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Wikiwijs en het 

basisonderwijs lijken 

elkaar nog niet te  

hebben gevonden.  

Toch biedt het initiatief 

van OCW volop  

kansen voor  

leerkrachten om  

geschikte leermiddelen 

te vinden en uit  

te wisselen.
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Praktijk

 Driekwart van de leerkrachten stelt zelf 
leermiddelen samen om leerlingen 
meer afwisseling en extra materiaal 

te bieden. Negentig procent van hen 
deelt deze leermiddelen met collega’s 
van de eigen school, maar nog nauwe-
lijks met de buitenwacht, blijkt uit de 
Leermiddelenmonitor van SLO. Wikiwijs 
heeft als doel het gebruik en het delen 
van open leermiddelen te stimuleren, 
ook in het basisonderwijs. Iedereen kan 
op Wikiwijs materiaal zoeken, gebruiken 
en uploaden. Voordelen genoeg: met 
digitaal leermateriaal is het eenvoudiger 
om maatwerk te leveren. Ook zijn digita-
le leermiddelen interactiever dan papie-
ren materialen, sneller aan te passen 
aan bijvoorbeeld de actualiteit en aan 

het niveau 
en tempo 

van leerlingen. 
Bovendien slui-

ten ze goed aan bij 
digibord en elektronische 

leeromgeving.

Kwaliteitslabels Elke Das maakt,  
net als vele van haar collega’s in  
het land, nog nauwelijks gebruik  
van Wikiwijs. Das geeft les op de  
St. Willibrordus-school in Riethoven. 
Maar deze leerkracht van groep 8 ziet 
zeker mogelijkheden. Daarom zit ze, 
als enige basisschooljuf, in de Wikiwijs 
GebruikersAdviesGroep. ‘De meeste 
basisscholen gebruiken de methoden 
als leidraad. De rekenlessen doe ik 
bijvoorbeeld van kaft tot kaft, maar bij 
taal en geschiedenis stel ik regelmatig 
een eigen les samen. Ik zoek meestal 
via Google naar materiaal, maar bij 
een zoekopdracht krijg je rijp en groen 
door elkaar. Wikiwijs gaat werken met 
kwaliteitslabels, daardoor verwacht ik 
dat je sneller geschikt materiaal vindt. 

Daar zie ik de kracht en meerwaarde van 
Wikiwijs. Lessen vinden is immers niet 
de moeilijkheid; goede lessen vinden, 
daar gaat het om. En vooral: wíe vindt 
ze goed? Voor welk type leerling zijn ze 
goed? Welk type juf of meester vindt ze 
bruikbaar? Ik denk wel dat Wikiwijs in 
het basisonderwijs pas echt van beteke-
nis wordt als je met een paar drukken 
op de knop een heel arrangement vindt 
over het thema waar je met je klas aan 
gaat werken. Mét draaiboeken en tips. 
Als je bijvoorbeeld kunt zoeken op een 
thema als indianen en je vindt reken-, 
taal-, drama- en gymlessen én leuke 
teksten op AVI-niveau, dan is een project 
zo gepiept.’

Zaakvakken Els Kooijmans is sinds 
kort directeur op basisschool Fatima in 
het Brabantse De Heen. Ze staat nog 
af en toe voor de klas. Wikiwijs is een 
van de vele bronnen waar ze uit put om 
haar lessen, in vooral de zaakvakken, 
te verlevendigen. ‘Als je een methode 
openslaat, vind ik het net begrijpend 
lezen. Dat heeft zo weinig met aardrijks-
kunde of geschiedenis te maken. Ik wil 
onze leerlingen graag wat extra bagage 
meegeven.’ 
Kooijmans vindt het jammer dat Wikiwijs 
nog zo onbekend is in het basisonder-
wijs. Ze raadt haar collega’s aan om er 
gewoon eens te gaan rondneuzen. ‘Je 
moet je wel registreren met een Entree-
account. Dat schrikt af. Maar echt, het 
is simpel en zo gebeurd. Ik gebruik 
ook regelmatig vakinhoudelijke infor-
matie van Wikiwijs, die eigenlijk voor 

Wikiwijs wil de gebruiker zo goed mogelijk informeren over de  
kwaliteit van een leermiddel. Het is belangrijk dat een leermiddel 
goed gemetadateerd is, zodat het daadwerkelijk gevonden kan  
worden. Metadata zijn kenmerken als auteur, leerniveau, doelgroep 
en soort leermateriaal. De belangrijkste beoordeling komt echter 
van gebruikers. Zij kunnen de materialen waarderen met één tot  
vijf sterren. Ook is er de mogelijkheid een review te schrijven. 
Verder worden de statistieken openbaar, zodat precies te zien is 
hoe vaak een leermiddel bekeken is. Tot slot komen er groepen  
van experts en gebruikers die keurmerken toekennen. 

‘Ik gebruik ook
regelmatig 

vakinhoudelijke 
informatie van 

Wikiwijs’
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voortgezet of hoger onderwijs bedoeld 
is. Al is het maar voor mijn eigen  
kennis van zaken.’ De uitleg hoe Wiki- 
wijs werkt vindt Kooijmans erg goed.  
‘En, heel belangrijk: je kunt op veel 
manieren zoeken, zelfs op kerndoelen. 
Dat zie je nergens anders.’ 

Copyright Das heeft nog geen eigen 
lesmateriaal op Wikiwijs gezet. ‘Een tijd 
geleden heb ik een les gemaakt over het 
oude Egypte. Ik vond vooral veel inspira-
tie op Amerikaanse en Engelse websites. 
Mijn leerlingen waren enthousiast.  
Nu heb ik ook een hele mooie les lig-
gen... Eigenlijk moet ik die les gewoon op 
Wikiwijs plaatsen, voordat iemand anders 
datzelfde wiel weer opnieuw uit moet 
gaan vinden.’ 
Kooijmans zet regelmatig zelf ontwikkelde 
of zelf samengestelde lessen op onder-
wijssites. Op Wikiwijs heeft ze dat nog 
niet gedaan. ‘Ik zie één groot probleem: 
voor gebruik binnen de school maakt het 
niet uit dat er copyright op teksten en 
illustraties zit, maar wil ik het op Wikiwijs 
zetten, dan moet ik de hele boel herzien. 
Het materiaal moet dan immers helemaal 
rechtenvrij zijn.’ 
Een ander punt vindt zij de onzekerheid 
van collega’s. ‘Ze durven hun eigen  
lesmateriaal niet te delen met de buiten-
wereld. Ze zijn onzeker over de kwaliteit 
en denken dat niemand anders er wat 
aan heeft. Dat is zonde, want het tegen-
deel is vaak waar.’
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Op www.prima-
online.nl/magazines 

vind je het stappenplan 
werken met  

Wikiwijs


