhoudelijke en didactische context er is 
toegevoegd.

Niveau 1 Fragment

Niveau 2 Informatieobject of toets

Niveau 3 Leereenheid

Niveau 4 Module of Cursus die leidt tot een certificaat

Tabel 1 - Aggregatieniveaus 

	Een fragment (niveau 1) bestaat uit één component waar 
geen inhoudelijke of didactische context is aangebracht. 
Een voorbeeld is een plaatje van de Eiffeltoren waarbij het 
voor de kijker nog niet duidelijk is in welke context deze 
afbeelding bekeken moet worden (zie Figuur 1).

 

Figuur 1 - Voorbeeld niveau 1

	Informatieobjecten of toetsen (niveau 2) zijn leer-object-
en die bestaan uit meerdere verschillende fragmenten (zoals 
afbeeldingen of tekst), waarbij wel een inhoudelijke context 
is aangebracht maar geen didactische context is toege-
voegd. Een voorbeeld is een tekst over staalconstructies met 
een afbeelding van de Eiffeltoren die genoemd wordt als 
voorbeeld van een constructie (zie Figuur 2). 
De kijker weet nu in welke context het plaatje geplaatst 
moet worden. 

Introductie 

Deze handreiking bestaat uit een set richtlijnen en 

heeft als doel ontwikkelaars van digitaal leermateriaal 

ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van 

kwalitatief goed digitaal leermateriaal. Onder ontwik-

kelaars wordt verstaan: educatieve uitgeverijen, maar 

ook docenten of anderen die het door hen gemaakte 

digitale leermateriaal beschikbaar willen stellen voor 

andere gebruikers. Op basis van onderwijskundige 

theorieën en eerder gemaakte handreikingen voor het 

ontwikkelen van digitaal materiaal is er een checklist 

samengesteld die bestaat uit zeven richtlijnen. Deze 

checklist is samengesteld in samenwerking met een 

team van experts, onder wie educatieve uitgevers, 

docenten en onderwijskundige onderzoekers.
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Figuur 2 - Voorbeeld niveau 2

	Een leereenheid (niveau 3) bestaat uit verschillende 
onderdelen (meestal verschillende leerobjecten van niveau 
2), waarbij zowel inhoudelijke als didactische context is 
aangebracht. Een voorbeeld hiervan is een de toepassing 
van een didactisch model met daarin een duidelijke leer-
sturing over staalconstructies bestaande uit een starttoets, 
informatie, oefenvragen en een eindtoets (zie Figuur 3). 
Ook een game is een voorbeeld van een leereenheid.

Figuur 3 - Voorbeeld niveau 3

	Een Module of cursus die leidt tot een certificaat (niveau 
4) bestaat uit verschillende leerobjecten van lagere niveaus 
(vaak van niveau 3) waar een bepaalde volgorde is ge-
hanteerd. De cursus leidt via een vorm van assessment of 
examen tot een certificaat. Een voorbeeld hiervan is een 
cursus Constructies in de Bouw die afgesloten wordt met 
een door de branche erkend certificaat waarin een on-
derdeel is opgenomen over staalconstructies (zie Figuur 4).

Figuur 4 - Voorbeeld niveau 4

Starttoets Informatie Oefenen Eindtoets Starttoets Informatie Oefenen Eindtoets Starttoets Informatie Oefenen Eindtoets

Assessment / Examen

 Starttoets Informatie   Oefenen  Eindtoets
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Deze handreiking is ontwikkeld op basis van het Model 

Kwaliteit Digitaal Leermateriaal (zie Figuur 5). 

Dit model beschrijft het kwaliteitssysteem met als 

componenten het ontwikkelproces, de kenmerken van 

het leerobject en het proces van het verzamelen en 

verwerken van gebruikerservaringen.

Figuur 5 - Model kwaliteit digitaal leermateriaal.

De handreiking heeft betrekking op het middelste gedeelte 
van het model. Dit gedeelte geeft een aantal kenmerken van 
digitaal leermateriaal weer. Deze kenmerken zijn ingedeeld 
naar Competentie-leerdoelen-kenmerken, Onderwijs-
proceskenmerken, Technische productkenmerken en Vind-
baarheidskenmerken. Competentie-leerdoelen-kenmerken 
hebben betrekking op de relatie tussen het leermateriaal 
en de curriculumeisen, zoals kerndoelen en eindtermen, van 
het onderwijs. Onderwijsproceskenmerken hebben betrek-
king op hoe het materiaal didactisch gezien is ontwikkeld 
en hoe dit materiaal effectief ingezet kan worden in het 
onderwijs. Technische productkenmerken hebben betrekking 
op de technische aspecten van het leermateriaal. Vind-
baarheidskenmerken, tenslotte, richten zich op de manier 
waarop de ontwikkelaars ervoor hebben gezorgd dat het 
materiaal gevonden en geselecteerd kan worden.

Leeswijzer
Deze handreiking begint met een checklist met zeven 
richtlijnen en bijbehorende aandachtspunten. De 
checklist is los te gebruiken. Voor meer informatie over 
de richtlijnen wordt er vervolgens per richtlijn uitleg 
en bronnen in de vorm van verwijzingen naar websites 
en suggesties voor verdiepende literatuur gegeven. 
Ook worden er per richtlijn voorbeelden gegeven van 
digitaal leermateriaal voor zowel het primair- als het 
voortgezet onderwijs. De keuze voor een bepaald leer-
materiaal als voorbeeld in deze handreiking zegt niets 
over de kwaliteit van het leermateriaal. Het leermate-
riaal is alleen gekozen ter illustratie bij de betreffende 
richtlijn. Het volgen van de richtlijnen is niet verplicht, 
maar kan wel leiden tot het ontwikkelen van kwalitatief 
goed digitaal leermateriaal.

Leerobject

Competentieleerdoelenkenmerken

Onderwijsproceskenmerken

Technische productkenmerken

Vindbaarheidskenmerken

Ontwikkel- en productieproces Gebruikservaringen
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	Competentie-Leerdoelen-Kenmerken pagina 

1 Is de koppeling met leerdoelen duidelijk aangegeven? 5
 •	Is de koppeling met kerndoelen, competenties of eindtermen duidelijk aangegeven?
 •	Sluit het leer materiaal aan bij recente vakinhoudelijke ontwikkelingen? 

2 Is er duidelijk aangegeven of de leerdoelen van het leermateriaal getoetst en 
 geregistreerd kunnen worden? 6
 •	Kunnen de leerdoelen door de leerlingen met (diagnostische) instrumenten getoetst worden?
 •	Is er een registratiesysteem aan het leermateriaal gekoppeld waarmee de docent het leren van 
  de leerling kan volgen? 
 

	Onderwijsproceskenmerken pagina 

3 Is het leermateriaal aantrekkelijk en motiverend? 7
 •	Is er een aantrekkelijk en gebruikersvriendelijke design?
 •	Zijn er in het materiaal duidelijke directe leerdoelen opgenomen?
 •	Sluit het materiaal aan bij de beoogde doelgroep?
 •	Is er rekening gehouden met differentiatie? 

4 Zijn de didactische mogelijkheden van het leermateriaal duidelijk en helder aangegeven? 11
 •	Is aangegeven in welke fase van het leerproces het materiaal kan worden ingezet?
 •	Kunnen leerlingen zelfstandig met het materiaal leren?

	 •	Is het materiaal geschikt voor samenwerkend leren? 
 

	Technische productkenmerken pagina 

5 Verloopt de interactie tussen het leermateriaal en de leeromgeving soepel? 13
 •	Kan het leermateriaal worden gebruikt binnen de elektronische leeromgeving van verschillende scholen?
 •	Wordt er gebruik gemaakt van de afgesproken standaarden t.b.v. de data-uitwisseling tussen 
  het leermateriaal en de leeromgeving?
 •	Worden de technische kenmerken van het materiaal duidelijk vermeld? 

6 Worden de gebruiksvoorwaarden van het materiaal duidelijk vermeld? 15
 

	Vindbaarheidskenmerken pagina 

7 Zijn er maatregelen genomen om het leermateriaal voor de gebruikers vindbaar te maken? 16
 •	Zijn er metadata gekoppeld aan het lesmateriaal?
 •	Worden de metadata beschikbaar gesteld voor potentiële gebruikers?



1 Is de koppeling met leerdoelen
 duidelijk aangegeven?

	Aandachtspunten
•    Is de koppeling met kerndoelen, eindtermen of 
  competenties duidelijk aangegeven?

•  Sluit het leermateriaal aan bij recente vak
  inhoudelijke ontwikkelingen?

1.1  Kerndoelen en eindtermen
Omdat er behoefte is aan producten die passen bij het te 
behandelen curriculum, is het belangrijk dat duidelijk 
is aangegeven hoe het leermateriaal is gekoppeld aan 
kerndoelen, tussendoelen, eindtermen  of competenties. 
Op deze manier is het gemakkelijker voor gebruikers om te 
beslissen of zij het leermateriaal willen gebruiken en hoe 
zij dit materiaal willen inzetten. Op de volgende websites 
worden de kerndoelen en tussendoelen van het primair 
onderwijs aangegeven: http://tule.slo.nl. Op de volgende 
website worden de kerndoelen van de basisvorming van het 
voortgezet onderwijs aangegeven: 
http://kerndoelenonderbouw.slo.nl. Het is mogelijk dat het 
leermateriaal bij meerdere kerndoelen aansluit. 
Eindtermen zijn te vinden op de volgende website: 
http://www.eindexamen.nl.

1.2  Aansluiten bij de laatste vakinhoudelijk en 
    vakdidactische ontwikkelingen
Niet alleen is het belangrijk dat het leermateriaal aansluit 
bij het curriculum, het is ook belangrijk dat bij het ontwik-
kelen van het materiaal rekening wordt gehouden met de 
laatste vakinhoudelijke ontwikkelingen, zodat het leermate-
riaal zowel inhoudelijk als didactisch up-to-date is. 

1.3  Voorbeelden Primair Onderwijs
Voorbeeld 1a Aansluiting bij methode, toetsen
Op de website Alles telt kunnen leerlingen toetsen maken 
aansluitend bij hun jaargroep en blok. Deze oefeningen 
sluiten aan bij de methode Alles telt:
http://www.allestelt.nl/allestelt/pagina.
asp?pagnaam=homepage

1.4  Voorbeelden Voortgezet Onderwijs
Voorbeeld 1b Koppeling Doelgroep
Op de website Dutchkids wordt duidelijk aangegeven 
bij welke kerndoelen deze site aansluit:
http://www.dutchkids.nl/ts.html
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2   Is er duidelijk aangegeven of de leerdoelen
 van het leermateriaal getoetst en 
 geregistreerd kunnen worden?
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 Bronnen Toetsen
 >  http://www.ivlos.uu.nl/adviesentraining/aanbo-

duniversite/toetsenenbeoorde/overzichtvantoet/
toetsenmetdecomp/21056main.html

 >   http://www.tvho-online.nl/publish/articles/000055/article.htm

2.3  Voorbeelden Primair Onderwijs
Voorbeeld 2a Feedback en voortgang checken
Na het invullen van het antwoord kunnen leerlingen gelijk 
checken of zij het goed hebben. Ook kunnen zij om het juiste 
antwoord vragen. Op deze manier kunnen leerlingen door 
het vragen om feedback hun eigen voortgang checken:
http://users.pandora.be/kabaja/rekenen.htm

2.4  Voorbeelden Voortgezet Onderwijs
Voorbeeld 2b Registratie onderwijstraject
Bij de wiskundemethode Matrix van Malmberg worden zowel 
de leerrendementen van de individuele leerling als die van 
de gehele groep geregistreerd:
http://vo.malmbergmethodes.nl/index.aspx?ChapterId=4976

	Aandachtspunten
•   Kunnen de leerdoelen door de leerlingen met 
  (diagnostische) instrumenten getoetst worden?

•   Is er een registratiesysteem aan het leermateriaal 
  gekoppeld waarmee de docent het leren van de 
  leerling kan volgen?

2.1  Toetsen
Leerdoelen kunnen ofwel met behulp van een afsluitende 
toets, ofwel door de leerling zelf met diagnostische toetsen 
worden getoetst. Met behulp van een diagnostische toets 
kan de leerling zelf achterhalen hoeveel hij al van het 
onderwerp af weet. Met deze feedback kan de leerling zelf 
zijn leerplan bijstellen. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de 
stof nog niet goed beheerst wordt, kan de leerling bepaalde 
stof opnieuw bekijken of oefenen. Een afsluitende toets is 
meer een beoordelende toets, waar een cijfer of 
selectieaspect aan vast zit. Daarnaast kunnen ook andere 
assessment-instrumenten gebruikt worden om het leer-
resultaat te toetsen, zoals digitale portfolio’s.

2.2  Registratiesysteem
Met een registratiesysteem kunnen de ontwikkelingen van 
een leerling worden gevolgd en kan zicht worden gekregen 
op het leerrendement. In zijn meest geavanceerde vorm 
genereert het systeem gegevens op drie niveaus: van de 
leerling, van de docent en van het management. De leerling 
krijgt zicht op zijn mogelijkheden, zijn sterke en zwakke 
punten, zijn leerniveau, zijn leertijd en zijn leerresultaat. 
De docent beschikt over een instrumentarium voor het 
monitoren van het individuele leerproces en van de groep/
klas. Het management wordt voorzien van informatie op 
schoolniveau om de kwaliteit van de lessen te meten en 
bij te sturen waar en wanneer dat nodig is. Belangrijke 
kenmerken van een effectief registratiesysteem zijn onder 
andere dat gebruikers vanuit verschillende plekken (thuis, 
school) kunnen communiceren met het systeem en dat het 
systeem de gebruiker herkent, bijvoorbeeld door middel van 
een wachtwoord.



3 Is het leermateriaal aantrekkelijk 
 en motiverend?
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 Bronnen Aantrekkelijk en gebruikersvriendelijk design
 > http://www.leren.nl/rubriek/onderwijs/leertheorie/
   instructional_design/
 > http://www.edusite.nl/edusite/publicaties/11366
 > http://imej.wfu.edu/articles/2000/2/05/index.asp
 > http://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_design

 >  Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2003). e-Learning and the  
science of instruction: Proven guidelines for consumers 
and designers of multimedia learning. San Fransisco: 
Pfeiffer.

 >  Lee, W. W., & Owens, D. L. (2000). Multimedia-based 
instructional design: Computer-based training, web-
based training, and distance learning. San Fransisco: 
Jossey-Bass/Pfeiffer.

 > Mayer, R. E. (2001). Multimedia learning. 
   Cambridge: Cambridge University Press.
 > Van Driel, H. (2001). Digitaal Communiceren. 
   Boom: Amsterdam.
 >  zhang, D., & Nunamaker, J. (2003). Powering e-learning 

in the new millennium: An overview of e-learning and 
enabling technology. Information Systems, Frontiers, 

   5 (2), 207-218.

3.2  Directe leerdoelen
Een direct leerdoel heeft betrekking op zowel de activiteiten 
die de leerling kan uitvoeren met het leermateriaal als de 
getoetste kennis en/of vaardigheden. Effectieve leerdoelen 
bouwen voort op de kennis, ervaringen interesses en sterke 
kanten van de leerling. Leerdoelen geven richting aan het 
onderwijsproces, voor de leerkracht en de leerling. 
Wanneer leerdoelen helder zijn voor leerlingen, weten 
ze wat ze moeten leren en waarop zij beoordeeld zullen 
worden. Dit kan motiverend werken.

	Aandachtspunten
•   Is er een aantrekkelijk en gebruikersvriendelijke design?

 •   Zijn er in het materiaal duidelijke directe leerdoelen  
 opgenomen?

 •   Sluit het materiaal aan bij de beoogde doelgroep?

 •   Is er rekening gehouden met differentiatie?

3.1  Aantrekkelijk en gebruikersvriendelijk design

3.1.1.  Aantrekkelijk
Een design kan bestaan uit een combinatie van verschillende 
media, bijvoorbeeld hyperlinks, tekst, beelden, animatie, 
geluid, simulatie, etc. Voorbeelden van ontwikkelprincipes 
zijn: 
>  Presenteer een instructie liever in beelden en tekst dan 

in tekst alleen.
>  Presenteer corresponderende tekst en afbeeldingen dicht 

bij elkaar, in plaats van ver van elkaar af, of tegelijker-
tijd, in plaats van opeenvolgend.

>  Beperk de aanwezigheid van overbodige, en voor het 
leren irrelevante elementen.

>  Beperk de hoeveelheid tekst op een scherm. Het lezen 
van beeldscherm is anders en wordt vaak als moeilijker 
ervaren dan het lezen van papier.

3.1.2  Gebruikersvriendelijk
Leermateriaal is gebruikersvriendelijk wanneer leerlingen 
en leerkrachten er vanaf de eerste keer gemakkelijk mee 
kunnen werken, bijvoorbeeld doordat duidelijke navigatie-
mogelijkheden worden geboden. Ook is het belangrijk dat 
de functie van de verschillende aspecten van het design 
duidelijk is. Als er bijvoorbeeld een helpfunctie aanwezig 
is, is het belangrijk dat deze herkenbaar op het scherm 
geplaatst is. Daarnaast is leermateriaal gebruikersvriende-
lijk wanneer leerlingen zelfstandig met het materiaal 
kunnen werken zonder dat directe tussenkomst van de 
leerkracht nodig is. Leerlingen moeten een bepaalde mate 
van controle over het leermateriaal hebben om gemotiveerd 
hiermee aan de slag te kunnen. Hoe ouder en zelfstandiger 
de leerling, hoe meer controle deze aankan.
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3.3   Aansluiten bij de doelgroep
Aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen is een 
ander aspect wat motivatie kan bevorderen. Het leermateri-
aal kan bij de belevingswereld en interesses van de leerling 
aansluiten door een link te leggen tussen de taak en de 
mogelijke leefsituatie van de leerling, door voorbeelden uit 
voor de leerling bekende leefsituaties te gebruiken en door 
aan te sluiten op de voorkennis van de leerlingen. Het is dus 
belangrijk vooraf te weten wat er speelt bij leerlingen van 
de betreffende doelgroep en wat er te verwachten valt met 
betrekking tot hun voorkennis.

Bronnen Aansluiten bij de doelgroep
>  http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/hu/show.cgi?fid=6775
>   http://www.han.nl/restyle/centraal/content/leren_

met_ict_6.xml_dir/7.pdf
> http://www.moaweb.nl/bibliotheek/bijna-helft-basis
  scholen-werkt-met-verouderd-lesmateriaal

 
3.4  Rekening houden met differentiatie
Omdat leerlingen niet allemaal hetzelfde zijn moet er bij 
het ontwikkelen van leermateriaal rekening gehouden 
worden met verschillen tussen leerlingen. Leermateriaal 
moet er op gericht zijn de deelname van alle leerlingen te 
ondersteunen. Ook leerlingen met handicaps of ernstige 
achterstanden moeten met het materiaal kunnen werken. 
Daarnaast zijn belangrijke verschillen waarmee rekening 
mee gehouden moet worden, bijvoorbeeld verschillen in 
geslacht, etniciteit en/of sociale achtergrond. 

3.4.1   Leerstijl
Er zijn verschillende theorieën en opvattingen over leer-
stijlen. Leerstijlen zijn manieren om met een taak of leerstof 
om te gaan of deze aan te pakken. Bekende leerstijlmodellen 
zijn het model van Kolb, het meervoudige intelligentiemodel 
van Gardner, en het zintuiglijke leerstijlmodel waarbij rek-
ening wordt gehouden met combinaties van visuele, verbale, 
auditieve, tactiele en kinetische aspecten van een leerstijl. 
Leerlingen geven meestal de voorkeur aan een combinatie 
van leerstijlen afhankelijk van de context. Het is daarom 
belangrijk dat het leermateriaal de mogelijkheid biedt 
voor leerlingen om verschillende leerstijlen toe te passen. 
Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van verschillende 
soorten opdrachten, het bieden van de mogelijkheid om op 
verschillende manieren met het materiaal te werken of door 
tekst zowel auditief als visueel aan te bieden.

Bronnen Leerstijl
>  http://industry.becta.org.uk/display.cfm?resID=15472
>  http://e-competent.kennisnet.nl
>   http://www.leren.nl/rubriek/onderwijs/leertheorie/leer  

 stijlen/
>   http://www.leerlingbegeleiding.nl/documentatie/leren/

leerstijlentest.php
>   http://www.schoolvoorbeelden.nl/poei/main.   

 php?item=Leerstijltest#

3.4.2   Stereotypering
Stereotypering en negatieve beeldvorming dienen vermeden te 
worden. Stereotypering kan de meningsvorming over bepaalde 
groepen mensen negatief beïnvloeden, van invloed zijn op het 
zelfbeeld van de leerling, of gedrags- en toekomstmogelijkheden 
beperken.

Bronnen Stereotypering
http://www.parel.nl
>  Akrich, M. (1995). Users representations: practices, methods 

and sociology. In Rip, A., Misa, T., & Schot, J. (eds.), Mana-
ging Technology in Society. London: Pinter Publishers.

>  Becta (2002). ImpaCT2. Internet: www.becta.org.uk/
  research/impact2.
>  Chisholm, I.M. (1995). Computer use in a multicultural class-

room. Journal of Research on Computing in Education, 28(2), 
162-174.

>  Damarin, S.K. (2000). The ‘Digital Divide’versus Digital 
Differences: Principles for Equitable Use of Technology in 
education. Educational Technology, 40 (4), 17-22.

>  Heemskerk, I., Brink, A., Volman, M., & Dam, G. ten. (2005). 
Inclusiveness and ICT in education: a focus on gender, 
ethnicity and social class. Journal of computer assisted 
learning, 21(1) 1-16.

>  Mok, I., & Reinsch, P. (1996). Kieskleurig. Handleiding 
  intercultureel lesmateriaal. Utrecht: Parel.
>  Novak, T.P., & Hoffman, D.L. (1998). Bridging the 
   digital divide: the impact of race on computer access and 

internet use. Internet: www.2000.ogsm.vanderbilt.edu/
  papers/race/science.html
>  Smelik, A. (1999). Effectief beeldvormen. Theorie, analyse 

en praktijk van beeldvormingsprocessen. Assen: Van Gor-
cum.

>  Van Dijk, T. (1989). Criteria voor de beoordeling van leer-
middelen. Amsterdam: Parel.

>  Volman, M., van Eck, E., Heemskerk, I., & Kuiper, E. (2005). 
New technologies, new differences. Gender and ethnic 
differences in pupils’ use of ICT in primary and secondary 
education. Computers & Education, 45/1 pp 35-55.
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3.4.3  Toegankelijk voor iedereen
Leerlingen met handicaps of zintuiglijke problemen, kunnen 
met leermateriaal werken waarbij rekening gehouden is met 
verschil in zintuiglijke mogelijkheden. Leermateriaal kan de 
mogelijkheid bieden aanpassingen in het leermateriaal te 
maken, bijvoorbeeld door extra auditieve of visuele moge-
lijkheden toe te voegen.

Bronnen Toegankelijk voor iedereen
http://www.drempelvrij.nl/waarmerk

3.5  Voorbeelden Primair Onderwijs
> Voorbeeld 3a Interactie
  De website Terug in de tijd heeft verschillende inter-
  actiemogelijkheden. Door deze mogelijkheden, zoals het 

meisje de juiste kleding aandoen, of aan kunnen klikken 
 op een onbekend woord om de uitleg te krijgen, wordt 
 de aantrekkelijkheid van de website vergroot.
  http://onderwijs.kb.nl/terug_in_de_tijd/terugindetijd.html
>  Voorbeeld 3b Rekening houden met differentiatie en 
 aanpassen aan belevingswereld
  De website Partyfashion biedt zowel informatie in audi-

tieve als visuele vorm. Hiermee wordt rekening gehouden 
met kinderen die niet goed kunnen horen of minder 
goed kunnen zien. Daarnaast sluit de website aan bij de 
belevingswereld van de leerlingen door in een les over 
kledingstijlen van vroeger verschillende soorten kleding-
stijlen te behandelen die tegenwoordig in zijn:

  http://onderwijs.kb.nl/partyfashion/website/popup.html
>  Voorbeeld 3c Duidelijke navigatiemogelijkheden en func-

tie van onderdelen is duidelijk herkenbaar
  De navigatiemogelijkheden bij dit digitale voorlees-

verhaal zijn duidelijk herkenbaar. De leerling weet bij 
onderstaand voorbeeld altijd op welke pagina zij is. Zij 
kan makkelijk naar de vorige en volgende pagina of terug 
naar de begin pagina:

 http://voorleesverhalen.kennisnet.nl

3.6    Voorbeelden Voortgezet Onderwijs
> Voorbeeld 3d Interactie
  De website De Zeehond biedt verschillende interactie-

mogelijkheden. Door deze interactiemogelijkheden, zoals 
de familieleden slepen naar hun eigen bed, of aan kunnen 
klikken op een onbekend woord om de uitleg te krijgen, 
wordt de aantrekkelijkheid van de website vergroot.

 http://onderwijs.kb.nl/de_zeehond/index.html
>  Voorbeeld 3e Stadium leerproces
  De website Literatuurgeschiedenis.nl geeft in de docen-

tenhandleiding duidelijk weer hoe de leerkracht effectief 
gebruik kan maken van de website.

 http://www.literatuurgeschiedenis.nl
>   Voorbeeld 3f Heldere instructies
  De website Dutchkids geeft de docent heldere instructies 

in de vorm van een docentenhandleiding in de 
 ‘Lerarenkamer’. http://www.dutchkids.nl/ts.html
> Voorbeeld 3g Aantrekkelijk design
  In deze PowerPoint presentatie zijn aantrekkelijke foto’s 

en duidelijk tekst gebruikt. 
 http://hive.ants.nl/cgi-bin/hive/hive.cgi/afrika. 
 ppt?HIVE_REF=hdi%3A3416&HIVE_ RET=ORG&HIVE_  
 REQ=2001&HIVE_PROD=0/afrika.ppt#256,1,Dia 1
>  Voorbeeld 3h Aansluiten bij de leefwereld en rekening 

houden met differentiatie
  De website van Dutchkids houdt rekening met differen-

tiatie door in de website kinderen aan het woord te laten 
komen van verschillende etnische achtergronden. Hiermee 
wordt er aangesloten bij de leefwereld van een verschil-
lende kinderen. Bovendien wordt er een overzichtelijk 
design toegepast. http://www.dutchkids.nl/he.html
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	Aandachtspunten
 •     Is aangegeven in welke fase van het leerproces het mate-

riaal kan worden ingezet?

•   Kunnen leerlingen zelfstandig met het materiaal leren?

•   Is het materiaal geschikt voor samenwerkend leren?

4.1  Fase van het leerproces
Informatie over de fase van het leerproces waarin het mate-
riaal gebruikt kan worden heeft betrekking op de opbouw van 
het leermateriaal en op de vraag of het materiaal aansluit bij 
een bepaalde onderwijsmethode, of deze dus methode-afhan-
kelijk of methodeonafhankelijk is. Deze informatie kan weerge-
geven worden op een bepaalde plaats in het leerobject, in de 
docentenhandleiding en/of in de metadata (zie Richtlijn 7). De 
opbouw van het leermateriaal omvat informatie over de aard 
van het materiaal en of en hoe de leerlingen getoetst worden. 
Op basis hiervan beslist de leerkracht op welk moment in het 
leerproces hij het leermateriaal inzet. Wanneer er is aan-
gegeven of het materiaal een instructie is, danwel ter onder-
steuning of als oefening gebruikt kan worden, is het duidelijk 
wat de aard van het materiaal is. Ook kan hier aangegeven 
worden of het materiaal remediërend van aard is. Wanneer 
het materiaal toetsen bevat, kan aangegeven worden wat voor 
soort vragen er gesteld worden. Dit kunnen open of gesloten 
vragen zijn, dan wel productgerichte of procesgerichte vragen. 
Duidelijke instructies of lesplanners kunnen de leerkracht 
ondersteuning bieden bij het inzetten van het leermateriaal. 
Deze instructies of lesplanners kunnen door ontwikkelaars aan 
het leermateriaal toegevoegd worden of worden bijgesloten. 

4.2  Zelfstandig
Zelfstandig gebruik van leermateriaal door leerlingen wordt 
ondersteund door verschillende aspecten van dit materiaal. 
Het leermateriaal moet toegankelijk zijn, het leerproces onder-
steunen en het leerrendement kunnen toetsen. Toegankelijk-
heid van het materiaal wordt gewaarborgd door gebruiks-
gemak en een helder design. Helpfuncties, de aanwezigheid 
van een tutor, prompts en het geven van feedback zijn hier 
voorbeelden van. Leerlingen kunnen zichzelf testen door diag-
nostische toetsen te doen. Op deze manier kunnen 
zij oefenen met de stof en krijgen ze een beeld van wat zij 
kennen en kunnen. Ook de docent of andere belanghebbenden 
krijgen zo informatie over het leerproces.

 

 Bronnen zelfstandig werken
 >  http://www.ivlos.uu.nl/adviesentraining/
   aanboduniversite/toetsenenbeoorde/overzichtvantoet/ 
   toetsenmetdecomp/21056main.html
 > www.du.nl/zelfstandigleren
 >  http://www.ictopschool.net/kennis/nieuws/

Nieuwsbericht.2007-08-15.3345

4.3  Samenwerken
Wanneer het mogelijk is dat twee of meer leerlingen met het 
leermateriaal samenwerken, is het van belang dat deze mogelijk-
heden duidelijk beschreven zijn. Naast dat de mogelijkheid 
bestaat om met meer dan één leerling met leermateriaal te wer-
ken, kan leermateriaal ook het samenwerken en discussiëren met 
klasgenoten aanmoedigen. Bovendien kan leermateriaal samen-
werkingsopdrachten voor groepen of de hele klas aanbieden. 

4.4  Voorbeelden Primair Onderwijs
>  Voorbeeld 4a Fase in het leerproces en zelfstandig werken
  Met de website Woordkasteel kunnen leerlingen zelfstan-

dig taal en spelling oefenen. Daarnaast kunnen zij zichzelf 
toetsen met behulp van de negen diagnostische toetsen die 
op de website geplaatst zijn: 

 http://www.woordkasteel.com/indexw.htm
>   Voorbeeld 4b Heldere instructies
  De website De Vissenschool geeft de docent heldere instruc-

ties in de vorm van een docentenhandleiding.
 http://www.ovb.nl/vissenschool.nl/

4.5  Voorbeelden Voortgezet Onderwijs
>   Voorbeeld 4c Samenwerken of individueel
  De website Migranten na 1945 biedt de mogelijkheid om de 

oefeningen individueel te doen, of als klas in te schrijven. 
Wanneer de hele klas de opdrachten doet, kan er op ver-
schillende manieren samengewerkt worden:

 http://www.bewegendgeheugen.nl/migratie/pages/
 samenvatting.php
>   Voorbeeld 4d Toegankelijkheid en flexibiliteit docenten
  Op de website PixelPower staat het leertraject niet vast; 

de docent beslist zelf welke modules zij kiest en maakt zo 
haar eigen leeromgeving. De instructies op de website zijn 
helder. De website is flexibel en toegankelijk voor docenten: 
http://www.pixelpower.nl/

> Voorbeeld 4e Stadium leerproces
  De website Literatuurgeschiedenis.nl geeft in de docen-

tenhandleiding duidelijk weer hoe de leerkracht effectief 
gebruik kan maken van de website.

 http://www.literatuurgeschiedenis.nl/
>  Voorbeeld 4f Heldere instructies
  De website Dutchkids geeft de docent heldere instructies in 

de vorm van een docentenhandleiding in de ‘Lerarenkamer’.
http://www.dutchkids.nl/ts.html
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	Aandachtspunten
 •     Kan het leermateriaal worden gebruikt binnen de   

elektronische leeromgeving van verschillende scholen?

 •     Wordt er gebruik gemaakt van de afgesproken
 standaarden t.b.v. de data-uitwisseling tussen het leer-
materiaal en de leeromgeving?

 •     Worden de technische kenmerken van het materiaal   
duidelijk vermeld?

Steeds meer scholen maken gebruik van een elektronische 
leeromgeving (ELO) die als een “schil” functioneert 
rond de verschillende vormen van elektronisch leren en 
samenwerken. Om ervoor te zorgen dat het leermateriaal 
in de ELO’s gebruikt kan worden, zijn er verschillende 
standaarden voor het Nederlandse onderwijs ontwikkeld 
die bij het ontwikkelproces toegepast kunnen worden op 
het leermateriaal. Deze technische standaarden hebben 
geen invloed op de inhoud van het leermateriaal maar 
bijvoorbeeld wel op de manier waarop het leermateriaal 
als (SCORM)pakket wordt opgeslagen, wordt beschreven, kan 
worden teruggevonden en kan worden afgespeeld. Er is ook 
een standaard voor de data-uitwisseling tussen het leer-
materiaal en het leerlingvolggedeelte van de ELO. De docent 
kan door de data-uitwisseling zien welke leerling met welk 
leerobject aan het leren is en wat de vorderingen van deze 
leerlingen zijn. Het vermelden van de technische kenmerken 
zorgt ervoor dat het materiaal op efficiënte wijze gebruikt 
kan worden.

5.1  Gebruik binnen de elektronische leeromgeving  
    van de school
Om de uitwisseling van het leermateriaal tussen verschil-
lende informatiesystemen soepel te laten verlopen, wordt 
het leermateriaal “ingepakt”. De standaarden die gebruikt 
kunnen worden voor het inpakken van het leermateriaal zijn 
IMS-CP of SCORM-CP.
Voor de afspraak over deze standaard zie: 
http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/overzicht_
van_afspraken/contentzoekprofiel

5.2     Data-uitwisseling tussen het leermateriaal en 
leeromgeving

Om de data-uitwisseling tussen het leermateriaal en de 
leeromgeving soepel te laten verlopen kan gebruik worden 
gemaakt van de standaard SCORM runtime (RTE). Voor 
afspraken rond deze standaard, zie: http://contentketen.
kennisnet.nl/deafspraken/overzicht_van_afspraken/afspelen

5.3   Technische kenmerken
Om op efficiënte wijze gebruik te kunnen maken van het 
leermateriaal moet duidelijk zijn met welke leeromgeving 
het materiaal kan werken, welk besturingssysteem op de 
computer minimaal noodzakelijk is en welke hardware er 
minimaal nodig is. Ook is het belangrijk aan te geven in welke 
browser het materiaal werkt, of er een snelle verbinding 
nodig is en of er extra programma’s geïnstalleerd moeten 
worden. Wanneer het materiaal geïnstalleerd moet worden 
of wanneer er extra programma’s nodig zijn om met het 
materiaal te werken, is een transparante instructie belangrijk 
waarin beschreven staat hoe dit gemakkelijk te doen.

5.4   Voorbeelden Primair Onderwijs
>  Voorbeeld 5a Windows Vista
  Op de website Woordkasteel wordt duidelijk aangegeven 

dat de website goed te gebruiken is in Windows Vista:
 http://www.woordkasteel.com/indexw.htm
>  Voorbeeld 5b Snelheid verbinding 
  Op de website Knopen doe je bij….Scouting worden 

filmpjes in verschillend formaat aangeboden. De gebruiker 
kan afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding 
een keuze maken voor het juiste filmpje.

 http://knopen.scouting.nl/

5.5  Voorbeelden Voortgezet Onderwijs
>  Voorbeeld 5c Additionele programma’s
  Op de website Terug in de tijd wordt aangegeven welke 

additionele programma’s nodig zijn, zoals Flashplayer:
 http://onderwijs.kb.nl/terug_in_de_tijd/index.html
> Voorbeeld 5d Snelle verbinding
  Op de website hieronder wordt de mogelijkheid geboden 

de woonruimte te bekijken door op een link te klikken. 
 Er wordt daarbij wel gewaarschuwd dat er een snelle  
 verbinding nodig is: 
 http://onderwijs.kb.nl/de_zeehond/index.html
>  Voorbeeld 5e Browser en additionele programma’s 
  Op de website Literatuurgeschiedenis wordt aangegeven 

met welke browser dit programma gebruikt kan worden en 
welke additionele programma’s geïnstalleerd dienen 

 te worden. http://www.literatuurgeschiedenis.nl/



6 Worden de gebruiksvoorwaarden van het 
 materiaal duidelijk vermeld?

Handreiking Kwaliteit digitaal leermateriaal

15

In de gebruiksvoorwaarden kan informatie staan 

als de mogelijke kosten, licentievoorwaarden, het 

versienummer, een eventueel update- of upgrade-

systeem, en een eventueel abonnementsysteem. 

Deze informatie moet ook in de metadata vermeld 

worden. In richtlijn 7 zal hier verder op worden 

ingegaan.

Een belangrijk onderwerp inzake de gebruiksvoorwaarden 
is het intellectuele eigendom. Er zijn een aantal methoden 
om het intellectuele eigendom uit te oefenen. 
Per ‘default’ is het auteursrecht van toepassing. Dat betekent 
dat het intellectuele eigendom van het product volledig bij 
de maker berust. De maker kan de gebruiker een bepaald 
gebruiksrecht verlenen (licentie). Dat gebruiksrecht kan op 
heel veel verschillende manieren vorm gegeven worden. 
Veelal wordt er een beperkt gebruiksrecht verleend, dat 
wil zeggen dat het gebruik aan allerlei voorwaarden wordt 
verbonden. Deze gebruiksrechten en voorwaarden dienen 
in ieder geval duidelijk bij het product vermeld te worden. 
Vermeldenswaard is nog dat privé kopieën van software bij 
wet NIET zijn toegestaan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
muziek. Als de maker van de software dat wel toe wil staan, 
dan dient dat dus in de licentie te zijn opgenomen. Voor 
meer informatie hierover: www.auteursrecht.nl 
Een andere optie is om het product beschikbaar te stellen 
als open source. Het idee achter open source is de auteurs-
rechten te verminderen, waardoor het product voor een 
groter publiek toegankelijk is. Het verminderen van de 
auteursrechten dient uitdrukkelijk te gebeuren. Er zijn 
een aantal standaard formuleringen hiervoor, waarvan de 
bekendste Creative Commons (content) en GPL (software).
Voor meer informatie over Creative Commons en de naar 
Nederlands Recht omgezette versie hiervan: 
http://www.creativecommons.nl/ 
Voor meer informatie over GPL: 
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html en de onofficiële 
Nederlandse vertaling: http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt
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Eén van de doelen van het ontwikkelen van 

leermateriaal is dat dit materiaal ook daadwerkelijk 

gebruikt wordt. Daarom moet het leermateriaal 

vindbaar zijn voor het onderwijsveld. Hiertoe kan er 

informatie over het leermateriaal (metadata) aan het 

materiaal worden gekoppeld en kunnen deze metadata 

beschikbaar worden gesteld aan zoekvoorzieningen 

zodat het materiaal goed vindbaar is. 

7.1   Metadata
Aan de content van het digitale leermateriaal moet een 
beschrijving worden toegevoegd met informatie over het 
leermateriaal. Deze gegevens worden metadata genoemd. 
Leermateriaal kan aan de hand van metadata worden 
geordend en gevonden. Om het leermateriaal op uniforme 
wijze vindbaar te maken voor de gebruikers moet als 
metadatastandaard het Content zoekprofiel worden ge-
bruikt. Het Content zoekprofiel is een toepassing van de 
internationale standaard IEEE-LOM en bestaat uit een 
selectie van metadata-elementen, gericht op de Nederlandse 
onderwijssituatie. Voor afspraken rond dit zoekprofiel, 
zie: http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/over-
zicht_van_afspraken/contentzoekprofiel

Een aantal richtlijnen in deze handreiking kan gevolgd 
worden door bepaalde metadata-elementen in te vullen. Dit 
zijn richtlijnen 1, 2, 5 en 6. Richtlijnen 3, 4 en 7 zijn niet 
direct gekoppeld aan metadata. De koppeling met leerdoelen 
bijvoorbeeld kan in een aantal metadata-elementen worden 
aangegeven. Hieronder wordt voor de betreffende richt-
lijnen (1, 2, 5 en 6) aangegeven welke metadata-elementen 
ingevuld moeten worden. Naast onderstaande metadata-
elementen zijn er meer metadatavelden die verplicht 
ingevuld moeten worden. Zie hiervoor het Content zoek-
profiel: http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/over-
zicht_van_afspraken/contentzoekprofiel

1   Is de koppeling met leerdoelen duidelijk 
  aangegeven?

>    Metadata-element 5.6: Context
   Keuze uit: VVE, SBaO, SO, PO, VO, BVE, HBO en WO.
  Zie voor een beschrijving van dit metadata-element: 
  http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/overzicht_ 
  van_afspraken/contentzoekprofiel

>  Metadata-element 5.7: Beoogde leeftijdsgroep
   Zie voor een beschrijving van dit metadata-element:  

 http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/overzicht_ 
 van_afspraken/contentzoekprofiel

>  Metadata-element 9.1: Doel
   Keuze uit: discipline, idee, vereiste, leerdoel, toegan 

 kelijkheid beperkingen, leerniveau, vaardigheidsniveau,  
 beveiligingsniveau en competentie.

   Zie voor een beschrijving van dit metadata-element:  
 http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/overzicht_ 
 van_afspraken/contentzoekprofiel

>  Metadata-element 9.1: Doel
   Keuze uit: discipline, idee, vereiste, leerdoel, toegan 

 kelijkheid beperkingen, leerniveau, vaardigheidsniveau,  
 beveiligingsniveau en competentie.

   Zie voor een beschrijving van dit metadata-element:  
 http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/overzicht_ 
 van_afspraken/contentzoekprofiel
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2    Is er duidelijk aangegeven of de leerdoelen van 
 het leermateriaal getoetst en geregistreerd 
 kunnen worden?

>  Metadata-element 1.4: Omschrijving
   De beschrijving moet inhoudelijk ingaan op het 
  leermateriaal.
   Zie voor een beschrijving van dit metadata-element: 

http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/overzicht_
van_afspraken/contentzoekprofiel

>  Metadata-element 5.2: Soort leerbron
   Keuze uit: Evaluatie- toetsmateriaal, gesloten opdracht,  

 open opdracht, verkennings- en onderzoeksmateriaal,  
 handleiding, informatiebron, gereedschap.

   Zie voor een beschrijving van deze soorten leerbronnen:  
 http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/overzicht_ 
 van_afspraken/contentzoekprofiel

5   Verloopt de interactie tussen het leermateriaal 
  en de leeromgeving soepel?

>   Metadata-element 4.1: Bestandsformaat
   Zie voor een beschrijving van dit metadata-element:  

 http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/
  overzicht_van_afspraken/contentzoekprofiel

>   Metadata-element 4.2: Bestandsgrootte
  Zie voor een beschrijving van dit metadata-element:
  http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/
  overzicht_van_afspraken/contentzoekprofiel

>   Metadata-element 4.4: Technisch vereiste
   Zie voor een beschrijving van dit metadata-element:  

 http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/over  
 zicht_van_afspraken/contentzoekprofiel

>   Metadata-element 4.5: Installatie aanwijzingen
   Zie voor een beschrijving van dit metadata-element:  

 http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/
  overzicht_van_afspraken/contentzoekprofiel

   Metadata-element 4.6: Aanvullende technische vereisten
   Zie voor een beschrijving van dit metadata-element:  

 http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/overzicht_ 
 van_afspraken/contentzoekprofiel

6   Worden de gebruiksvoorwaarden van het materiaal 
duidelijk vermeld?

>  Metadata-element 2.1: Versie
   Het veld kan op twee manieren worden ingevuld.
  Een versienummer (drie getallen gescheiden door een  
  punt: x.y.z.) of een datum (formaat ddmmyyyy). Als dummy  
  waarde (indien versie onbekend) kan 0.0.0 worden in-
  gevuld.
   Zie voor een beschrijving van dit metadata-element:  

 http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/overzicht_ 
 van_afspraken/contentzoekprofiel

>   Metadata-element 6.1: Kosten
   Keuze uit: ja of nee.
   Zie voor een beschrijving van dit metadata-element:  

 http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/overzicht_ 
 van_afspraken/contentzoekprofiel

>   Metadata-element 6.2: Auteursrechten en andere   
 beperkingen

   Keuze uit: ja of nee.
   Zie voor een beschrijving van dit metadata-element:  

 http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/overzicht_ 
 van_afspraken/contentzoekprofiel

>  Metadata-element 6.3: Omschrijving
   De beschrijving moet een begrijpelijke tekst omvatten.  

 Een link naar de webpagina waar de rechten staan om 
 schreven mag wel, maar is niet voldoende. Dit veld moet  
 dan op zijn minst een samenvatting van die volledige  
 omschrijving bevatten.

   Zie voor een beschrijving van dit metadata-element:  
 http://contentketen.kennisnet.nl/deafspraken/overzicht_ 
 van_afspraken/contentzoekprofiel
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7.2  Beschikbaar stellen van de metadata
Als het leermateriaal is voorzien van de juiste metadata 
kunnen deze metadata door de potentiële gebruikers van 
het materiaal gebruikt worden bij het zoeken. Voor dit 
proces is onder andere de EduRepvoorziening in het leven 
geroepen. 

De aanbieders van het leermateriaal slaan de leerobjecten 
op in hun eigen databanken maar zorgen ervoor dat de 
metadata verzameld worden in de centrale bank met 
metadata: EduRep. De elektronische leeromgeving van de 
gebruikers hebben een zoekvoorziening die zoekt in de 
metadata. 
In een zoekactie in deze elektronische leeromgeving kan de 
gebruiker met behulp van de metadata 
leermateriaal vinden bij verschillende aanbieders 
(zie Figuur 6). Meer informatie over EduRep is te vinden op 
de website: http:\\edurep.kennisnet.nl

Figuur 6 - Edurep

7.3   Voorbeelden
>  Voorbeeld 7a Zoekmachine
   Voorbeelden van zoekmachines zijn te vinden op 
  de website van Edurep:
   http://edurep.kennisnet.nl/wiezijnaangesloten/
  implementatoren
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