
Waarom gebruik je dit systeem?
• Mogelijkheid om digitaal lesmateriaal te maken of in te lezen middels 

Wikiwijs. Daarna kun je dit materiaal arrangeren en klaarzetten voor de 
leerlingen.

• Mogelijkheid om de leer- en lesactiviteiten van leerlingen te volgen.
• Mogelijkheid om digitale toetsen af te nemen. 

Wat is er fijn aan werken met dit systeem?
• Men kan zelf digitaal lesmateriaal maken en/of arrangeren. 
• Leerlingen kunnen hiermee werken in de les en je kunt precies volgen wat 

ze af hebben.
• De elo vervangt het theorie- en werkboek. 
• Mogelijkheid om vragen in het materiaal op te nemen. Bij de gesloten 

vragen kun je volgen wie de vraag goed of fout heeft beantwoord. 
• Bij digitale toetsen zie je direct het cijfer van de toets (bij gesloten vragen). 

Stel je open vragen, dan zal je deze natuurlijk eerst moeten nakijken. 

Waar moet je rekening mee houden?
• Als je zelf materiaal wilt maken/arrangeren is het nodig om een cursus te 

volgen. Dit is niet nodig als je lesmateriaal gebruikt dat door iemand anders 
is voorbereid. Een korte instructie (door bijvoorbeeld een collega) is dan 
voldoende. 

• Verder is het nodig om eerst de leerlingen en docenten in te voeren die 
ermee gaan werken. Vanuit Magister is er een koppeling mogelijk, zodat dit 
automatisch gaat. Hier heeft OpenEdu een stappenplan voor beschikbaar. 

Hoe gebruik je dit systeem in de les? 
• De lessen: Zet eerst materiaal klaar in een cursus. Dit materiaal kun je 

helemaal zelf maken of inlezen vanuit Wikiwijs (VO-content materiaal is 
heel geschikt). Vervolgens kun je leerlingen hun digitale les laten maken in 
OpenEdu. Een les bestaat uit secties en subsecties, waarin tekst staat en 
waar je activiteiten en bronnen aan kunt toevoegen. Dit kan per leerling, 
per groep leerlingen of per klas. Je kunt het materiaal zelfs adaptief maken, 
waardoor leerlingen op basis van bepaalde antwoorden ander materiaal te 
zien krijgen. Tijdens de pilot is het materiaal per klas klaargezet.

• De toetsen: Ook de toetsen kun je zelf maken of importeren vanuit 
bijvoorbeeld Wikiwijs. Alle antwoorden die leerlingen geven op de 
verschillende vragen worden bewaard. Bij gesloten vragen kijkt het 
programma deze na. Je kunt zelf kiezen of leerlingen direct feedback 
krijgen of op een later moment. Bij directe feedback kunnen leerlingen 
aan het eind van de vraag op een knop klikken en zien dan gelijk of ze de 
vraag goed of fout hebben beantwoord. Bij uitgestelde feedback maken 
leerlingen eerst alle vragen en krijgen pas nadat ze de toets (serie vragen) 
hebben ingeleverd feedback. Er is een Safe Exam Browser beschikbaar om 
een toets ook op een gecontroleerde omgeving te kunnen afnemen. 

Wat is de meerwaarde voor de leerling?
• Directe feedbackmogelijkheid op de antwoorden en dus of hij/zij de stof 

begrijpt.
• Bij uitgestelde feedback kan de leerling aan het einde van de toets direct 

zijn/haar antwoorden controleren.

Wat is de meerwaarde voor de docent?
• Het programma biedt meer mogelijkheden om inzicht te krijgen in het 

persoonlijke leerproces van de leerlingen.
• De docent heeft zicht op de voortgang van de leerling; groen als een 

activiteit klaar is, rood als de activiteit nog niet af is. Zo kun je beter zicht 
houden op de voortgang en bijsturen waar nodig.

• Mogelijkheid om op een toets in te zoomen en te analyseren. Bijvoorbeeld 
welke fouten veel worden gemaakt. Hier kun je in de uitleg nader op ingaan. 

Wat heb je qua techniek nodig om dit systeem te kunnen gebruiken?
• Een eigen device per leerling, zodat ze ieder apart kunnen werken. OpenEdu 

is geschikt voor alle soorten devices. Je werkt namelijk vanuit de browser. 
• Het is volledig online, dus een goed Wifi-netwerk is vereist.

OpenEdu is een elektronische leeromgeving (elo). Deze elo heeft ook 
een koppeling met Wikiwijs, zodat je lesmateriaal vanuit Wikiwijs kunt 
inlezen en verder kunt arrangeren. Door deze koppeling kun je ook 
gebruikmaken van de Stercollecties van VO-content. In een pilot heeft 
Hermann Wesselink College met name gekeken naar de mogelijkheid 
om het leerproces van leerlingen te volgen en toetsen af te nemen. 
Hieronder lees je hun ervaringen met dit systeem. 

Met dank aan de docenten van Hermann Wesselink College

nder de loep :
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Zijn er kosten verbonden aan het gebruik?
• Ja, 3 euro per leerling per jaar.

Wat heb je voor vaardigheden nodig om dit systeem goed te kunnen 
gebruiken in de les?
• Voor het gebruik van bestaand materiaal is geen specifieke kennis nodig. Je 

kunt al met OpenEdu uit de voeten als je overweg kunt met Windows, MS 
Office en de digitale methode van een uitgever. 

• Voor nieuw materiaal kan een cursus van OpenEdu uitkomst bieden. Dit is 
namelijk iets lastiger. Zelf uitvinden kan ook, maar dan ben je waarschijnlijk 
langer bezig. Er is goede documentatie beschikbaar in het Engels (Moodle 
is de basis van OpenEdu).

• Een ict-beheerder is nodig als het breder wordt ingezet dan een pilot. 

Wat vinden leerlingen ervan?
• Leerlingen vinden het handig dat ze direct kunnen zien wat ze goed en fout 

doen. Ze zijn ook gewend om digitaal te werken. 
• Leerlingen geven aan dat ze voor het leren van de toets overzicht missen 

t.o.v. het leren uit een boek. Specifiek geven ze aan dat het fijn is om theorie 
op papier te lezen.

Raad je dit systeem aan collega’s aan en waarom?
• Ja, zeker als je op zoek bent naar een mogelijkheid om zelf digitaal materiaal 

te maken/arrangeren vanuit Wikiwijs en de leerlingen wil kunnen volgen. 
Ook voor het afnemen van toetsen is dit een aanrader. 

Heb je tips om aan de slag te gaan?
• Er is veel informatie en documentatie te vinden over Moodle en OpenEdu: 

www.openedu.nl en www.moodlefacts.nl/2014/02/15/handleiding-
toetsen-maken-moodle/. 

Gebruiksvriendelijkheid en uiterlijk
• OpenEdu is heel makkelijk in het gebruik, wel is er een leercurve. Het duurt 

dus even voor je er handig mee kunt werken. Een cursus kan helpen om je 
snel op weg te helpen. Het uiterlijk is prima, door de verschillende secties 
is het overzichtelijk. De opmaak lijkt heel erg op die in Wikiwijs.
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Hoe vond je het om te werken met dit systeem in de les?
• De site is goed. Het is fijn om online te werken. 
• Het leren en lezen van een scherm is soms wat lastig. Zeker als je voor een 

toets aan het leren bent. Een samenvatting zou helpen om dit op te lossen. 
•  Het is in het begin wel even wennen. 

Hoe vond je de docent(en) omgaan met de tool?
•  Belangrijk is dat er een goede uitleg wordt gegeven over hoe de site werkt.
•  De docent heeft nog niet alle mogelijkheden van het leerlingvolgsysteem 

gebruikt. Het is fijn als de docent kijkt wat we fout hebben gedaan en daar 
extra uitleg over geeft. 
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ERVARING VAN LEERLINGEN

Meer weten of zelf aan de slag? www.openedu.nl

https://www.openedu.nl
https://www.moodlefacts.nl/2014/02/15/handleiding-toetsen-maken-moodle/
https://www.moodlefacts.nl/2014/02/15/handleiding-toetsen-maken-moodle/
http://www.openedu.nl

