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 Recensie

Mind the gap: Unraveling learner success 
and behavior in Massive Open Online 
Courses
Emmy Vrieling-Teunter, Open Universiteit

Maartje Henderikx (2019). Mind the gap: Unraveling learner success and behavior in Massive Open Online 
Courses. Heerlen: Open Universiteit. 184 pagina’s, te downloaden via http://www.sooner.nu/wp-content/
uploads/2019/09/DissertationMaartjeHenderikx.pdf 

Op 6 september 2019 verdedigde Maartje Henderikx met verve haar proefschrift aan de Open Universiteit in 
Heerlen. De quote ‘It is never too soon or too late for learning’ vormde het vertrekpunt van haar proefschrift. 
Leren beperkt zich namelijk niet langer tot traditionele klassikale leeromgevingen, maar wordt beschouwd als 
een doorlopend proces dat in alle levensfasen relevant is. 

Henderikx neemt ons mee naar open, flexibele en minder begeleide vormen van leren waarbij ze inzoomt op 
de Massive Open Online Courses (MOOCs). Deze MOOCs kunnen voor de groep (een leven lang) lerenden 
een interessant alternatief zijn ten opzichte van meer traditionele vormen van onderwijs, aangezien ze voor 
iedereen, waar en wanneer dan ook, openlijk toegankelijk zijn. De uitvalpercentages van MOOCs lijken echter 
zeer hoog te zijn en dat brengt grote uitdagingen met zich mee.

Het proefschrift richt zich op het definiëren en nuanceren van succes in open onderwijs en MOOCs, en het 
in kaart brengen van belemmerende factoren voor leren in dergelijke leeromgevingen. Vanuit een eerste 
verkennende studie in twee MOOCs laat Henderikx zien dat het niet voldoende is om bij leren in MOOCs enkel 
te kijken naar het afronden van een cursus als maatstaf voor succes. Zichtbaar wordt dat een alternatieve 
typologie voor succes en drop-out in MOOCs nodig is. Deze typologie neemt de perspectieven van de lerenden 
als uitgangspunt, gebaseerd op hun intenties en daadwerkelijke gedrag.

Studie 2 werkt deze typologie verder uit tot een intentie-gedragsmodel dat het dynamische proces van 
individuele intentievorming en de vertaling van deze intentie naar daadwerkelijk gedrag vastlegt en visualiseert. 
Om het model te valideren en het inzicht in leren in MOOC’s te bevorderen is, gebaseerd op dit theoretisch 
onderbouwde model, een korte vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is ingevuld door 84 MOOC-deelnemers 
en de resultaten laten zien dat de meeste lerenden met een specifieke intentie aan een MOOC beginnen, maar 
dat bijna een derde van deze lerenden deze initiële intentie op een bepaald moment herformuleert, al dan niet 
als gevolg van barrières die ze tijdens het leren in een MOOC tegenkomen.

Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van de lerende was studie 3 gericht op het verkrijgen van inzicht in het 
proces van het bereiken van doelen van de lerende. Henderikx ontdekte dat, hoewel de lerenden hun doelen 
vaak niet bereikten, ze over het algemeen toch tevreden waren met de kennis die ze hadden opgedaan. 
Daarnaast doorliepen de lerenden min of meer intuïtief het grootste deel van de MOOC en namen ze vaak 
niet de tijd om hun leerproces bewust te plannen (voor de start) en te evalueren (na het beëindigen van het 
leerproces).

http://www.sooner.nu/wp-content/uploads/2019/09/DissertationMaartjeHenderikx.pdf
http://www.sooner.nu/wp-content/uploads/2019/09/DissertationMaartjeHenderikx.pdf
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Studies 4 en 5 waren gewijd aan het verkennen, identificeren en empirisch classificeren van barrières die 
van invloed waren op het bereiken van de intentie in MOOCs. De aanpak resulteerde in een model met vier 
verschillende componenten, namelijk (1) technische en online-leren gerelateerde vaardigheden; (2) sociale 
context; (3) cursusontwerp/verwachtingsmanagement en (4) tijd, ondersteuning en motivatie. Anders dan 
verwacht, bleek het merendeel van die barrières in de persoonlijke sfeer gevonden te kunnen worden en niet 
in de opzet en inhoud van de MOOC.

Studie 6 beschrijft de ontwikkeling en validatie van een zelfrapportage-instrument voor lerenden dat 
door MOOC-aanbieders en -ontwerpers gebruikt kan worden als diagnostisch instrument om informatie te 
verzamelen die de verdere ontwikkeling van MOOCs ten goede kan komen. De resultaten van de zelfrapportage 
kunnen vervolgens ook ingezet worden om lerenden te ondersteunen bij het bereiken van hun persoonlijke 
leerdoelen.

De laatste studie was gericht op de vraag of leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en online leerervaring invloed 
hebben op de barrières waar lerenden in MOOCs tegenaan lopen. De resultaten tonen aan dat het lastig is om 
werk en gezinsleven te combineren met een leven lang (online) leeractiviteiten. Dit gold in het bijzonder voor 
lerenden in hun vroege volwassenheid (20-35 jaar) en midlife (36-50 jaar). Meer ervaring met online leren had 
echter een positief effect op het vermogen van lerenden om deze uitdagingen aan te gaan. Ten slotte lieten de 
resultaten zien dat lerenden met een lager opleidingsniveau problemen met de inhoud van MOOCs kunnen 
krijgen wegens een gebrek aan kennis.

Wanneer we als lerarenopleiders met MOOCs aan de slag gaan is het belangrijk ervoor te zorgen dat er 
zoveel mogelijk informatie over het niveau en de inhoud van de MOOC beschikbaar is, zodat deelnemers 
een weloverwogen keuze kunnen maken. Ook het ontwikkelen en aanbieden van ondersteunende tools, 
zoals gepersonaliseerde dashboards, die deelnemers op de juiste momenten kunnen voorzien van handige 
informatie en hulpmiddelen, kunnen helpen het leerproces en leersucces te bevorderen. 
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