
OU - CELSTEC - Leernetwerken

Peter Sloep

Open Universiteit Nederland

KH Limburg29 januari 2009



Inhoudsoverzicht



Inhoudsoverzicht

• Open Universiteit



Inhoudsoverzicht

• Open Universiteit

• Centre for Learning Sciences & 
Technologies



Inhoudsoverzicht

• Open Universiteit

• Centre for Learning Sciences & 
Technologies

• Leernetwerkenprogramma



Inhoudsoverzicht

• Open Universiteit

• Centre for Learning Sciences & 
Technologies

• Leernetwerkenprogramma

• maar eerst ...



Wie ben ik?

• gepromoveerd als theoretisch bioloog 

• 10 jaar cursusontwikkelaar nat. wet.

• 10 jaar onderwijstechnoloog

• 5 jaar lector ‘educatieve functies van ict’ bij 
Fontys Hogescholen

• 1.5 jaar programmaleider Leernetwerken 



Open Universiteit 
Nederland



Een beetje historie

• gestart in 1981, volgens model van OU UK

• gegrondvest op de idealen uit de zeventiger 
jaren: gelijke kansen. etc.

• eerste studenten in september 1984

• we vieren nu ons 25 jarig bestaan
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De Open Universiteit Nederland ontwikkelt, verzorgt en 
bevordert, samenwerkend in netwerken en allianties, 

hoogwaardig en innovatief hoger afstandsonderwijs. Als dé 
universiteit voor leven-lang-leren stelt zij de uiteenlopende 

leerbehoeften van mensen in hun levensloop én de 
noodzaak tot aanzienlijke verhoging van het kennisniveau 

van de samenleving centraal.



Kerntaken

• hoogwaardig afstandsonderwijs op 
academisch niveau

• expert in onderwijsontwikkeling en 
onderwijsinnovatie

• maatschappelijke meerwaarde



Kenmerken 

•  één van de 14 Nederlandse universiteiten

• (oorspronkelijk ook hbo-taken)

• geen ingangseisen (diploma’s etc.)

• behalve ouder dan 18 en EU ingezetene



Kenmerken (vervolg)

• 6 faculteiten elk met een bachelor-opleiding

• 13 master-opleidingen

• meer dan 300 afzonderlijke cursussen

• in het Nederlands, soms Engelse bronnen, 
heel soms volledig Engels



Enkele getallen

• 800 medewerkers

• 12 studiecentra, ook 6 in Vlaanderen

• ongeveer 20.000 studenten, van wie 60% 
met een baan, gelijke man-vrouw-
verhouding

• 33% tussen 26 en 35, 33% tussen 35 en 45 
(10% jonger, 25% ouder)



Expertisecentra

• NeLLL Netherlands laboratory for lifelong 
learning (virtueel centrum)

• Ruud de Moor Centre, voor de 
professionele ontwikkeling van docenten 
primair en secundair onderwijs

• Centre for Learning Sciences and 
Technologies



CELSTEC



Kenmerken

• 100 medewerkers

• 3 R&D programma’s, 1 master-programma

• Learning and Cognition

• Learning Media

• Learning Networks

• Master Active Learning



Kenmerken (vervolg)

• Research en development

• ‘Valorisatie’

• Voor 65% betaald uit 1e geldstroom

• Voor 35% uit 2e (ZWO, ESF) en 3e 
geldstroom



Learning & Cognition

• over de cognitieve onderbouwing van het 
leren

• focus ook op secundair onderwijs

• 4 C/ID model, cognitieve belastingstheorie



Learning Media

• net begonnnen

• focus op (multimediale) inhouden

• mobiel leren, adaptief leren, ..

• IMS LD specificatie geërfd



Learning Networks



• 35 personen - informatici, 
onderwijskundigen, psychologen, ...

• FP6 IP TENCompetence, FP7 idSpace, 
LTfLLL, Handover, Sister; Erasmus Free 
Technology master, Lensus

• projecten binnen OUNL en in de regio

• focus op niet-formeel levenslang leren



• Use Cases

• Leernetwerken voor levenslang leren

• Ontwerp van leernetwerken

Onderzoeksprogramma 
over levenslang leren



Use Case 1
Jan is een chemisch ingenieur in 

het MKB. Hij ambieert een 
loopbaan als water-manager bij 
het lokale waterbedrijf en moet 
daarvoor zijn vaardigheden en 
kennis bijwerken en uitbreiden. 



Use Case 2
Een jurist bemerkt dat hij 

diepgaander kennis nodig heeft 
van de natuurwetenschappelijke 
aspecten van het farmaceutisch 

bedrijf waar hij voor werkt.



Use Case 3
Een liefhebber van oude 

motorfietsen wil een Moto 
Guzzi V7 uit 1972 kopen en 
terugbrengen in de originele 

staat. Ze heeft daarvoor 
specifieke vaardigheden nodig 

die ze hoopt op te doen via het 
netwerk van collega-

motorfanaten.



formeel 
leren

niet-
formeel 
leren

informeel 
leren

initieel 
onderwijs

post-initieel 
onderwijs

‘gewoon’ 
onderwijs

zeldzaam buiten 
beschouwing

na-, her- en 
bijscholing

levenslang 
leren

buiten 
beschouwing



• Na-, her- en bijscholing als model bouwt 
voort op het formele onderwijs.

• Het is niet effectief voor post-initieel 
onderwijs aangezien het niet voldoet aan 
de eisen van logistieke, didactische en 
inhoudelijke flexibiliteit die dat onderwijs 
stelt.

Stelling 1



[Stelling 2]

• Initieel onderwijs hoort soepel over te gaan 
in post-initieel onderwijs als levenslang 
leren kans van slagen wil hebben

• Dit stelt hoge eisen aan het initieel 
onderwijs (waaraan het niet voldoet).



Stelling 3

• Post-initieel onderwijs kan het best gestalte 
krijgen binnen Leernetwerken.

• Een Leernetwerk is een online, sociaal 
netwerk dat is ontworpen om levenslang 
leren te ondersteunen (een onderwijs 
‘ecosysteem’).



Ontwerp: 
Competenties

• Competentiekaarten stellen je in staat in 
kaart te brengen wat je al bereikt hebt en 
wat je wilt bereiken in termen van 
competenties.

• Competenties verbinden leeractiviteiten 
met leerkansen/gelegenheden.



• In de context van een Leernetwerk zal 
door middel van ad-hoc transient 
communities een lappendeken van deels 
overlappende gemeenschappen ontstaan.

• Zowel nabije vrienden in dezelfde 
gemeenschap als verre kennissen 
(Granovetters strength of weak ties)

Ontwerp: 
zelforganisatie



Ontwerp: aanbevelingen 
aan medestudenten

• over experts met kennis van zaken

• over geschikte leerinhouden

• over samenwerkingskansen 

• over studievoortgang (coaching)

• (via ad-hoc transient communities)



Ontwerp: software-
architectuur

• plan 1 (korte termijn): begin met een 
bestaande gemeenschap en zorg ervoor dat 
het de kenmerken van een Leernetwerk 
verkrijgt.

• gebruik daartoe een gesloten 
infrastructuur, zoals een flexibel content 
management systeem zoals Drupal of een 
virtuele leeromgeving zoals Moodle (OS).



Ontwerp: software-
architectuur

• plan 2 (lange termijn): sluit aan bij een 
bestaand sociaal network en stimuleer de 
groei van gemeenschappen met een 
leerdoelstelling en focus.

• gebruik bestaande social networking sites, 
en maak specifieke diensten beschikbaar via 
hun API’s (open social!).



Dank voor uw 
aandacht!
Vragen?

peter.sloep <at> ou.nl
pbsloep.nl
celstec.org


