
SURF SPECIAL INTEREST GROUP OPEN EDUCATION 

27 mei 2014 

Workshop Open en Online Onderwijs 

Zuyd Hogeschool 



Spoorboekje 

13:00  Welkom 

13:10  Uitleg doel en opzet workshop 

13:15   Ophalen 

   Trends in open online onderwijs  

13:45  MOOCZI   

14:00  Reflecteren 

   Workshopsessie 1 

15:00   Plenaire terugkoppeling 1 

15:15  Pauze 

15:30  Workshopsessie 2 

16:20  Plenaire terugkoppeling 2 

16:40  Afronding 

17:00  Sluiting 



Wie zijn wij? 

 

Moderatoren: 

 

•Robert Schuwer (Open Universiteit) 

•Hester Jelgerhuis (SURF) 

•Janina van Hees (SURF) 

•Ben Janssen (Open Universiteit) 

 

 



Doel van de workshop 

• een beeld en overzicht te krijgen van wat er 

speelt in de nationale en internationale wereld 

van Open Online Onderwijs (ophalen); 

• om op basis daarvan een idee te genereren over 

wat open online onderwijs voor Zuyd 

Hogeschool kan/zal betekenen  

• Om vervolgens een aanzet te formuleren over 

hoe Zuyd Hogeschool aan de slag zou kunnen 

gaan met open online onderwijs (reflecteren) 



Wat en hoe (1)? 

 

• Presentatie door Robert Schuwer over ontwikkelingen 

in Open Online Onderwijs en de betekenis ervan voor 

het hoger onderwijs 

• Omschrijvingen van OER, Open Education, Open 

Courseware, MOOCs, Open Online Onderwijs 

• Wat zijn motieven, wie zijn de doelgroepen 

• Wat zijn kansen voor het Nederlandse hoger 

onderwijs  

• Waar staat het Nederlandse hoger onderwijs 

 



Wat en hoe (2)? 

 

• Vervolgens wordt in groepen een vertaalslag gemaakt 

van de geschetste ontwikkelingen en de 

gepresenteerde denkmodellen,  

 

• Waarna in een tweede ronde wordt bekeken hoe Zuyd 

Hogeschool welke vormen van Open Online 

Onderwijs zou kunnen en willen oppakken?  



SESSIE 1 



Onderwerp van sessie 1 

Wat is de mogelijke impact van de geschetste 

ontwikkelingen voor het onderwijs van Zuyd 

Hogeschool?  

 



Opdracht sessie 1 

In groepen worden antwoorden geformuleerd op de volgende 

vragen: 

• Moeten wij iets met open en online 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 en online onderwijs voor mijn 

onderwijs? Waarom zouden wij onze 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?  

 



Werkwijze 

De werkwijze is als volgt: 

 

• Iedere deelnemer noteert voor zichzelf in steekwoorden 
de antwoorden op de twee sets vragen 

•Vervolgens vertelt elke deelnemer wat hij/zij heeft 
opgeschreven en geeft kort een toelichting 

•Steekwoorden worden genoteerd om te kunnen 
presenteren in plenaire sessie 

•De groep formuleert drie conclusies 

 



SESSIE 1 

TERUG OM 15:00 UUR 



SESSIE 2 



Onderwerp van sessie 2 

 

“Op naar open online onderwijs?” 

 



Opdracht sessie 2 

De opdracht aan dezelfde groepen is om tegen de 

achtergrond van de uitkomsten van sessie 1 de volgende 

vragen te beantwoorden: 

• Wat zou gedaan kunnen worden, hetzij morgen, hetzij 

op de langere termijn?   

• Zijn er specifieke onderwijsdomeinen die in aanmerking 

komen? 

• Welke samenwerkingsmogelijkheden zien jullie? 

 



Werkwijze 

De werkwijze is als volgt: 

 

•Aan iedere set vragen wordt maximaal 10 minuten tijd 

besteed 

•Samenvatting wordt in kernwoorden op flip-over of pc-

bestand gezet 

•Samenvatting is de basis voor de plenaire terugkoppeling 



SESSIE 2 

TERUG OM 16:20 UUR 


