
TRENDWATCHING AGENDA

www.SUrFFOUNdATION.NL/
bIjeeNKOmSTeN

9 FebrUArI
SUrF Onderzoeksdag

1116 FebrUArI
Studiereis edUcAUSe Learning 

Initiative

29 FebrUArI
Startbijeenkomst Learning 

Analytics

26 APrIL 
SIG Netwerkdag

www.SUrF.NL/SUrFAcAdemy 

6 december
workshop dLwO

8 december
workshop docentprofessiona 

lisering met TPAcK

13 december
workshop Online samenwerken 

met SUrFconext

24 jANUArI
seminar Onderzoeksdata, 

wat kan, mag en moet 

9+10 FebrUArI
beveiligingsconferentie 

SUrFcert & SUrFibo 

15 FebrUArI
seminar Innovatie & inspiratie

30 mAArT
seminar werkvormen van 

toetsgestuurd leren

 @SUrF_AcAdemy

beKIjK HeT VOLLedIGe AANbOd  

onderwijsmateriaal. een goed voor-

beeld hiervan is oercommons.org. 

Voor nederlands materiaal kan je 

gebruik maken van wikiwijs.nl.

Gerenommeerde universiteiten

maar het blijft niet alleen bij losse 

onderdelen. Je kan namelijk ook vol- 

ledige cursussen met een open licentie 

gebruiken. de meer dan 200 instellingen 

van het internationale OpenCourseWare 

Consortium hebben gezamenlijk 

al meer dan 14 duizend cursussen 

gepubliceerd. Hierbij zitten zeer gere-

nommeerde universiteiten zoals mit, 

tufts university en Openuniversity uk. 

in nederland publiceren de tu delft en 

de Open universiteit open cursussen.

Al met al is er dus veel open onderwijs-

materiaal beschikbaar online. Je mag 

gebruik maken van deze materialen, 

dat is zelfs de bedoeling! Bekijk altijd 

wel de licentie om te controleren of je 

dit mag gebruiken. Stimuleer dit vooral 

ook bij je eigen studenten. en natuurlijk 

wel weer delen met een open licentie.

Over willem van Valkenburg

Willem van Valkenburg is projectleider 

van het tu delft OpenCourseWare-

project, assistent van de voorzitter 

van het OpenCourseWare Consortium 

en projectleider van eu-project over 

OpenCourseWare. Hij blogt hierover 

op e-learn.nl en twittert met 

@wfvanvalkenburg.

  

wILLem VAN VALKeNbUrG: 
ALS je STeeLT, dOe HeT dAN GOed

In het onderwijs wordt tegenwoordig 

veel gebruik gemaakt van digitale 

leermiddelen. Ik zie echter dat 

docenten regelmatig zelf aan de 

slag gaan om lesmateriaal te maken. 

Hierbij maken ze veelvuldig gebruik 

van bronnen die ze vinden via Google. 

Van studenten eisen we dat ze niet

hun opdrachten bij elkaar googelen en 

vaak zonder bronvermelding opnemen 

in hun opdrachten en presentaties. 

de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat 

docenten dit zelf ook doen in hun les-

materiaal. dit geldt vooral voor afbeel-

dingen. Het kan echter ook anders.

Open licentie

Steeds meer stellen instellingen en 

individuele gebruikers hun (les)materi-

aal beschikbaar met een open licentie. 

de meest gebruikte licenties hiervoor 

zijn van Creative Commons. Creative 

Commons heeft een aantal verschil-

lende licenties. ikzelf geef er de voor-

keur aan om CC-SA-BY te gebruiken. 

dit wil zeggen dat anderen mijn 

content mogen kopiëren, verspreiden, 

remixen en aanpassen, maar daarbij 

moeten ze wel vermelden dat het 

oorspronkelijk van mij komt en ze 

moeten hun eigen werk onder dezelfde 

licentie weer beschikbaar stellen. een 

veel gebruikte toevoeging is de nC om 

het commercieel gebruik te beperken.

Op internet zijn inmiddels veel materialen 

te vinden die voorzien zijn van een 

open licentie. een goed startpunt hier-

voor is search.creativecommons.org. 

Hier kan je in één keer zoeken in een 

groot aantal websites, zoals flickr, 

youtube, wikipedia en google. er zijn 

echter ook allerlei websites met open 
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