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Ophalen En Reflecteren 

Programma Workshop open en online onderwijs 
verzorgd door SURF SIG Open Education  
 
Dinsdag 27 mei 2014  13.00 - 17.00 uur 
Nieuw Eyckholt Heerlen - B3.210 
 
 
13.00 uur 
 

Introductie 

 
Welkom door Peter Princen, directeur Faculteit ICT 
Opening door Ed Bosschaart, beleidsadviseur Dienst Onderwijs en Onderzoek over het belang 
van open onderwijs 
 

13.10 uur Toelichting over doel en opzet van de middag 
 
Doel van de workshop is: 
- een beeld en overzicht te krijgen van wat er speelt in de nationale en internationale wereld 

van Open en Online onderwijs (ophalen); 

- om op basis daarvan een idee te genereren over wat Open en Online onderwijs voor 
Hogeschool Zuyd kan/zal betekenen en hopelijk ook een aanzet te formuleren over hoe 
Hogeschool Zuyd aan de slag zou kunnen gaan met Open en Online onderwijs (reflecteren). 
 

 

13.15 uur Ophalen 
 
Trends in open online onderwijs en de impact voor het hoger onderwijs  
Plenaire presentatie door Robert Schuwer met aandacht voor:  

 Wat is open en online onderwijs?  
 Wat zijn motieven om al dan niet in te zetten op open online onderwijs? 

https://www.flickr.com/photos/opensourceway/7496803264/
https://www.flickr.com/photos/opensourceway/7496803264/


 Wat zijn doelgroepen van open online onderwijs? 
 Wat zijn trends op het gebied van open online onderwijs in de wereld en in Nederland? 
 Waar staat het Nederlandse hoger onderwijs?  
 Waar liggen kansen voor het Nederlands hoger onderwijs, op institutioneel en landelijk 

niveau?  
 En wat is daarvoor nodig? 
 Wat doen SURF en de SIG Open Education? 

 
Mogelijkheid tot stellen van enkele verduidelijkende vragen 

 

13.45 uur MOOCZI 
 
Ervaringen van het innovatieproject van de faculteit tot nu toe. 
 

14.00 uur Reflecteren – ronde 1 
 
Wat is de mogelijke impact van de geschetste ontwikkelingen voor ons eigen onderwijs? 

 
In groepen zal een vertaalslag worden gemaakt van de geschetste ontwikkelingen naar kanen en 
bedreigingen voor Zuyd Hogeschool. De volgende vragen staan daarbij centraal: 

 Moeten wij iets met open onderwijs  en, zo ja, waarom en wat? Liggen er bijvoorbeeld 
kansen voor mijn opleiding in termen van verhoging van de onderwijskwaliteit, 
onderwijsinnovatie, profilering en het aantrekken van (internationaal) talent?  

 Wat is de meerwaarde van open onderwijs voor mijn onderwijs? Waarom zouden wij 
ons kostbare leermaterialen gratis willen delen met de rest van de wereld? Waar liggen 
kansen voor hergebruik van door anderen ontwikkelde open leermaterialen of MOOC’s. 
 

15.00 uur Plenaire terugkoppeling  
 
Wat zijn de drie conclusies / kansen voor ons onderwijs? 

 

 

15.15 uur Pauze 
 

15.30 uur Ronde 2: Op naar open onderwijs?  
 
Waarmee kunnen we concreet morgen al beginnen? In dezelfde groepen gaan we op basis van 
de uitkomsten uit de eerste sessie op zoek naar laaghangend fruit. 
 Zijn er binnen Hogeschool Zuyd onderwijsdomeinen die baat zouden hebben bij de 

introductie van open en online leermaterialen? Welk voordeel zien we daarbij voor welke 
doelgroepen? 

 Welke Zuydbrede samenwerkingsmogelijkheden zien wij om dit tot stand te brengen? Is er 
Zuydbreed behoefte aan beleid op het gebied van open en online onderwijs?  

 

16.20 uur  Plenaire terugkoppeling 
 

16.40 uur Afronding  
 

Samenvattende en concluderende woorden door Ed Bosschaart 
Afsluiting door Peter Princen 
 

17.00 uur Einde programma 
 

 


