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Omschrijving
Taakomschrijving
Leermiddelspecialisten zorgen ervoor dat kwalitatief hoogwaardige open leermiddelen uit hun
vakgebied of sector goed vindbaar zijn.
Het belangrijkste is dat je je geroepen en gemotiveerd voelt om hieraan bij te dragen en dat je je hier
actief voor inzet.
Het vergroten van de vindbaarheid van kwalitatief hoogwaardige leermiddelen doe je door:
1. Het beoordelen van leermiddelen
1. Geven van een rating (1 - 5 sterren) met een tekstuele onderbouwing in het bijbehorende
reactieveld.
2. Toekennen van het keurmerk ‘De Leermiddelspecialisten’, mits het materiaal voldoet aan
de richtlijnen.
2. Het zo rijk mogelijk aanvullen van de bijbehorende metadata, met behulp van Metaplus.
3. Het toevoegen van nieuwe, goed gemetadateerde leermiddelen via:
1. Edurep Delen
2. Wikiwijs Maken
De focus ligt op de punten 1 en 2.

Onderlinge afstemming
Voor sommige vakken zijn 2 of meer Leermiddelspecialisten. In dat geval is het vaak handig en leuk
om contact met elkaar te hebben. Je kunt samen werkzaamheden afstemmen, tips en tricks
uitwisselen, maar je kunt elkaar bijvoorbeeld ook raadplegen bij het beoordelen van eigen
gedeelde/gemaakte leermiddelen.
Het mailadres van je collega Leermiddelspecialist kun je opvragen via
leermiddelspecialist@wikiwijs.nl.

Communities
Een groepje Leermiddelspecialisten die samenwerken om een thema/vak/sector vorm te geven, wordt
een community genoemd.
Hoe het takenpakket eruit ziet van deze Leermiddelspecialisten, hangt af van het vak of de sector
waarin zij werkzaam zijn.
Sommige vakken/sectoren in het onderwijs bevatten meer leermiddelen dan anderen. In dat geval zal
de nadruk meer liggen op het beoordelen en metadateren van deze beschikbare leermiddelen. Op het
moment dat er weinig leermiddelen beschikbaar zijn, zal de nadruk meer liggen op het toevoegen van
nieuwe leermiddelen.

Andere activiteiten
De Leermiddelspecialist begeleider van Kennisnet kan Leermiddelspecialisten verzoeken om mee te
doen aan andere activiteiten. Medewerking is nooit verplicht en gebeurt altijd op vrijwillige basis.
Voorbeelden van andere activiteiten zijn:
1. Deelnemen aan werksessies of bijeenkomsten voor specifieke communities.
2. Deelnemen aan gebruikersonderzoeken, interviews, bijeenkomsten of enquêtes.

Vergoeding
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De vergoeding is €1500 per kalenderjaar en wordt 1 keer per jaar, in december, uitbetaald. De
vergoeding is belastingvrij, tenzij je meerdere vrijwilligersfuncties hebt waar je een vergoeding voor
krijgt. Voor meer informatie hierover, zie de website van de Belastingdienst.

Vergoeding vaststellen
Bij het vaststellen van de vergoeding wordt gekeken naar hoe actief je bent geweest gedurende de het
kalenderjaar; 30 beoordeelde leermiddelen per maand wordt gezien als actief. Er wordt uitbetaald per
actief kwartaal.
Als je later instroomt in het jaar, dan wordt de vergoeding op maat gemaakt.
Aan het einde van het kalenderjaar wordt contact met je opgenomen over de vastgestelde vergoeding.

Begeleiding
Vanuit Kennisnet is er een coördinator/begeleider beschikbaar voor de Leermiddelspecialisten. Deze
coördinator/begeleider vormt het steunpunt voor Leermiddelspecialisten en zorgt ervoor dat de weg is
vrijgemaakt om aan de slag te kunnen gaan als Leermiddelspecialist.
Het takenpakket van de begeleider bestaat uit:
1. Vraagbaak voor Leermiddelspecialisten.
2. Drempels wegnemen voor Leermiddelspecialisten waar nodig.
3. Overzicht houden van het werk van Leermiddelspecialisten en zorgen dat de verschillende
vakgebieden gedekt zijn.
4. Het werven van nieuwe Leermiddelspecialisten.
5. Houdt de financiën op orde.
6. Controleert steekproefsgewijs de toegevoegde metadata en beoordelingen om de
Leermiddelspecialisten van feedback te voorzien om de kwaliteit op peil te houden.
7. Afhankelijk van de behoefte, bijeenkomsten en werksessies organiseren.
Je kunt contact opnemen met de Leermiddelspecialist begeleider door een mailtje te sturen naar
leermiddelspecialist@wikiwijs.nl

Aanmelden
Aanmelden als Leermiddelspecialist
As je je kunt vinden in de taakomschrijving, kun je je aanmelden als Leermiddelspecialist via dit
formulier:
Aanmeldformulier

Benodigde gegevens
Na je te hebben aangemeld via het aanmeldformulier, wordt contact met je opgenomen en zal je
worden gevraagd om een aantal gegevens op te sturen.
Omdat je een vrijwilliger wordt bij Kennisnet, hebben wij de volgende gegevens van je nodig:
1. Een ingevulde vrijwilligersverklaring (te downloaden onderaan de pagina)
2. Een scan van een geldig identiteitsbewijs
3. Je "UID" bij Entree (in te zien via http://kn.nu/refsp)

Pagina 3

Werkzaamheden Leermiddelspecialisten

Vrijwilligersverklaring Leermiddelspecialisten
kn.nu/ww.99016cb (docx, maken.wikiwijs.nl)

Uitnodiging Keurmerken-tool
Wanneer we de benodigde gegevens van je hebben ontvangen, krijg je een uitnodiging voor de
keurmerkgroep 'De Leermiddelspecialisten'. Nadat je de uitnodiging hebt geaccepteerd, kun je met het
Entree-account (die je hebt opgegeven bij 'benodigde gegevens') inloggen in de Keurmerken-tool.
Hiervoor ga je naar: profiel.wikiwijs.nl
Klik vervolgens rechtsboven op je naam en klik op 'keurmerk toekennen'.
keurmerken-beheer is de centrale plek waar je als Leermiddelspecialist je werk kunt doen:
Zoeken
Beoordelen (rating + review toevoegen)
Verbetersuggesties indienen
Keurmerk toekennen of intrekken
Metadateren
Het delen en maken van leermiddelen doe je via andere omgevingen:
Delen wordt gedaan via delen.edurep.nl
Maken wordt gedaan via maken.wikiwijs.nl

Werkzaamheden
Suggestielijst
Voor Leermiddelspecialisten die werkzaam zijn in de reguliere sectoren/vakken, is een suggestielijst
beschikbaar waarop leermiddelen te vinden zijn per vak die nog geen beoordeling hebben.

Titel: De naam van het leermiddel.
Locatie: De link naar de oorspronkelijke locatie van het leermiddel.
Keurmerken: Deze link opent de detailpagina van het leermiddel in de Keurmerken-tool, zodat
je eenvoudig een rating/review/keurmerk kunt toekennen en/of een verbetersuggestie kunt
versturen. Op deze pagina vindt je ook een link naar het leermiddel in MetaPlus, zodat je
metadata kunt aanvullen.
MetaPlus: Een link naar het leermiddel in MetaPlus.
Ratings: Het aantal beoordelingen van het leermiddel. In de werkvoorraadlijst staat dit altijd op
nul, omdat dit een lijst is van niet-beoordeelde leermiddelen.
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Vak: Het aantal vakken in de metadata.
Vak --> Subvak: Het aantal subvakken in de metadata.
Let op! De suggestielijst is slechts een ondersteunende tool en is niet leidend bij de werkzaamheden.

Is de suggestielijst leeg?
Zoek dan via het zoekveld in de Keurmerken-tool of via zoeken.wikiwijs.nl naar niet-beoordeelde
leermiddelen.
Zijn er geen leermiddelen meer te vinden zonder beoordeling?
1. Zoek buiten Wikiwijs naar goed materiaal dat online beschikbaar is.
2. Voeg dit toe via Edurep Delen.
3. Vraag aan een collega Leermiddelspecialist om het door jou gedeelde materiaal te beoordelen.

Leermiddelen zoeken
Zoeken via de Keurmerken-tool
Er is in de Keurmerken-tool een zoekveld beschikbaar waarmee direct naar leermiddelen binnen
Wikiwijs gezocht kan worden.

Zou je graag geavanceerder willen zoeken? Dan bevelen we aan om via wikiwijs.nl te zoeken.

Zoeken via wikiwijs.nl
1. Ga naar https://zoeken.wikiwijs.nl/
2. Vul geen zoekwoord in, maar klik meteen op het vergrootglas om te zoeken
3. Vink filters aan om het zoekresultaat passender te maken voor jou. Zoals het 'leerniveau' of
'vakgebied' waar jij aan/over lesgeeft.
4. Bovenaan kun je kiezen welke sortering van zoekresultaten je wilt hanteren. Standaard staat de
sortering op 'relevantie'. Verander dit naar 'laatst toegevoegd'.
5. De leermiddelen die je nu voor je ziet, zijn de meest recent toegevoegde materialen en die zijn
meestal nog niet beoordeeld.
Dit is een manier van zoeken. Je kunt ook juist wel met trefwoorden zoeken om te kijken of je
resultaten krijgt die je op de bovenstaande manier niet krijgt. Bijvoorbeeld, je bent op zoek naar iets
voor het vak 'verzorging' en zoekt op 'tanden poetsen'.

Leermiddelen beoordelen
Het beoordelen van leermiddelen helpt anderen om sneller goede leermiddelen te vinden. Daarom kun
je als Leermiddelspecialist sterren toekennen en een korte review plaatsen bij een leermiddel.

Beoordelen via de Keurmerken-tool
Het beoordelen van leermiddelen kan in de Keurmerken-tool op de detailpagina van elk leermiddel via
het tabblad 'Reviews en ratings'.
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Wanneer je sterren toekent, schrijf dan ook altijd een stukje verklarende tekst erbij.

Beoordelen via wikiwijs.nl
1. Zoek naar leermiddelen via zoeken.wikiwijs.nl.
2. In de zoekresultatenlijst die nu getoond wordt, vind je bij elk leermiddel rechtsboven een pijltje
die naar beneden wijst. Klik hierop.
3. Klik vervolgens op "beoordeling geven".
4. Ken het aantal sterren toe (ook als dit betekent dat je 1 ster toekent! Dit is juist belangrijk.)
5. Voeg ook altijd een review toe over het leermiddel.

Beoordelingen van anderen bekijken
Je kunt zien wie het leermiddel heeft beoordeeld door met je muis boven de sterren van het
lesmateriaal te hangen. Er verschijnt dan een pop-up:

Wanneer je klikt op 'bekijk 1 beoordeling', dan komen de details tevoorschijn:

Pagina 6

Werkzaamheden Leermiddelspecialisten

Sterren toekennen
Met het toekennen van sterren help je anderen om sneller goede leermiddelen te vinden. Leermiddelen
met 5 sterren komen namelijk bovenaan de lijst met zoekresultaten te staan en leermiddelen met 1
ster komen onderaan te staan.
Betekenis sterren:

Beoordelingscriteria
Hoeveel sterren je toekent is afhankelijk van de kwaliteit van de inhoud van het leermiddel. De
diversiteit in leermiddelen is enorm. Hierdoor kan het voorkomen dat de beoordelingscriteria niet
alomvattend genoeg zijn. Vertrouw daarom vooral ook op jouw eigen ervaring en expertise bij het
beoordelen.
Leermiddelspecialisten werken aan de hand van een aantal beoordelingscriteria:
Het bruikbaarheid van het leermiddel is duidelijk zichtbaar.
De leerdoelen zijn waar mogelijk vermeld en de inhoud is afgestemd op de leerdoelen.
Het materiaal is vakinhoudelijk correct en niet verouderd.
Het materiaal is niet saai.
De vormgeving is rustig, duidelijk, overzichtelijk en gericht op de doelgroep.
Eventuele links en video's die zijn gebruikt werken naar behoren.
Meer over de beoordelingscriteria is te lezen op:
https://www.wikiwijs.nl/startpagina/de-leermiddelspecialisten/
Let op! Wanneer metadata niet klopt, zoals dat er een login nodig is voor het leermiddel, of dat het
leermiddel voor meerdere vakken te gebruiken is, verdient het leermiddel niet per definitie weinig
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sterren! Het kan in deze gevallen namelijk nog steeds zijn dat het leermiddel wel goed en bruikbaar is.
Vul in deze gevallen de metadata zo goed als je kunt aan via MetaPlus.

Blijkt materiaal vaak slecht?
Geef dan telkens 1 ster. Het is misschien niet het leukste werk, maar het uitdelen van 1 ster is erg
waardevol! Naast dat het materiaal van ondermaatse kwaliteit onderaan de lijst met zoekresultaten
komt te staan, kunnen we bij voldoende slechte beoordelingen een gesprek aangaan met de
collectiehouder. De opties zijn dan:
1. Het materiaal verbeteren
2. De collectie afsluiten

Review schrijven
Nadat je sterren hebt toegekend aan een leermiddelen, wordt door de Leermiddelspecialist altijd een
bijbehorende, verklarende review geschreven.
In deze toelichting staat waarom het goed of minder goed materiaal is, maar ook eventuele handige
handreikingen, bijvoorbeeld "Doet het niet op een ipad".
Denk er vooral aan wat jij als leraar een bruikbare review zou vinden! Wat zou jou helpen om een beeld
te krijgen van een leermiddel? Wat zou jij willen weten over een leermiddel of handige handreikingen
vinden?

Veel sterren
Geef een toelichting waarom het materiaal goed is. Ga vooral in op de inhoudelijke redenen. Geef
eventueel voorbeelden van toepassingen.
Voorbeeld van een goede review voor materiaal met een positieve beoordeling:

Weinig sterren
Een leermiddel ontvangt weinig sterren wanneer de inhoud bijvoorbeeld didactisch niet op orde is of
wanneer het materiaal niet te voegen is naar de eigen context in de klas.
Geef in de review goed aan waar het in zit dat het materiaal niet zo goed is, zodat de zoeker begrijpt
waarom het materiaal een slechte beoordeling heeft. Deze omschrijving helpt de maker/deler gelijk ook
om eventuele verbeteringen door te voeren in het leermiddel.
Let op! Verkeerde metadatering verdient niet per definitie een laag aantal sterren; het kan namelijk zijn
dat het wel goed materiaal is. Denk hierbij dat het gemetadateerd is met een verkeerd vak, of dat niet
is aangegeven dat het materiaal achter een inlog zit. Pas in dit geval zo goed als je kunt de
metadatering aan via MetaPlus.

Pagina 8

Werkzaamheden Leermiddelspecialisten

Voorbeeld van een goede review voor materiaal met een negatieve beoordeling:

Beoordelingscriteria
De sterrenwaardering is als volgt:

De sterrenwaardering wordt toegekend op basis van de onderstaande criteria.
Als je een leermiddel 4 of 5 sterren hebt toegekend, kun je overwegen of je het daarnaast ook nog het
keurmerk wil geven. Een keurmerk betekent dat het middel erg goed is, een echte aanrader van jou als
leermiddelspecialist.
Om in aanmerking te komen voor een keurmerk moet het leermateriaal voldoen aan de basiscriteria en
aan tenminste twee van de additionele criteria. Bovendien heeft het leermateriaal 4 of 5 sterren
ontvangen van de leermiddelspecialisten.

Basiscriteria
Gegeven links werken

Hou er rekening mee dat het materiaal soms
tijdelijk niet beschikbaar is.

Het materiaal is geschikt voor de doelgroep

Denk aan belevingswereld, woordgebruik,
zinsstructuur en/of (beeld)kwaliteit.

Het materiaal is voorzien van metadata! Altijd
zelf even nalopen en eventueel aanvullen.

Voor het zoeken in de database zijn de vakaanduiding en de trefwoorden belangrijk.

De vormgeving is rustig, duidelijk, overzichtelijk
en gericht op de doelgroep.

Denk aan fontgebruik, lettergrootte, eventuele
illustraties/video’s/geluidsbestanden, indeling van
de tekst etc.

Het materiaal is vakinhoudelijk correct en niet
verouderd.

De inhoud van het aangeboden materiaal is
correct en relevant m.b.t. het onderwerp (is de info
nog steeds geldig en/of up-to-date?)
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Additionele criteria
Het materiaal is niet saai

Bij automatiseringsoefeningen is saai minder erg,
maar het moet de leerlingen wel engageren.

Er zitten geen storende spelfouten in het
materiaal

Voor het vak Nederlands is dit waarschijnlijk
zwaarwegender dan voor bijvoorbeeld wiskunde.
Maak er wel een opmerking over bij je review
zodat gebruikers het kunnen verbeteren.

Het materiaal biedt de mogelijkheid tot
differentiatie

Ofwel binnen het materiaal an sich of omdat het
materiaal ingezet kan worden als extra stof naar
boven of beneden.

De leerdoelen zijn waar mogelijk vermeld

Indien leerdoelen vermeld staan, zijn ze correct
geformuleerd, afgestemd op de doelgroep en
relevant. De wenselijkheid hangt een beetje van
het aggregatieniveau van het materiaal af. Bij een
lessenserie is het duidelijk gewenst.

De opdrachten en/of toetsen zijn afgestemd op
de leerdoelen

Eventuele opdrachten en toetsen sluiten aan bij
de leerdoelen en de informatie.

Keurmerk toekennen
Keurmerken-tool
Een keurmerk toekennen kun je alleen doen via profiel.wikiwijs.nl. Klik dan rechtsboven op je naam en
kies 'keurmerk toekennen'.
In de keurmerken-beheer omgeving kun je keurmerken toekennen via de detailpagina van een
leermiddel.
Wil je een keurmerk toekennen aan een leermiddel dat je hebt gevonden in Wikiwijs.nl?
1.
2.
3.
4.

Kopieer de naam van het leermiddel die je hebt gevonden via wikiwijs.nl.
Ga naar het zoekveld in de Keurmerken-tool.
Plak de naam van het gevonden leermiddel in de zoekbalk.
Heb je het leermiddel gevonden? Ken dan met de knop "Keurmerk toevoegen" het keurmerk
toe.

Probleem over leermiddel melden
Ongepaste leermiddelen kun je melden bij Wikiwijs, zodat Wikiwijs dergelijke leermiddelen offline kan
halen. Denk hierbij aan:
De link naar het lesmateriaal werkt niet
Het materiaal maakt inbreuk op auteursrecht
Het materiaal bevat ongepaste inhoud, zoals reclame, racisme, haat, seksueel getint
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Let op! Heb je een verbetersuggestie voor de maker van een Wikiwijs arrangement? Ga dan naar het
Colofon van het Wikiwijs arrangement en klik op de naam van de maker. Er kan alleen contact
opgenomen worden met makers van Wikiwijs arrangementen, niet met met makers van andersoortige
leermiddelen.

Problemen melden via wikiwijs.nl
Wanneer je via zoeken.wikiwijs.nl hebt gezocht naar leermiddelen en je hebt de zoekresultatenlijst
voor je, dan vindt je rechtsboven een pijltje naar beneden. Wanneer je hierop klikt, zie je de
mogelijkheid 'probleem melden'. Om deze optie te zien, moet je ingelogd zijn.

Wanneer je hebt geklikt op 'probleem melden', dan verschijnt het scherm hieronder.

Leermiddelen metadateren
Of leermiddelen wel of niet gevonden worden, is afhankelijk van de juistheid en/of volledigheid van
metadata.
Met andere woorden, als een leermiddel niet voorzien is van de juiste etiketten, kan dit betekenen dat
het leermiddel niet of verkeerd gevonden wordt. Denk hierbij aan etiketten zoals 'leerniveau',
'vakgebied', 'studiebelasting', 'doelgroep', etc.
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Metadateren via de Keurmerken-tool
In de Keurmerken-tool vind je op verschillende plekken links naar MetaPlus:
1. In werkvoorraad vind je bij elk leermiddel de knop "metaplus link"
2. Op de detailpagina van een leermiddel staat onderaan de knop "metadata aanvullen"
MetaPlus
Vul via MetaPlus de metadata aan de ontbreekt. Sommige velden zijn soms nog volledig leeg, die kun
je invullen. Sommige velden zijn al wel gevuld, deze velden kun je verder aanvullen.
Grijze velden geven de metadata aan die je als Leermiddelspecialist niet kunt aanpassen. Moet hier
volgens jou iets aan gewijzigd worden? Dan kun je de maker hierover een verbetersuggestie sturen.

Metadateren via wikiwijs.nl
Heb je in Wikiwijs Zoeken een leermiddel gevonden dat je wilt metadateren?
1. Kopieer de titel van het lesmateriaal
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2. Ga naar metaplus.kennisnet.nl
3. Voer de titel van het leermiddel in in het zoekveld

4. Klik op de juiste titel en voer de aanvullende metadata in.

Leermiddelen delen of maken
De nadruk van het werk van een Leermiddelspecialist ligt op het beoordelen van leermiddelen in
Wikiwijs, zodat de kwaliteit van de leermiddelen inzichtelijk blijft.
Toch zijn er valide redenen om wel nieuwe leermiddelen te delen of te maken:
1. Er zijn geen/weinig leermiddelen om te beoordelen.
2. Voor een bepaald onderwerp binnen jouw vakgebied zijn geen/weinig leermiddelen beschikbaar
en dit gat wil je dichten.
3. Je kent een online collectie die een hele waardevolle toevoeging zou zijn.
Let op! Loop je aan tegen een van de bovenstaande redenen? Neem dan contact op via
leermiddelspecialist@wikiwijs.nl om de werkzaamheden te bespreken.

Delen
Het delen van leermiddelen kun je doen via Edurep Delen.
Hoe dit verder in zijn werk gaat, is hier te lezen: Handleiding Edurep Delen.

Maken
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Het maken van leermiddelen kun je doen via Wikiwijs Maken.
Hoe dit verder in zijn werk gaat, is hier te lezen: Handleiding Wikiwijs Maken.

Veelgestelde vragen
Wat te doen bij een foutje?
Het kan voorkomen dat je per ongeluk een keurmerk toekent, een verkeerd aantal sterren geeft, of een
review bij het verkeerde materiaal plaatst.
Mocht dit gebeuren, dan kun je dit altijd weer rechtzetten via de Keurmerken-tool.

Mag ik delen via Edurep Delen en zelf beoordelen?
Wanneer je materiaal hebt gedeeld dat je zelf hebt gemaakt, dan is het handiger om een collega
Leermiddelspecialist of een vakgenoot te vragen om het materiaal te beoordelen. Voor de zoeker komt
het namelijk niet objectief over wanneer eigen werk is beoordeeld.
Deel je materiaal dat door een ander gemaakt is? Dan is het natuurlijk geen probleem om het materiaal
te beoordelen.

Wanneer geef je een keurmerk?
Soms zien we een leermiddel dat wel 5 sterren heeft gekregen, maar geen keurmerk. Het omgekeerde
gebeurt ook, dat een leermiddel slechts 2 sterren heeft gekregen, maar wel een keurmerk.
Voor de duidelijkheid, leermiddelen verdienen alleen een keurmerk als je ze 4 of 5 sterren geeft. Dus
geef je een leermiddel 4 of 5 sterren? Bekijk dan ook of ze in aanmerking komen voor een keurmerk!
De criteria voor een keurmerk zijn hier te vinden: http://deleermiddelspecialisten.wikiwijs.nl/

Waarom kan ik niet alle metadata wijzigen?
Het klopt dat niet alle metadata aanpasbaar is. Dit wordt weergegeven in MetaPlus met behulp van
verschillende kleuren. Grijze velden kun je niet aanpassen of verwijderen, maar blauwe velden wel.
Ook kun je met behulp van de plus-knoppen metadata toevoegen.
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De grijze velden bevatten bronmetadata, wat wil zeggen dat ze door een externe partij zijn
aangeleverd. Hierdoor is deze informatie niet door anderen aan te passen of te verwijderen.
Klopt de metadata niet? Als de velden blauw zijn, pas ze dan aan. Zijn de velden grijs? Meld dit dan
via een verbetersuggestie. Deze meldingen komen bij ons binnen en met behulp van deze meldingen
kunnen wij de betreffende partijen benaderen.

Onvoldoende leermiddelen per maand. Wat nu?
De activiteit van de Leermiddelspecialisten wordt een aantal keren in het jaar bekeken. De bedoeling is
dat je gemotiveerd bent om aan de slag te gaan en een actieve bijdrage wilt leveren aan het beter
vindbaar maken van goede leermiddelen voor collega's.
Als blijkt dat een Leermiddelspecialist onder de grens van 30 beoordeelde leermiddelen uitkomt, zal er
contact met je opgenomen worden om te peilen of er iets aan de hand is. Zaken als bijvoorbeeld
gezondheid of gebrek aan tijd zijn goed om te bespeken. Afhankelijk van de situatie en reden maken
we samen afspraken over hoe we omgaan met de situatie en welke vergoeding hierbij past.
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Wanneer kan ik de vrijwilligersvergoeding verwachten?
De vrijwilligersvergoeding wordt 1 keer per jaar overgemaakt, eind november/begin december.

Tips
Je metadateer geschiedenis op een rij in Metaplus
Wist je dat het mogelijk is in MetaPlus om je metadateer geschiedenis in te zien?
Ga naar http://metaplus.kennisnet.nl
Log in met je Entree-account
Ga met je muis naar je naam, rechtsboven in het scherm, en kies ‘Mijn metaplus’
Klik vervolgens op ‘Toon al mijn metaplus records’ om een lijst te verkrijgen
Via het edit-knopje aan de rechterkant kun je eventuele aanpassingen doen.

Heb je buiten Wikiwijs een mooie collectie leermiddelen
gevonden?
Heb je ergens online goede leermiddelen gevonden die nog niet zijn opgenomen in Wikiwijs? Voeg
deze dan toe via Edurep Delen.
Heb je ergens een grote collectie gevonden waarvan het te veel werk is om deze handmatig te delen?
Stuur hier dan een mailtje over naar leermiddelspecialist@wikiwijs.nl. Kennisnet kan namelijk contact
opnemen met deze partijen en afspraken maken over het aansluiten van deze collecties op Wikiwijs.

Vragen?
Klik hier om contact op te nemen
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Licentie

Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding
3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van
naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
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voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie
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