
 
 

 Open Leermiddelen Alliantie NL∗ 
 
Hierbij nodigen we u uit voor een eerste Expertmeeting in het kader van de Impuls Open 
Leermateriaal• op maandagavond 9 mei a.s. van 18.00-21.00 uur, met als thema 

‘Eigenaarschap van Open Leermateriaal: struikelblok of katalysator?’ 
Deze expertmeeting is gericht op leraren, schoolleiders en projectleiders van (veldexpert-) 
scholen en van onderwijsorganisaties die zich actief bezighouden met Open Leermateriaal.  
Doel is om aan de hand van een algemene inleiding, twee praktijkvoorbeelden (VO-content 
en Stichting Technasium) en de inbreng van andere deelnemers een scherper beeld te 
krijgen wat erbij komt kijken om kwalitatief goed en aanpasbaar Open Leermateriaal te 
ontwikkelen, te delen en te onderhouden. Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt ingezoomd 
op de invalshoek van ‘eigenaarschap’. Enerzijds is een hechte community van ontwikkelaars 
vaak een onmisbare stimulans voor de doorgaande ontwikkeling van open leermateriaal – 
anderzijds vormt het gevoel van eigenaarschap regelmatig een struikelblok om 
gemeenschappelijk ontwikkeld leermateriaal te delen met scholen en organisaties buiten de 
eigen kring.  

Als eerste zal Dr. Robert Schuwer lector Open Educational Resources  
bij Fontys Hogeschool hierop ingaan vanuit zijn ervaringen en onderzoek in het Hoger 
Onderwijs. Dr.Schuwer is deskundig op het gebied van het gebruik van open 
leermateriaal en andere vormen van open en online onderwijs. Als co-referent hebben 
we Jan-Bart de Vreede (Kennisnet) gevraagd. Vervolgens gaan we dieper op de praktijk 
in aan de hand van voorbeelden vanuit de Stichting Technasium en VO-content. In de 
loop van de avond willen we stapsgewijs komen tot een scherper beeld van een succesvol 
invoeringstraject. Aan het eind bepalen we welk thema de volgende keer aan bod zal komen. 
Tijdens deze bijeenkomst is veel ruimte voor interactie en uitwisseling van ervaringen.  
 
We ontvangen u graag op maandagavond 9 mei 2022 vanaf 18.00 uur bij de VO-raad in 
Utrecht met een eenvoudige warme hap en drankjes, en starten om 18.30 uur met de 
expertmeeting.  
Datum:  9 mei 2022 van 18:00 (inloop en warme hap) - 21:00 uur  
Plaats:   VO-raad, Aidadreef 4, Utrecht (vlakbij NS station Overvecht) 
Gespreksleiders:  Pieter Hettema en Alette Baartmans 
Deelname:  gratis voor deelnemers aan de Impuls Open Leermateriaal 
Aanmelden:  https://forms.gle/RwPST2dMTXBVzPm1A (tot 3 mei)(vol=vol) 
Informatie:  pieterhettema@planet.nl en www.openleermiddelenalliantie.nl 
 

 
∗ De Open Leermiddelen Alliantie is een open netwerkorganisatie, die gestart is vanuit het Profielenberaad, VO-
content en Education Warehouse, gericht op het bevorderen van het ontwikkelen, delen en verspreiden van 
bestaand en nieuw Open Leermateriaal in het funderend onderwijs. Zie www.openleermiddelenalliantie.nl 
• In het najaar van 2021 heeft het Ministerie van OCW een serie voorstellen ingediend bij het Groeifonds in het 
kader van de bevordering van Open Educational Resources in het funderend onderwijs. We verwachten dat 
medio april duidelijk wordt of deze aanvragen gehonoreerd worden. 
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