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Inhoud

• Wat was nog eens de aanleiding van OpenU (vh StOER)?

• OpenU afgebakend

• Doelgroepen OpenU

• Twee portalen

• OpenU bruikbaar concept voor een leven lang leren?



Aanleiding



De OU spin in het web leven lang leren

Source: km6xo

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


Doel: meer massa
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OpenU afgebakend



Studietrajecten en diensten van OpenU:

1. Ik wil een Bachelor halen

2. Ik wil een Master halen

3. Ik wil een Ph.D. halen (als buitenpromovendus)

4. Ik wil bepaalde kennis bijspijkeren

5. Ik wil studeren voor een andere/betere functie of beroep

6. Ik wil bijblijven in mijn vakgebied



OpenU als middel

Platform met 
functionaliteiten 

(cursussen, 
zelfgeorganiseerd 

leren)

Business model

Andere 
producten/diensten

Content: 
(deels gratis, helemaal 

gratis, mobiele formaten)

Marketing

Transparantie

Boeien en binden



OER

• 10% gratis

• Snapshots

• Vrij beschikbare bronmaterialen binnen cursussen 
(artikelen, rapporten, video, materialen derden)

• Opgenomen versies webinars



Voorbeelden andere producten/diensten

• Doelgroepgerichte trajecten (o.a. docenten MBO)

• Toegang tot besloten deel portal in combinatie met 
trajecten



Wederkerend leren 2.0

Focusopleiding Abonnement

MasterAbonnement

Cursus Geregistreerd

AbonnementFocusopleiding



OpenU biedt:

• Flexibele, aantrekkelijke trajecten, cursussen, webinars en 
diensten, geordend in inhoudelijke Topics. Ook derde partijen 
kunnen aansluiten.

• Een persoonlijke digitale werk- en studieomgeving waarin 
plannen en studeren in al zijn aspecten wordt ondersteund

• Een sociaal netwerk waarmee studiecontacten kunnen 
worden onderhouden

• Een portaal per leerstofgebied waarin alle functionaliteit 
geïntegreerd wordt aangeboden



Diversiteit OU 
komt terug in 
invulling OpenU



USP

• Combi 

• Inhoud

• Professionals

• Functionaliteiten

• Focus



Doelgroepen OpenU



Business model

Gratis 



Business model

Gratis 
Registreren 

(gratis plus interactie)



Business model

Gratis 
Registreren 

(gratis plus interactie)

Abonnees (ook niet gratis 
content, plus korting op 
specifieke diensten zoals 

webinars) 



Business model

Gratis 
Registreren 

(gratis plus interactie)

Abonnees (ook niet gratis 
content, plus korting op 
specifieke diensten zoals 

webinars) 

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

feedback



Abonnementsprijzen (‘blauw’)

• Individuen

• Organisaties

• Partnerorganisaties

• Kortingspercentage (staffels)

• Korting op andere leerstofgebieden

• Contract per jaar



Twee portalen

http://portal.ou.nl/web/informatica
http://portal.ou.nl/web/leren

http://portal.ou.nl/web/informatica
http://portal.ou.nl/web/informatica
http://portal.ou.nl/web/leren
http://portal.ou.nl/web/leren


OpenU: bruikbaar concept leven lang leren?



Bedankt!

wilfred.rubens@ou.nl
Skype: wrubens
Chiba 0.23
http://www.slideshare.net/wrubens

mailto:wilfred.rubens@ou.nl
mailto:wilfred.rubens@ou.nl
http://www.slideshare.net/wrubens
http://www.slideshare.net/wrubens

