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CC-BY Pink Sherbet Photography 

bron: 
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Prognoses uit 2009 geven aan dat 

het hoger onderwijs wereldwijd 98 

miljoen meer studenten zou 

moeten bedienen in 2025. Om dat 

te kunnen waarmaken zouden er 

de komende 15 jaar elke week 

vier nieuwe grote universiteiten 

hun deuren moeten openen. 

 
bron: 

http://www.col.org/resources/speeches/2012presentations/Pag

es/2012-04-12.aspx  
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Op 23 oktober 2013 telt Coursera 

afgerond 5.6 miljoen „studenten‟ 

die zich hebben ingeschreven 

voor een van de 450 cursussen 

van de ruim 100 bij Coursera 

aangesloten universiteiten. 

Coursera groeit volgens 

medeoprichter Andrew Ng sneller 

dan Facebook.  

Bron: http://www.flickr.com/photos/courosa/ (CC BY-NC-SA) 

http://www.flickr.com/photos/courosa/


MIT OpenCourseWare is door 

83.9 miljoen unieke bezoekers 

bezocht (peildatum: augustus 

2013).  

De doelgroep bestaat uit self 

learners (43%), studenten (42%), 

docenten (9%) en overige 

doelgroepen (6%). 



Sinds de deelname van de Open 

University UK aan iTunes U op 3 

juni 2008 zijn hun leermaterialen 

ruim 64 miljoen keer gedownload 

door 8,8 miljoen bezoekers. Het 

gemiddelde aantal downloads per 

week is 85.200. 

 
bron: http://projects.kmi.open.ac.uk/itunesu/impact/ 

http://projects.kmi.open.ac.uk/itunesu/impact/


Studenten en docenten van diverse 

colleges in de VS vinden open 

leermateriaal van ten minste dezelfde 

kwaliteit als de kwaliteit van 

commerciële leermaterialen; 

het gebruik van open leermateriaal 

levert hen significante besparingen 

op. 

Bron: http://www-jime.open.ac.uk/article/2013-04/html  

Bron foto: http://www.flickr.com/photos/68751915@N05/ 
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OER, MOOC & OPEN 

EDUCATION 

CC-BY Hester Jelgerhuis 



Wat zijn open educational resources? 

 

 

“Open educational resources (OER) zijn leermaterialen die online vrij beschikbaar 

zijn voor (her)gebruik. Het kopiëren, bewerken en verspreiden van het materiaal is 

onder voorwaarden toegestaan door het gebruik van een open licentie (zoals 

Creative Commons).” 

 

 

 

 

https://www.surfspace.nl/artikel/853-wat-zijn-open-educational-resources/ 



OER als onderdeel van digitale openheid 

 

 

 

Open educational resources vallen onder de noemer open content: vrij 

beschikbaar creatief werk (zoals teksten, afbeeldingen, geluid en video) dat is 

gepubliceerd met een open licentie die het kopiëren en vaak ook het bewerken 

en verspreiden ervan expliciet toestaat. 

 

Open access is de vrije toegang tot wetenschappelijk materiaal, en maakt het 

mogelijk publicaties en onderzoeksdata via internet te bekijken zonder de 

bedoeling deze te bewerken. 

 

 



De 5 R’s van David Wiley 

 

1. Reuse (of hergebruiken): het recht om de inhoud te hergebruiken in 

onveranderde, letterlijke vorm. 

2. Revise (herzien): Het recht om de inhoud van leermaterialen aan te passen of 

te wijzigen. 

3. Remix (arrangeren): Het recht om de oorspronkelijke of herziene inhoud van 

leermaterialen te combineren met een andere inhoud om iets nieuws te maken 

(bijvoorbeeld een cursus). 

4. Redistribute (herverdelen): Het recht om kopieën van de originele inhoud, de 

herzieningen of arrangementen te delen met anderen. 

5. Retain (behouden): Het recht om kopieën van de content te maken, in 

eigendom te behouden en te beheren (bv. downloaden, dupliceren, opslaan en 

beheren) 

Bron: http://www.opencontent.org/definition/ 

http://www.opencontent.org/definition/


 

Dit zijn de drie meest voorkomende Creative Commons-licenties: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zie ook: https://www.surfspace.nl/artikel/919-open-educational-resources-en-auteursrechten/  

 Of download een handleiding op  https://www.surfspace.nl/media/pdfs/a21fee8301faf530f3f84e3d39aeda5d_handleiding-
creative-commons-surf-projecten10122012.pdf  

 

Naamsvermelding: CC BY 

Naamsvermelding – Gelijk delen: CC BY-SA 

Naamsvermelding – Niet commercieel – Gelijk delen:  

CC BY-NC-SA 
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Wat is open courseware? 

 

 

“Bij open courseware gaat het om een complete cursus met open leermaterialen, die 

online vrij beschikbaar is voor (her)gebruik. Het kopiëren, bewerken en verspreiden 

van het materiaal is onder voorwaarden toegestaan door het gebruik van een open 

licentie (zoals Creative Commons).” 

 

 

 

 

Bij open courseware staat het leermateriaal centraal; je krijgt als student dus geen 

begeleiding en er is geen mogelijkheid om er studiepunten voor te halen. 

 

bron: gebaseerd op blog Willem van Valkenburg, http://www.e-learn.nl/2012/07/06/onderwijs-in-de-online-wereld   



Samenhang 

Open content 

OER 

OCW 



Wat zijn massive open online courses (MOOC’s)? 

 

Een MOOC staat voor: 

• massive = veel deelnemers 

• open = vrij toegankelijk (maar zelden met een open licentie) 

• online = via internet 

• course = een cursus (van enkele weken) als eenheid van aanbod 

 

> complete cursuservaring 

> certificaat 

> verschillende typen MOOC‟s 

 

> Meer informatie over MOOC‟s: zie artikel over MOOC‟s op SURFspace  

(https://www.surfspace.nl/artikel/1024-massive-open-online-courses-moocs/) en verslag met video-opnamen 

SURFacademy seminar MOOC‟s d.d. 26 februari (https://www.surfspace.nl/artikel/1065-mooc-seminar-groot-succes/ 

) 
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Verschillende typen MOOC’s 

 

1. xMOOC: docent centraal (hoorcollegemodel, content gebaseerd, docent biedt 

leerstof aan via videocolleges, deelnemers bekijken die en maken toetsen). 

 

2. cMOOC: lerende centraal (deelnemers formuleren eigen leerdoelen, docenten 

als coach). 

 

3. Taakgebaseerde MOOC: lerende centraal (deelnemers voeren taken uit, docent 

heeft begeleidende rol) 

 

En meer typen ontwikkelen zich… 

 



Aanbieders: status mei 2014 

Bron: http://a.tiles.mapbox.com/v3/uvanianaidoo1.map-b815u9pe/page.html#3/16.05/5.10 



WAT IS OPEN EDUCATION 

CC-BY Hester Jelgerhuis 



Wat is open education? 

 

 

 

Bij open education gaat het niet alleen om de leermaterialen of „ingeblikte 
colleges‟, maar ook om diensten (dlwo, toetsing, certificering) en 

onderwijsinspanningen (de „menselijke inbreng‟ van o.a. docenten).  

 

 

 

 

 

zie ook artikel Fred Mulder en Ben Janssen in het Trendrapport OER 2013  

(http://www.mindz.com/plazas/SURF_Open_Educational_Resources/book/2013_06_Open_(het)_onderwijs

)  

en presentatie Fred Mulder tijdens het Open Education evenement op 13 maart 2013 

(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2vUKeaLZB6A)  

http://www.mindz.com/plazas/SURF_Open_Educational_Resources/book/2013_06_Open_(het)_onderwijs
http://www.mindz.com/plazas/SURF_Open_Educational_Resources/book/2013_06_Open_(het)_onderwijs
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5COE-model 

Open 
Education 

Leermaterialen 

Onderwijsinspanning Services 

Van lerende Van omgeving 

Aanbod 

Vraag 

bron: gebaseerd op artikel Mulder & Janssen in Trendrapport OER 2013 

http://www.mindz.com/plazas/SURF_Open_Educational_Resources/book/2013_06_Open_(het)_onderwijs


Vormen van open 

Open 
Education 

Leermaterialen 

Onderwijsinspanning Services 

•Gratis beschikbaar 

•Open in 5R zin: 

•Reuse 

•Revise 

•Remix 

•Redistribute 

•Retain 

 

•Open in plaats 

•Open in tijd 

•Open in tempo 

•Open in programma 

•Open toegang (geen 

ingangseisen) 

Niet per se gratis! 



Open Educational Resources (OER) / 

Open Courseware (OCW) 

OER/ 
OCW 

Leermaterialen 

Onderwijsinspanning Services 

•Open in plaats 

•Open in tijd 

•Open in tempo 

•Open in programma 

•Open toegang (geen 

ingangseisen) 

•Gratis beschikbaar 

•Open in 5R zin: 

•Reuse 

•Revise 

•Remix 

•Redistribute 

•Retain 

 



•Gratis beschikbaar 

•Open in 5R zin: 

•Reuse 

•Revise 

•Remix 

•Redistribute 

•Retain 

 

Massive Open Online Course (MOOC) 

MOOC 

Leermaterialen 

Onderwijsinspanning Services 

•Open in plaats 

•Open in tijd 

•Open in tempo 

•Open in programma 

•Open toegang (geen 

ingangseisen) 

•Forum 

•Feedback 

•Examen 

•Certificaat 

•Docent 

•Tutor 



Kansen voor Zuyd 

Hogeschool 

http://farm7.staticflickr.com/6199/6095764449_cf40f5aebb_o.jpg 



Waarom Open Education? 

• Zichtbaarheid 

• Talentvolle studenten; binden van bedrijven 

• Verbetering kwaliteit van onderwijs 

• Onderwijs op maat 

• Mixen van online onderwijs en campus 

• Maatschappelijke taak 

• Kennis voor iedereen 

• Leven lang leren 

• Professionalisering (bv. eigen docenten) 

• Efficiency 

• Hergebruiken van materiaal van elders 

 



Aanknopingspunt: prestatieafspraken 

• Kwaliteitsverbetering 

• Efficiencyverbetering 

• Welke bijdrage kan Open Education leveren aan realiseren 

afspraken? 

• Focus op open online elementen 



Kwaliteitsagenda 

activerend onderwijs 

internationale oriëntatie 

> geprofileerd en 

gedifferentieerd aanbod 

> kwaliteit 

> studiecultuur, 

onderwijskwaliteit 

effectiever  

onderwijs 

> flexibiliteit in HO  

voor werkenden 

> docentkwaliteit 

> onderwijstrajecten 

verbeteren 

aansluiting 

excellente trajecten, 

diverser aanbod 

OER/MOOC als 

voorlichting/selectie 

(eigen / van elders) 

Alternatieve vormen 

zoals flipped classroom 

met OER/MOOC 

Inzet cMOOC’s Gebruik OER/ 

MOOC van elders 

OER/MOOC vergroot  

zichtbaarheid 

> blended trajecten 

met OER/MOOC 

A B 

Legenda: A draagt bij aan B 

MOOC’s volgen ikv  

professionalisering 

Gebruikersdata 

MOOC’s als bron voor  

Learning Analytics 



Efficiency 

> efficiency 

> studierendement < kosten 

Betere keuze 
> Mogelijkheden in  

aanbod voor student 

Efficiënter  

onderwijsproces > studenten 

< kosten/ 

student 

Gebruik OER/MOOC van elders 

als extra materiaal voor 

studenten 

Alternatieve vormen 

zoals flipped classroom 

OER/MOOC  

als marketing 

A B 

Legenda: A draagt bij aan B 

OER/MOOC als 

voorlichting/selectie 

(eigen / van elders) 

Efficiënter  

productieproces 

Hergebruik OER/MOOC ipv 

van scratch ontwikkelen 



Model voor hoger onderwijs 

• Doel: model voor bepalen van instellingspositie op openheid 

• Bron: expert workshop “Open education 2030” (EU) 

• Diverse invalshoeken 

• Op ieder van de invalshoeken:  

- Waar wil je je als instelling positioneren? 

- Hoe wil je je als instelling positioneren? 
 

 

Bron: http://www.slideshare.net/yvespunie/openeducation-2030-keynote-at-eadtu-paris 
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Dimensies 

•Sturing leerproces 

- Instelling stuurt 

- Lerende stuurt 

- Intrinsieke motivatie 

-Vermogen tot zelfsturing 

•Leerdoelen 

- Instelling bepaalt 

- Lerende bepaalt 



Open(er) onderwijs: portfolio 

Leerdoelen 

Sturing leerproces 

Instellings 

gestuurd 
Zelfgestuurd 

Bepaald door instelling 

Bepaald door lerende 

Begeleide 

ontdekking 

Open 

ontdekking 

Begeleid 

pad 

Zelfsturend 

pad 



Condities leren 

Waar Wanneer 

Hoe Wat 

Alle vormen van open altijd nastreven? 



Open(er) onderwijs: portfolio 

Leerdoelen 

Instellings 

gestuurd 
Zelfgestuurd 

Bepaald door instelling 

Bepaald door lerende 

Begeleide 

ontdekking 

Open 

ontdekking 

Begeleid 

pad 

Zelfsturend 

pad 
Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Sturing leerproces 

= gesloten 



Uitgangssituatie instelling 

Leerdoelen 

Instellings 

gestuurd 
Zelfgestuurd 

Bepaald door instelling 

Bepaald door lerende 

Begeleide 

ontdekking 

Open 

ontdekking 

Begeleid 

pad 

Zelfsturend 

pad 

Sturing leerproces 



Doel: meer zichtbaarheid 

Leerdoelen 

Instellings 

gestuurd 
Zelfgestuurd 

Bepaald door instelling 

Bepaald door lerende 

Begeleide 

ontdekking 

Open 

ontdekking 

Begeleid 

pad 

Zelfsturend 

pad 
Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

OER/ 

OCW 

Sturing leerproces 



Doel: innovatief/innovatiever onderwijs /  

verhoging kwaliteit onderwijs 

Leerdoelen 

Instellings 

gestuurd 
Zelfgestuurd 

Bepaald door instelling 

Bepaald door lerende 

Begeleide 

ontdekking 

Open 

ontdekking 

Begeleid 

pad 

Zelfsturend 

pad 
Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Sturing leerproces 



Doel: aandacht voor excellentie  

Leerdoelen 

Instellings 

gestuurd 
Zelfgestuurd 

Bepaald door instelling 

Bepaald door lerende 

Begeleide 

ontdekking 

Open 

ontdekking 

Begeleid 

pad 

Zelfsturend 

pad 
Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Wanneer 

Wat Hoe 

Waar 

Sturing leerproces 

MOOC 

van elders 

 

MOOC 

van elders 

 



SURF EN DE SPECIAL 

INTEREST GROUP OPEN 

EDUCATION 

CC-BY Hester Jelgerhuis 



Doelstellingen innovatieprogramma open 

education 

 

Het innovatieprogramma Open Education beoogt dat HO-instellingen: 

1. zich bewust zijn van de trends en ontwikkelingen, concrete 

toepassingen, kansen en bedreigingen op het gebied van open 

education; 

2. beter in staat zijn een visie op open education te formuleren en die te 

vertalen naar beleid met concrete toepassingen; 

3. docenten en onderwijsontwikkelaars faciliteren om open education op 

een effectieve en efficiënte manier in te zetten. 

 



WAT doet het innovatieprogramma Open Education? 

Beoogde resultaten en activiteiten 

 

#1 Faciliteren van en participeren in netwerken > o.a. special interest group  

     Open Education, UNESCO, ministerie van OCW etc. 

#2 Kennis opbouwen en informatie delen > o.a. Trendrapport, pressure cook 

      sessies, onderzoek effect van open education, Open Education Week   

#3 Professionaliseren > o.a. Onderwijsdagen 

#4 Experimenteren, ontwikkelen en stimuleren van gebruik  

     > o.a. strategieworkshops 

#5 Voorzien in technische randvoorwaarden > Edurep, Ariadne 

 

> zie www.surf.nl/oer  

http://www.surf.nl/oer


• De special interest group Open Education 

faciliteert en bevordert communityvorming, 

kennisontwikkeling, kennisdeling, 

samenwerking en visievorming rondom open 

education binnen het hoger onderwijs in 

Nederland.  

 

• Zie:  https://www.surfspace.nl/sig/5-open-

educational-resources/45-over-de-sig-oer/  

 

Wat doet de special interest group Open Education? 
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