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1. Onderwerp, context en aanleiding 
  

Titel project: Massive Open Online Courseware 

Start- en einddatum: September 2013 - Juli 2014 

Thema: Inzet nieuwe technologieën 

De faculteit ICT start academiejaar 2013-2014 met 1 voltijd opleiding ‘Bachelor of ICT’ met 3 

verschillende profielen. Hierdoor komen de huidige 4 voltijd, 1 duaal en 1 deeltijd bachelor opleidingen 

te vervallen. Door middel van Massive Open Online Courseware (MOOC) en  Open Educational 

Resources (OER) willen we de huidige en potentiele studenten met interesse in een deeltijd of duaal 

bachelor opleiding blijven voorzien van onderwijs op maat. Een MOOC is een vrij toegankelijk 

onlineplatform waar docenten, studenten en het werkveld gezamenlijk activiteiten uitvoeren.  Het gaat 

uiteindelijk om het activeren van de gehele sector bij de kennisvermenigvuldiging binnen de ICT. 

Middels open leermaterialen (OER) die online vrij beschikbaar zijn voor (her)gebruik) is een 

kennisomgeving op te zetten waarin iedereen actief participeert. 

Het gebruiken en/of aanbieden van MOOC staat binnen de Hogeschool Zuyd, en dus ook bij de faculteit 

ICT, in de kinderschoenen. Een onderzoek naar: 

 de huidige ontwikkeling op het gebied van MOOC en OER en 

 de inzetbaarheid binnen het hoger ICT onderwijs 

 op verschillende niveaus; technisch, didactisch, cultureel en organisatorische 

moet inzicht geven in het opzetten van een MOOC.  

In het kader van het project HBO-ICT is per 1-9-2013 een propedeuse gereed. Per blok uit schooljaar 

2013/2014 wordt er 1 onderwijseenheid gekozen en omgezet/geschikt gemaakt om te presenteren in 

een MOOC. Dit wordt opgepakt gedurende en na afloop van de eerste run van deze modules.  
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2. Welk doel streef je na/ wat is er klaar als je project is afgerond? 

Het doel van het project is meer inzicht krijgen in het fenomeen MOOC en OER. Met dit inzicht moet 

besloten kunnen worden in hoeverre de werkvorm MOOC door te voeren is binnen de HBO-ICT.  

Een viertal onderwijseenheden worden ontworpen en klaargemaakt voor gebruik in de vorm van een 

MOOC. Een tweetal van deze onderwijseenheden worden gedurende schooljaar 2013/2014 getest. Voor 

schooljaar 2014/2015 dienen 4 modules ontworpen te zijn en gebruikt te kunnen worden. Deze 

eenheden worden in 2014/2015 onderzocht te worden om te kijken in hoeverre deze werkvorm verder 

toe te passen is voor de faculteit ICT. Specifieke aandachtsgebieden binnen dit project zijn het open en 

online karakter. Na afloop van het project moet duidelijk zijn welke technische elementen geschikt zijn 

om te gebruiken (techniek/didactiek), welke stappen gemaakt moeten worden richting team (cultuur), 

management (organisatorisch) en hoe het werkveld betrokken kan worden. Om dit te realiseren moeten 

we de volgende producten opleveren: 

 Eén onderwijseenheid uit jaar 1 blok 1,2,3 en 4 (4 onderwijseenheden in totaal) ontwerpen en 

werken we uit in vorm van een MOOC. Deze moeten aan het einde van het blok na afloop van 

de module waar ze uitkomen gerealiseerd zijn. De MOOC modules worden daarna in schooljaar 

2013/2014 ingezet. 

Sept. – Feb. 2013/2014: Ontwerp en ontwikkeling onderwijseenheid uit blok 1 als MOOC. 

Nov. – Mei 2013/2014: Ontwerp en ontwikkeling onderwijseenheid uit blok 2 als MOOC. 

Feb. – Juli 2014: Ontwerp en ontwikkeling onderwijseenheid uit blok 3 als MOOC. 

Mei – Sept. 2014: Ontwerp en ontwikkeling onderwijseenheid uit blok 4 als MOOC. 

 Twee testrapportages waarin de testen van twee onderwijseenheden (blok 1 en blok 2) worden 

beschreven. De test wordt uitgevoerd door geselecteerde groep studenten, docenten, mensen 

uit het werkveld en eventueel scholieren van de middelbare school1 

Feb. – Mei 2014: Test MOOC onderwijseenheid uit blok 1 

Mei – Juli 2014: Test MOOC onderwijseenheid uit blok 2 

 Een WIKI rondom MOOC/OER (sept. 2013 gestart), waarin kennis en informatie gedeeld kan 

worden met betrekking tot het opzetten van een MOOC en het gebruiken van OER. Denk dan 

aan: How to’s, Tips en Trucs, de technische, didactische, culturele en organisatorische kant van 

de MOOC. 

 Een document over de culturele aspecten voor de verschillende gebruikers zoals de docent, 

student en werkveld bij het gebruik van een MOOC en OER omgeving (juli 2014). We proberen 

een overzicht te geven per gebruiker wat stimulerende en belemmerende factoren zijn om 

gebruik te maken van een MOOC. 

 

Daarnaast zijn er twee elementen waar we ons bewust van zijn dat die grote impact hebben, maar waar 

we in schooljaar 2013/2014 geen directe aandacht aan besteden: summatief toetsen 

                                                           
1
 Dit hangt af van de toepasbaarheid van de gekozen module voor de middelbare school. Technasium Schöndeln 

wil in principe meewerken als de stof inpasbaar is in hun programma. Mogelijke opties zijn: Robotica, Wiskunde. 
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(technisch/didactisch/cultuur/organisatie) en de return of investment (cultuur/organisatie) van een 

MOOC. 

3. Welke vernieuwing wil je binnen je faculteit doorvoeren? wat 

maakt dit project innovatief? 
 

Een open online les omgeving creëren, publiceren en gebruiken is een nog niet eerder uitgevoerde 

exercitie binnen Zuyd. Het openstellen van onderwijsinhoud naar het publiek is dus vernieuwend en 

onderscheidend. Internationaal maar ook nationaal wordt (vooral) op universitair niveau reeds gebruik 

gemaakt van dit medium.  

Het betrekken van het werkveld aan zowel de student en docentkant wordt interessanter en 

eenvoudiger gemaakt aangezien deze vorm van onderwijs een ‘open community’ is waar iedereen zich 

op kan begeven. Dit zorgt voor een transparante omgeving waarbij ook ervaring buiten de schoolmuren 

betrokken wordt. Dit leidt tot een meer up-to-date kennis vanuit het werkveld. Hierdoor kan de praktijk 

betrokken worden bij de theoretische omgeving van de opleiding. De onderwijsinstelling blijft wel in een 

dergelijke setting verantwoordelijk voor de kwaliteit van de inhoud en moet daar ook rekening mee 

houden. 

Het gebruik van een MOOC brengt met zich mee dat er andere rollen en andere invulling van bestaande 

rollen gewenst is, waardoor een innovatieve vorm van onderwijs wordt aangeboden.  

 

4. Wat is al bekend over de vernieuwing en het onderliggend 

probleem of ambitie? 

Binnen de faculteit ICT zijn er reeds activiteiten ondernomen op het gebied van online lesgeven. Zo zijn 

er voor de NID Duaal opleiding verschillende hoorcolleges gedigitaliseerd, wordt er gebruik gemaakt van 

Blackboard als online leeromgeving en hebben individuele docenten online instructiecolleges 

opgenomen/gegeven. Bij de ontwikkeling van de online lessen van de NID Duaal is de Open Universiteit 

betrokken. 

Op het gebied van MOOC zijn er nauwelijks activiteiten ondernomen. Via het iTeam (Facilitair Bedrijf) 

hopen we informatie/kennis over ervaringen elders in de wereld. Zij weten de juiste bronnen te vinden 

over MOOC’s en OER’s en hebben (wellicht) toegang tot Best Practices bij andere instellingen. Gedacht 

wordt in eerste instantie aan de Special Interest Group van Surf over OERs en dhr. Schuwer van de OU. 
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5. Wat is de beoogde werkwijze en het beoogd projectteam? 
 

Het project wordt onderverdeeld in vier fases die parallel aan elkaar lopen. Elke fase heeft zijn eigen 

activiteiten en producten. Bij elke fase worden andere stakeholders betrokken om een zo breed 

mogelijk draagvlak te creëren. Het gehele project loopt gelijktijdig met het project HBO-ICT. 

Onderdeel Activiteit Product Verantwoordelijke Uitvoerende 

Techniek Advies over welk MOOC 
platform te gebruiken 
(Coursera, Edx, Udacity, 
Coursesites) 

Adviesdocument Priscilla Machils 
(Projectleider) 

Priscilla Machils 
Studenten ICT 

Techniek Overzicht van welke 
didactische technologie er 
gebruikt wordt en kan 
worden. 

Reviewsite 
Didactische 
technologie @ 
Zuyd 

Chris Kockelkoren 
(ICTO Coordinator) 

Studenten Force-S2 

Didactisch Beantwoording op de vraag: 
Welke didactische 
werkvormen gebruikt kunnen 
worden binnen een MOOC  

WIKI Chris Kockelkoren 
(Master 
Onderwijskunde) 
Marcel Schmitz 
Onderwijscoordinator 

Chris Kockelkoren, 
Marcel Schmitz 
Docent IM (nog 
niet benaderd) 
Studenten IM 

Organisat
orisch 

Welke rollen zijn er gewenst 
binnen een MOOC en hoe 
worden die ingevuld  

 Chris Kockelkoren 
(Master 
Onderwijskunde) 
Marcel Schmitz 
Onderwijscoordinator  

Chris Kockelkoren 
Marcel Schmitz 
Docent IM (nog 
niet benaderd) 
Studenten IM 

Cultuur Intern onderzoek naar hoe de 
eindgebruikers (docenten, 
studenten en werkveld) om 
gaan met de open en online 
omgeving binnen de 
vooropgestelde 
rollenstructuur. 

Documentatie 
over de culturele 
aspecten voor de 
verschillende 
gebruikers zoals 
de docent, 
student, werkveld 
bij het gebruik van 
OER in een MOOC 
omgeving. 
 

Priscilla Machils Priscilla Machils 
Docent IM (nog 
niet benaderd) 
Studenten IM 

  

Daarnaast worden de examencommissie, curriculumcommissie, onderwijs coördinatoren, teamleiders, 

teams IM, NID en I/TI, MT faculteit ICT betrokken bij dit project.  

Het MT fungeert als stuurgroep voor het project, waarbij Priscilla Machils projectleider is. Priscilla 

Machils, Marcel Schmitz, Chris Kockelkoren, Pieter Dekkers vormen het projectteam.  

                                                           
2
 Force-S is een project binnen de faculteit ICT, waarbij studenten als ‘werkkracht’ worden ingezet om een online 

en offline ICT community te realiseren. Dit project werd eerder DoIT@Zuyd genoemd.  
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6. Hoe wordt de vernieuwing geïmplementeerd? 

Zie onderdeel 2 voor de data en onderdeel 5 voor de organisatie. 

7. Hoe wordt het project geëvalueerd en hoe verantwoord je je 

hierover? 

2 modules worden getest en beoordeeld door een testgroep. Deze resultaten zullen beschikbaar zijn juli 

2014. De testgroep bestaat uit docenten, studenten, mensen van het werkveld en eventueel (mits 

inpasbaar) scholieren en docenten van een middelbare school. 

Er worden enquêtes op gesteld voor verschillende doelgroepen, die evaluatie zal plaatsvinden na de 

eerste run van de MOOC modules na schooljaar 2014/2015. 

De directeur zal de documenten, de WIKI juli 2014 ‘ontvangen’, beoordelen en indien geschikt geacht 

delen via de beleidsgroep I&A of via het directeurenoverleg. De documenten zullen ook gestuurd 

worden naar de betrokken adviesgroep en lectoren van Zuyd Innoveert.  

 

8. Risico-analyse 

De faculteit ICT is bezig met het project HBO-ICT. Dit project zal gebruikt worden om ‘extra 

uren/middelen’ te creëren om tijdens de ontwikkeling/uitvoering van het onderwijs het onderwijs voor 

de volgende run te verrijken. De grenzen tussen het project HBO-ICT en het project MOOC zijn niet altijd 

duidelijk. Actie: In de eerste fase van het project zal geïnventariseerd moeten worden waar de grenzen 

‘vaag’ zijn en de betreffende gebieden zullen benoemd moeten worden, waarbij het voor alle betrokken 

duidelijk moet worden gemaakt dat HBO-ICT leidend is. 

Een groot aantal docenten  masteropleidingen, zijn bezig met promoties of andere cursussen. Actie: 

proberen om dit project in te bedden in opdrachten die voor de opleidingen/cursussen gemaakt moeten 

worden. 

9. Met wie werk je in het project samen? 
 

Er zijn een aantal instanties/groepen waarmee samengewerkt wordt binnen dit project. Alle 

toezeggingen van medewerking zijn gedaan zonder daarbij een specifiek aantal uren te noemen die per 

instantie nodig zijn. Het zijn daarmee intentieverklaringen die hard gemaakt moeten worden nadat het 

project is goedgekeurd.  

 

 Het alumni netwerk en het werkveld van de faculteit ICT worden betrokken bij het vormen van 

de ‘community of learners’. Een aantal bedrijven is al benaderd en positief. 
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 Door open communicatie over de vorderingen proberen we geïnteresseerde faculteiten te 

betrekken in de mechanisme achter een MOOC. We nodigen hen uit om vanaf het begin te 

kunnen meekijken in de documentatie (WIKI’s). Betrokkenheid via Zuyd Innoveert gepolst. 

 Indien er behoefte is aan extra kennis worden de lectoraten ingezet (bv. het online toetsen en 

beoordelen in een MOOC, de cultuuromslag die de docent ondergaat in zijn manier van denken 

en werken in een MOOC omgeving). Betrokkenheid via Zuyd innoveert gepolst.   

 Het iTeam op het gebied van best practices in de wereld rondom MOOC’s en OER. Contacten 

zijn gelegd. Het iTeam wil graag meewerken, contactpersoon is Jack Pleumeekers. 

 De AV Dienst op het gebied van verrijking van het onderwijsmateriaal. Contacten zijn gelegd, 

Pieter Dekkers is voor 0,4/0,5 FTE ingehuurd en contactpersoon 

 Bureau Marketing en Communicatie bij de discussies over kwaliteit en het open aanbieden van 

Zuyd onderwijsmateriaal aan de wereld. Bureau Marketing en Communicatie wil graag 

meewerken contactpersoon is Brian van Lent. 

 ICTOS met betrekking tot de ICT infrastructuur en de (on)mogelijkheden in de Zuyd setting. 

ICTOS wil graag meewerken contactpersoon is Ralf Kruytzer. 

 

10. Begroting 
 

We zijn bij de opzet uitgegaan van de voorbereidingsperiode 2012/2013 en de projectperiode 

2013/2014. We vragen van de daarvoor beschikbare middelen van Zuyd Innoveert (13.000 voor 

2012/2013 en 37.000 voor 2013/2014) het volgende: 

 25.000 euro gedurende 1 jaar Inzet Instructional Content editor (Vanuit AV-Dienst detachering 

van Pieter Dekkers) 

 25.000 euro gedurende 1 jaar Inzet projectleider (uren Priscilla Machils)  

De uren van Marcel Schmitz zitten in zijn werkzaamheden als onderwijs coördinator. De uren van Chris 

Kockelkoren zitten in zijn werkzaamheden als ICTO coördinator en zijn master studie onderwijskunde. 

Daarnaast zullen docenten ingezet worden bij de ontwikkeling van de vier modules. Welke modules zijn 

is nog niet bepaald. Docenten moeten 80 uur (20 voor het blok dat de module loopt en 60 voor het blok 

erna) krijgen voor de ontwikkeling. Binnen de ontwikkeluren van het project HBO-ICT, eventueel binnen 

de opleidingen van betreffende collega’s en binnen de lopende begroting moet ruimte gezocht worden 

om deze uren te kunnen besteden. We verwachten dat dit voor minimaal 3 tot 5 docenten per module. 

Dus in totaal een 240 tot 400 uur.   

Mogelijke kosten voor techniek zijn het aansluiten op een van de wereldwijde platforms voor MOOC’s 

(bijvoorbeeld: Coursera, EdX) We willen graag onderzoeken 1) Of de wens/noodzaak hiervoor is en 2) 

Welke kosten hieraan verbonden zijn. In de projectfase kan gebruikt gemaakt worden van Blackboard 

Coursesites een omgeving die erg lijkt op de online leeromgeving Blackboard die intern gebruikt wordt 

en die gratis is. Er zullen daarnaast kosten gemaakt worden voor een adequate video-opstelling. 
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Wellicht kan dit met materiaal van de AV-Dienst, maar wellicht wordt dit zelf ook ingekocht (5000 euro). 

Het gebruik van allerlei tools binnen een MOOC, zoals het digitaal stemsysteem Shakespeak kan pas 

bekeken worden na inventarisatie. Een budget van 5000 euro zal toereikend zijn om tijdens de 

inventarisatie met testlicenties te werken.  

11. Ondertekening 

  
Naam beoogd projectleider:__________________ 
 
Plaats:______________ Datum:  ______________ 
 
Handtekening:_____________________________ 

Naam tekenbevoegde (directeur):______________ 
 
Plaats:______________ Datum:  _______________ 
 
Handtekening:______________________________ 

   

 

 


