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© Europa

Noodzaak voor een levenlang leren
(No talent to waste)

http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-11_2008/PFUE-13.11.2008/la_formation_tout_au_long_de_la_vie_et_la_securisation_des_parcours.html
http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-11_2008/PFUE-13.11.2008/la_formation_tout_au_long_de_la_vie_et_la_securisation_des_parcours.html


http://blog.missiontolearn.com/files/Learning_20_for_Associations_eBook_v1.pdf

Met cursussen en opleidingen 
alleen ben je er niet
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Source: NYU Wagner

Internettechnologie 
beïnvloedt hoe wij 

(kunnen) leren

http://wagner.nyu.edu/leadership/news/SCLNSocialMedia0909.php
http://wagner.nyu.edu/leadership/news/SCLNSocialMedia0909.php


Source: NYU Wagner

Internettechnologie 
beïnvloedt hoe wij 

(kunnen) leren

Welke technologie nog meer?

http://wagner.nyu.edu/leadership/news/SCLNSocialMedia0909.php
http://wagner.nyu.edu/leadership/news/SCLNSocialMedia0909.php


Krachtige, veelzijdige, leeromgeving

Cursussen

(Elektronische) publicaties

Vrij verkrijgbare informatie
Concurrenten

Collega’s
Sociale media

Digitaal

Fysiek

Mobiel, ubiquitous, augmented



Open Universiteit: spin in web levenlang leren

Source: km6xo

http://www.flickr.com/photos/jshappell/229774818/
http://www.flickr.com/photos/jshappell/229774818/


OpenU: 
systeem facilitering levenlang leren

Start:

- Onderwijs- en Leerwetenschappen
- Informatica



Studietrajecten en diensten van OpenU:

1. Ik wil een Bachelor halen (online)

2. Ik wil een Master halen (online)

3. Ik wil een Ph.D. halen (als buitenpromovendus; online)

4. Ik wil bepaalde kennis bijspijkeren

5. Ik wil studeren voor een andere/betere functie of beroep

6. Ik wil bijblijven in mijn vakgebied



Waartoe is een onderwijsinstelling op aarde?



Waartoe is een onderwijsinstelling op aarde?

Om cursussen en opleidingen te verzorgen en 
niet om meer non-formele vormen van leren 

te faciliteren?



Doelgroepen

Gratis 
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(gratis plus interactie)
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Doelgroepen

Gratis 
Registreren 

(gratis plus interactie)

Kennisabonnees (toegang 
online masterclasses, niet gratis 

content, plus korting op 
specifieke diensten)

Studenten 
(WHW en niet-WHW), o.a. feedback



Wederkerend leren 2.0

Focusopleiding

Abonnement

Cursus

Focusopleiding

Abonnement

Master

Geregistreerd

Abonnement



• Duurzaam committment

• Studeren en ‘sociaal leren’, networked learning

• Leren als een levenslang proces, niet als een tijdelijke 
gebeurtenis

Wederkerend leren 2.0



Voorbeelden van diensten 



Topics

• Centrale thema’s LS&T

• Onderwijs, onderzoek, innovatie

• Informatica: thema’s centraal stellen (zoals Scala en mobiele 
technologie)

• Leiden naar cursussen





Kennisabonnement LS&T

• Toegang online masterclasses (min. 10 per jaar)

• Alle digitale content online cursussen en topic

• Korting F2F events

• Sociale media

• 240 euro per jaar

• Gratis voor studenten

• Target 2012: 500



Kennisabonnement Informatica

• Toegang online masterclasses 

• 100% aanbod (top 10 uitgezonderd)

• Welkomstgeschenk top 10 cursus

• Vanaf 1 maart 2012



Online masterclasses

• Interviews experts over specifieke onderwerpen

• Te lezen artikelen

• Forum (vragen vooraf stellen)

• Interactie via chat

• Gemodereerd

• 0,5 - 1 uur



Online masterclasses

• Interviews experts over specifieke onderwerpen

• Te lezen artikelen

• Forum (vragen vooraf stellen)

• Interactie via chat

• Gemodereerd

• 0,5 - 1 uur

Eerste drie online masterclasses: 
100 aanmeldingen, 80 
deelnemers werving via 

cursussen, sociale media en 
beperkte mailing 



Wat ik in een kennisabonnement 
zou verwachten, is....



Leren in een sociale context

• Bloggen in communities (selectief zichtbaar)

• Persoonlijk bloggen

• Search and invite

• Bratsen

• Fora

• Integratie tweets

• Connectie met 
Facebook

Bijblijven op vakgebied
Contacten onderhouden met 

andere lerenden
Vergroten transparantie 

leerstofgebied
Positie verwerven



Beoogde effecten leren in een sociale context

• Betere binding, hogere motivatie

• Hoger studierendement (bij studenten)

• Aantrekkelijker aanbod

• Meer studenten en kennisabonnees



Digitaal aanbod

Geen schriftelijk +
Master LS&T volledig online, 

ook op de iPad
Informatica: 100% aanbod



Open educational resources

• Gratis artikelen, 
blog posts, video’s 

• Snapshots cursussen

• Gratis cursussen

• OER is onderdeel 
OpenU



Beoogde effecten open educational resources

• Beter zicht op inhoud cursussen (snapshots)

• Kwaliteit tonen (OU als aantrekkelijke partner)

• Transparant maken wat je doet

• Positie verwerven

• Meer studenten, kennisabonnees en geregistreerde 
gebruikers 



Samenwerking faciliteren

Foto: ChrisL_AK

http://www.flickr.com/photos/fncll/145149313/sizes/l/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/fncll/145149313/sizes/l/in/photostream/


Samenwerkingsverbanden

• ZAP

• Scholen (bijv. in het kader van professionalisering)

• Andere universiteiten en hogescholen

• Adviesbureaus

• Ook content van eigen vakgebieden





Bedankt!

wilfred.rubens@ou.nl
Skype: wrubens
http://www.slideshare.net/wrubens
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