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Het onderwijs bij de Open Universiteit 

Hoe anders zijn wij?

Door: Dominique Ubachs
Locatie: ATH. 3.39



Karakteristieken van de OUNL

Een Leven Lang Leren door
• Open
• Hoger
• Modulair
• Afstandsonderwijs voor
• Volwassen studenten



Openheid in toelating, tijd en tempo

• Iedereen die 18 jaar of ouder is kan bij de OU studeren

• Geen toelatingseisen voor een bacheloropleiding (wel voor een 
masteropleiding)

• Op elk moment van het jaar kan men inschrijven

• Inschrijving duurt 14 maanden

• Drie tentamenkansen per cursus 

• Veel cursussen hebben een flexibel tentamen (cbt of 
opdrachten)

• Er zijn geen studentencohorten



Modulair onderwijs
• Losse cursussen afzonderlijk te bestuderen

• Een cursus = een afgerond geheel dat leidt tot een certificaat

• Studenten schrijven in per cursus

• Sommige (dure) cursussen zijn alleen toegankelijk voor 
opleidingsstudenten



Afstandsonderwijs (1)
• Uitgangspunt is dat studenten thuis studeren

• Alle materiaal wordt naar studenten thuis gestuurd (vooral 
drukwerk, nu meer en meer online via de Studienet)

• Bijeenkomsten op een studiecentrum worden alleen 
georganiseerd als dit echt nodig is (uiterst beperkt)

• Verplichte bijeenkomsten zijn schaars

• Begeleider is via telefoon, email of discussiegroep beschikbaar 
voor vragen



Wat betekent dit voor het onderwijs?

• OU-onderwijs moet dezelfde didactische functies realiseren als 
het gewone onderwijs maar op een eigen manier: open, flexibel 
en op afstand

• begeleide zelfstudie (ingeblikte begeleiding) en taakgericht leren

• Onderwijs wordt sterk uitontwikkeld omdat studenten alles 
alleen moeten kunnen bestuderen



Hoe ziet een cursus eruit?
• Digitale werkplek (e-werkboek, informatie, bronnen en 

studiemateriaal)

• Schriftelijk materiaal (boeken, cursusboeken, readers, …)

• Soms aanvullend met audio-visuele media, simulaties, ict-
toepassingen, 

• Begeleiding

• Tentamen



Begeleiding
• Verplichte begeleidingsbijeenkomsten alleen indien echt 

noodzakelijk

• Bij moeilijke vakken en begincursussen soms ook facultatieve 
bijeenkomsten

• Altijd vangnetbegeleiding (telefoon of mail)

• Begeleiding in gevorderde cursus bestaat vooral uit feedback op 
ingestuurde opdrachten

• Online begeleiding mbv virtuele klas (Elluminate)



De elektronische leeromgeving

• Blackboard centraal en aangevuld met Moodle, Elluminate, 
QMP, Liferay

• Vaak nog gebruikt voor distributie en aanvulling

• Vooral communicatie (met begeleiders en medestudenten)

• Steeds meer interactie ingebouwd in materiaal

• In 50% van de cursussen wordt de ELO regelmatig gebruikt

• Nieuw: Mobiele toepassingen en E-books



Tentaminering

• Bij elke cursus
• CBI Computergebaseerd individueel tentamineren 

(na afspraak in het studiecentrum)
• 3x per jaar reguliere tentamens
• Opdrachten
• Mondelinge tentamens



Van onderwijsontwerp tot evaluatie
• Onderwijs wordt sterk uitontwikkeld omdat 

studenten alles alleen moeten kunnen 
bestuderen

• Ontwerpen en maken van onderwijs is een
complexe activiteit

• Vergt daarom een systematische aanpak

Onderwerp
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Onderwijsproces OU 



Rollen en taken van de docent
Fase van maken van onderwijs: 

Cursusteamleider
Ontwerper
Cursusontwikkelaar, auteur,
inhoudsexpert

Exploitatiefase: 
Begeleider (Standaard, Scriptie, Stage)
Examinator, Corrector
Coach
Mentor

Betrokken rollen (niet van docent) 
Decaan, referent, onderwijscoördinator
Redacteur, medewerker kwaliteitszorg

Onderwerp
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Onderwijsontwikkeling mho op 
functiebeperkingen

• Ontwikkelfase 
• Op welk niveau faciliteren? 
• Wat kan de docent wel en niet




