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Overzicht	  
•  Introduc0e	  van	  het	  Wikiwijs	  project	  
•  Gebruikte	  theore0sche	  raamwerken	  om	  
adop0e	  van	  OER	  te	  verklaren/voorspellen	  en	  
om	  Wikiwijs	  als	  project	  te	  evalueren	  

•  Resultaten	  &	  Conclusies	  



Doelstelling	  
•  De	  adop0e	  van	  OER	  (en	  niet	  OER)	  door	  docenten	  po,	  
vo,	  mbo	  en	  ho:	  
–  (her)gebruik	  
–  maken,	  reviseren	  &	  (her)arrangeren	  
–  delen	  &	  (her)distribueren	  

•  Open	  Educa0onal	  Resources	  (OER)	  
–  OER	  are	  teaching,	  learning,	  and	  research	  resources	  that	  reside	  in	  the	  

public	  domain	  or	  have	  been	  released	  under	  an	  intellectual	  property	  
license	  that	  permits	  their	  free	  use	  or	  re-‐purposing	  by	  others	  (Atkins,	  	  
Brown	  &	  Hammond,	  2007,	  p.	  4)	  



Hogere	  doelstelling	  
•  Hogere	  doel:	  Het	  verhogen	  van	  de	  kwaliteit	  van	  het	  
onderwijs.	  Door	  OER:	  
–  Zijn	  docenten	  niet	  meer	  gebonden	  aan	  de	  methode	  –	  er	  kan	  nu	  

gekozen	  worden	  uit	  een	  veelheid	  van	  OER	  
–  Kan	  onderwijs	  effec0ever	  worden	  aangeboden	  worden	  (e.g.,	  

gepersonifieerd	  leren)	  
–  Kan	  onderwijs	  efficiënter	  zijn	  –	  in	  principe	  hoeY	  OER	  maar	  een	  keer	  

gemaakt	  worden	  
–  Zijn	  studenten	  en	  docenten	  meer	  gemo0veerd	  
–  Wordt	  het	  onderwijs	  toegankelijker	  



Projectdoelen	  
•  Van	  december	  2009	  t/m	  december	  2013	  
•  Projectdoelen:	  
–  Opze_en	  van	  een	  elektronisch	  pla`orm	  (=repository	  en	  
portal)	  te	  benaderen	  via:	  
www.wikiwijsleermiddelenplein.nl	  	  

–  Aanslui0ng	  zoeken	  bij	  bestaande	  communi0es	  
–  Docenten	  professionaliseren	  om	  OER	  te	  adopteren	  
–  Produc0e	  van	  OER	  om	  een	  kri0sche	  massa	  te	  bereiken	  



Deelnemers	  
•  Deelnemende	  organisa0es:	  
– Kennisnet:	  Technologie	  en	  Communi0es	  
– Open	  universiteit:	  Content,	  Professionaliza0on,	  
Research	  &	  Evalua0on,	  en	  communica0e.	  

– S0ch0ng	  Leerplanontwikkeling	  (SLO):	  integra0e	  
Wikiwijs	  en	  leermiddelenplein	  (ná	  2013)	  



Reasoned	  Ac0on	  Approach	  
•  RAA	  =	  Reasoned	  Ac0on	  Approach	  (Fishbein	  	  &	  
Ajzen,	  2010)	  

•  Antwoord	  op	  de	  vraag:	  Hebben	  docenten	  de	  
inten0e	  om	  OER	  te	  adopteren?	  

•  Welke	  problemen	  zijn	  er	  wanneer	  docenten	  
hun	  inten0e	  omze_en	  in	  werkelijk	  gedrag?	  



RAA	  (vervolg)	  



Self	  Determina0on	  Theory	  
•  SDT	  =	  Self	  Determina0on	  Theory	  
•  Antwoord	  op	  de	  vraag:	  Welke	  mo0va0e	  
hebben	  docenten	  om	  OER	  te	  adopteren?	  

•  Van	  waaruit	  ontwikkelen	  de	  docenten	  
intrinsieke	  mo0va0e	  versus	  extrinsieke	  
mo0va0e?	  



SDT	  (vervolg)	  



Precede-‐proceed	  model	  
•  PPM	  =	  Precede-‐proceed	  model	  	  
•  PPM	  is	  bedoeld	  om	  interven0es	  (e.g.,	  Wikiwijs	  als	  
project)	  te	  beoordelen	  en	  te	  evalueren.	  

•  Begin-‐	  en	  eindpunt	  is	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  
•  Precede	  –	  planning	  van	  de	  interven0e	  
•  Proceed	  –	  implementa0e	  van	  de	  interven0e	  	  



Begin-‐	  en	  eindpunt	  



Me0ngen	  
•  De	  resultaten	  hebben	  betrekking	  op	  vijf	  me0ngen	  
die	  ongeveer	  om	  het	  jaar	  hebben	  plaats	  gehad.	  De	  
vragenlijsten	  zijn	  uitgezet	  door	  TNS/NIPO.	  
–  0-‐me0ng	  (november	  2009):	  nadruk	  op	  RAA	  variabelen:	  de	  rol	  van	  eerder	  

gebruik,	  kennis	  en	  vaardigheden	  en	  de	  invloed	  van	  anderen	  die	  al	  OER	  
gebruiken.	  

–  1-‐me0ng	  (december	  2010):	  nadruk	  SDT	  variabelen:	  mo0va0e	  en	  basic	  needs	  	  
–  2-‐me0ng	  (maart	  2012):	  nadruk	  op	  de	  beweegredenen	  om	  OER	  te	  delen	  
–  3-‐me0ng	  (maart	  2013):	  nadruk	  op	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  bij	  de	  adop0e	  

van	  OER;	  gebruik,	  maken	  en	  delen	  van	  OER	  
–  4-‐me0ng	  (januari	  2014):	  nadruk	  op	  de	  kwaliteit	  van	  OER	  (inhoud,	  didac0sche	  

aanpak,	  volledigheid,	  enz).	  



Resultaten	  mbt	  RAA	  en	  SDT	  
•  RAA	  gerelateerde	  bevindingen:	  
–  Houding:	  sterke	  voorspeller	  voor	  inten0e	  
–  Perceived	  behavior	  control:	  voorspeller	  voor	  inten0e	  
–  Perceived	  norm:	  speelt	  geen	  rol	  

•  SDT	  gerelateerde	  bevindingen:	  
– Mo0va0e	  beïnvloed	  houding	  en	  perceived	  behavior	  
control	  



Kwaliteit	  van	  OER	  
•  Amtude	  van	  docenten	  om	  OER	  te	  gebruiken	  was	  
mogelijk	  nega0ef	  doordat:	  
–  Kwaliteit	  deel	  van	  de	  Wikiwijs	  OER	  nog	  onder	  de	  maat	  
–  Volume	  Wikiwijs	  OER	  nog	  onvoldoende	  

•  Docenten	  verhogen	  (vooralsnog)	  niet	  de	  kwaliteit	  
van	  OER	  (door	  te	  reviseren)	  

•  Er	  is	  een	  kwaliteitssysteem	  nodig	  met	  duidelijke	  
criteria	  

	  



OER	  maken	  is	  een	  complexe	  taak	  
•  Het	  maken	  van	  OER	  vereist	  de	  nodige	  kennis	  en	  
kunde;	  is	  geen	  ‘core	  business’	  van	  docenten	  (RAA:	  
perceived	  behavior	  control	  laag)	  

•  De	  Wikiwijs	  tools	  waren	  ontoereikend	  en/of	  las0g	  te	  
gebruiken.	  Derhalve	  nodigden	  die	  tools	  niet	  echt	  uit	  
om	  OER	  te	  maken	  (RAA:	  houding	  is	  nega0ef).	  
Verbetering	  van	  deze	  tools	  naar	  aanleiding	  van	  
usability	  studies	  leidde	  tot	  toename	  van	  nieuwe	  OER	  



Samen	  of	  alleen	  OER	  maken	  
•  De	  wat	  nega0eve	  amtude	  van	  docenten	  om	  OER	  te	  
maken	  was	  ook	  te	  verklaren	  doordat	  de	  Wikiwijs	  
tools	  niet	  toelieten	  samen	  OER	  te	  maken.	  Dat	  
veranderde	  toen	  de	  tools	  dat	  wel	  deden.	  

•  Vanuit	  SDT	  versterkt	  samenwerken	  aan	  OER	  de	  
onderlinge	  rela0es	  en	  het	  gevoel	  van	  competent	  zijn.	  
En	  daarmee	  de	  intrinsieke	  mo0va0e	  om	  OER	  te	  
maken.	  



Delen	  van	  OER	  
•  Doorgaans	  alleen	  met	  directe	  collega’s	  mbv	  de	  memory	  s0ck	  

of	  via	  e-‐mail	  (64,5%)	  
–  Angst	  dat	  de	  controle	  over	  hun	  OER	  verloren	  gaat	  
–  Bang	  dat	  anderen	  kunnen	  er	  mee	  aan	  de	  haal	  gaan	  

•  Delen	  in	  het	  publieke	  domein	  (bv	  via	  Wikiwijs)	  wordt	  zelden	  
gedaan	  (2.9%)	  

•  Probleem	  hierbij:	  
–  Wikiwijs	  tools	  ondoorzich0g	  (nu	  verbeterd)	  
–  Kennis	  van	  metadatering	  nodig	  	  



Evalua0e	  Wikiwijs	  als	  project	  	  
•  Wikiwijs	  als	  project	  had	  tekortkomingen:	  

–  Aandacht	  vooral	  gericht	  op	  de	  Wikiwijs	  repository	  and	  portal	  
–  Weliswaar	  trainingen	  maar	  zijn	  eigenlijk	  meer	  een	  kennismaking	  
–  Te	  weinig	  PR	  rich0ng	  docenten	  en	  schoolleiders	  (<48%	  wist	  van	  

Wikiwijs	  af;	  daarvan	  hebben	  65%	  het	  Wikiwijs	  pla`orm	  bezocht)	  

•  Daarbij/zodat:	  
–  Gebruik	  van	  OER	  is	  nog	  te	  veel	  een	  persoonlijke	  onderneming;	  weinig	  

druk	  vanuit	  de	  schoolleiding	  (RAA:	  lage	  perceived	  norm)	  
–  Weinig	  animo	  om	  zelf	  OER	  te	  maken	  (3,1%	  maakt	  OER,	  9%	  geeY	  aan	  

daarvoor	  support	  te	  hebben)	  



Evalua0e	  Wikiwijs	  als	  project	  (vervolg)	  
•  Aanbevelingen	  (vanuit	  PPM)	  

–  Alle	  stakeholders	  betrekken	  waaronder	  scholen	  en	  hun	  aanhoren	  om	  
eigenaarschap	  te	  creëren	  

–  Par0jen	  vinden	  die	  invloed	  uitoefenen	  op	  schoolhoofden,	  docenten,	  
besturen,	  enz.	  	  

–  Overtuigende	  communica0e	  opstellen	  die	  het	  belang	  en	  betekenis	  van	  
OER	  onderstrepen	  

–  Geven	  van	  trainingen	  die	  verder	  gaan	  dan	  kennismaking	  
–  Overheid	  moet	  dwingender	  optreden,	  nu	  te	  vrijblijvend.	  Er	  moet	  

beleid	  en	  regula0e	  komen	  



Conclusies	  
•  Wikiwijs	  als	  project	  heeY	  nog	  onvoldoende	  
bewerkstelligd	  dat	  docenten	  in	  groten	  getale	  
OER	  zijn	  gaan	  adopteren.	  De	  realiseren	  van	  
een	  Wikiwijs	  repository	  en	  portal	  en	  aandacht	  
voor	  trainingen	  is	  nog	  onvoldoende	  gebleken.	  
De	  aanbevelingen	  hiervoor	  moeten	  serieus	  
genomen	  worden.	  



Contactgegevens	  
	  
	  

Karel.kreijns@ou.nl	  


