
OpenU, DLWO en 
curriculum

Wilfred Rubens
http://www.slideshare.net/wrubens

http://www.slideshare.net/wrubens
http://www.slideshare.net/wrubens
http://www.slideshare.net/wrubens
http://www.slideshare.net/wrubens




Programma

• Ambitie OU

• Concept OpenU bij OLW

• Curriculum?

• Onderdeel OpenU als casus curriculum

• Demonstratie



Open Universiteit: spin in web levenlang leren

Source: km6xo

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


Studietrajecten en diensten 

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



Source: NYU Wagner

Internettechnologie 
en mobiele 
technologie 

beïnvloeden hoe 
wij (kunnen) leren

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


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

Met cursussen en opleidingen 
alleen ben je er niet



Krachtige, veelzijdige, 
leeromgeving

Cursussen

(Elektronische) publicaties

Vrij verkrijgbare informatie
Concurrenten

Collega’s
Sociale media

Digitaal

Fysiek

Mobiel, ubiquitous, augmented



Herkenbaar beeld?
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Doelgroepen

Gratis 
Registreren 

(gratis plus interactie)

Betaalde gebruikers (toegang 
online masterclasses, niet gratis 

content, topics, certificaat, 
kortingen...)

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



Wederkerend leren 2.0

Focusopleiding

Masterclass

Cursus

Focusopleiding

Leertraject

Master

Geregistreerd

Leertraject



• Duurzaam committment

• Studeren en ‘sociaal leren’, networked learning

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

Wederkerend leren 2.0
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Onderdeel OpenU als casus



Rationale

• Kennis over onderwijs en leren verandert als gevolg van 
onderzoek en technologie. 

• Noodzaak professionals expertise voortdurend op peil  
houden. 

• Laten zien dat ze hun vakgebied bijhouden. 

• Combi met werk en privé maakt flexibele oplossingen, op 
academisch niveau, noodzakelijk



Tijd en locatie



Leeractiviteiten



Online masterclasses

• Forum (vragen vooraf stellen, en na afloop)

• Interviews experts over specifieke onderwerpen

• Te lezen artikelen

• Interactie via chat

• Gemodereerd

• Doorlooptijd: 1 week



Online masterclasses/leertrajecten

• 6 vouchers MC’s (keuze uit 12, jaar geldig)

• Toegang tot topics

• Materiaal cursussen

• Toegang tot extra online lezingen

• Netwerkfaciliteiten

• Kortingen

• Losse verkoop, vast bedrag 6 vouchers per jaar, staffelkorting



Impressie



Certificering: beoordelen

• Eigen leeractiviteiten inbrengen

• Professionalisering aantoonbaar maken 
(‘leerbelastingformulier’)

• PE-punten

• Jaarlijks aanvragen



Voorbeeld traject

Activiteit Punten

MC leren van professionals (matig actief) 2

MC Expertiseontwikkeling (actief) 4

MC Werkplekleren (actief) 4

Boek bestuderen en bespreken 10

Kenniscafé georganiseerd en pecha kucha verzorgd 4

..... 10

Totaal 34



Materialen en content

Voorbeelden





Snapshots

• Inkijk in cursus, leiden naar aankoop cursus

• Selectie hoofdstukken cursusmateriaal

• Afzonderlijk bestuderen



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



Leren in een sociale context

• Bloggen in communities (selectief zichtbaar)

• Persoonlijk bloggen

• Search and invite

• Fora

• Wiki

• Integratie tweets

• Connectie met 
Facebook

Bijblijven op vakgebied
Contacten onderhouden met 

andere lerenden
Vergroten transparantie 

leerstofgebied, valorisatie



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



Demo

http://www.openu.nl

http://www.openu.nl
http://www.openu.nl
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