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Inhoud

• Korte inleiding

• Welke producten en diensten zijn ontwikkeld?

• Verbreding?





Nieuwe ‘markten’, 
non-consumers:  
•Technologische 
verbeteringen
•Belang student-
gecentreerd 
onderwijs
•Lerarentekort
•Kostenreductie



Open leerplatform 
OpenU: de ‘klei’ 
die de OU moet 

faciliteren om 
nieuwe producten/

diensten te 
ontwikkelen voor 

(nieuwe) 
doelgroepen





Geen vervanging bestaande markt, wel 
verschuiving (en groei)



Projectteam

• Informatica

• Onderwijswetenschappen

• Technisch ontwikkelteam

• MCS

• ICTS
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Snapshots
• Van (bijna) alle cursussen een deel van plm. 10% 

open online

• Te downloaden zonder registratie

• Creative Commons licentie

• Geen tentaminering of begeleiding

• Twee functies:

• Preview voor potentiële kopers

• Belangstelling wekken bij passanten



Snapshots (2)

• Requirements:

• Aaneengesloten zinvol fragment

• Representatief voor de hele cursus

• Gemakkelijk te onderhouden

• Enthousiasme opwekkend

• Te bestuderen zonder kennis 
ontbrekende delen









Kennisabonnement Informatica 
(vanaf herfst 2012)
• Van ca. 85% van de (bijna alle) cursussen is de inhoud 

online in te zien

• Voor kennisabonnees

• Niet als pdf downloadbaar

• Copyright, geen Creative Commons licentie

• Goed leesbaar, ook op tablets

• Bedoeld voor alumni en anderen die geïnteresseerd zijn in 
een naslagfunctie





Alleen zichtbaar voor 
kennisabonnees



Techniek Kennisabonnement



Leertraject: Leren en 
Doceren in de 21e eeuw



Leertraject: Leren en 
Doceren in de 21e eeuw

• Zes online masterclasses (keuze uit een 
uitgebreider overzicht)

• Validering van elders uitgevoerde 
leeractiviteiten

• Archief van voorgaande masterclasses
• Digitale materialen van de Master 

Onderwijswetenschappen
• Expert netwerk 
• Kortingen op lezingen en conferenties
• Certificaat op basis van opdrachten



Online masterclass
• Forum (vragen vooraf stellen, en na afloop)

• Interview expert over specifiek onderwerp

• Paper presentatie AIO’s

• Te lezen artikelen

• Interactie via chat

• Gemodereerd

• Doorlooptijd: 1 week



Impressie



Certificering: beoordelen

• Eigen leeractiviteiten inbrengen

• Professionalisering aantoonbaar maken 
(‘leerbelastingformulier’)

• PE-punten

• Jaarlijks aanvragen



Integratie binnen professionaliseringsactiviteiten

• Collectieve contracten

• Combi F2F-workshops, online 
masterclasses, leren in community (ID-
College)



Open online lezingen/colleges



Uitdragen resultaten 
research via OpenU (valorisatie)
• Vakportalen: alle informatie, onderwijs, 

professionaliseringsactiviteiten en 
kennis toegankelijk, topics. 

• Gekoppeld aan de professionele 
sectoren en wetenschappelijke 
disciplines





Kennis delen
Dialoog

Informatie cureren



Brats (Bookmarking Rating Annotating Tagging Sharing)



Brats (Bookmarking Rating Annotating Tagging Sharing)





Brats (Bookmarking Rating Annotating Tagging Sharing)

Niveau 
participatie

Drempel
Laag Hoog

Hoog

Lurking

Brats

Becommentariëren

Publiceren



Profiel en dialoog



Connecties, kennis uitwisselen



Samenwerking faciliteren

Foto: ChrisL_AK
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OpenU als resultaat 
onderzoek en innovatie

• Een laboratorium voor het testen en demonstreren 
nieuwe leervoorzieningen voor overbrengen en 
delen van kennis en cultuur 

• Samen met partners innoveren van het hoger 
onderwijs

• Uitkomsten o.a. TenCompetence project



Open Educational Resources

• Gratis artikelen, 
blog posts, video’s 

• Gratis cursussen

• OpenU maakt selectief toegankelijk maken 
mogelijk

• Freemium

• OER is onderdeel OpenU





Gepersonaliseerde pagina



Bestellen producten

• Vouchers met credits

• Product kopen? Credits worden in mindering gebracht

• Vouchers weggeven

• September 2012



Wensenlijst

• Peer support

• Learning analytics

• Recommender systemen

• .....



Verbreding?

• Positieve intentie

• Advies wordt voorbereid (wat moet er gebeuren om...)

• Half september (voorgenomen) besluit 

• Bredere invoering:

• Technisch beheer

• Support

• Ontwikkeling

• Afstemming

• .....





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

Met dank aan Lex Bijlsma voor de slides over 
Informatica
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