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Inhoud

• Welkom

• Opzet webinar

• OpenU en een leven lang leren (aanleiding)

• Achtergronden OpenU (doelgroepen, doelen)

• Services LS&T en Informatica

• Relatie met OER



Welkom

• Wilfred Rubens, projectleider OpenU, "
presentator

• Robert Schuwer, Projectleider "
Wikiwijs Content, moderator



Opzet webinar

• Kunnen jullie me goed horen? 

• Hoe vaak heb je al eens aan een webinar via Elluminate 
deelgenomen? A=0, B=1-2x, C=3-5x, D=5+

•  Indeling scherm

• Geen video ivm performance

•  Sessie wordt opgenomen. Namen niet zichtbaar. 



Opzet webinar (2)

•  Presentatie

•  Vragen via chat. Op vaste momenten ingaan

•  Vragen via microfoon (heb je een goede microfoon, is geluid getest?)

•  Stellingen





De OU spin in het web leven lang leren

Source: km6xo



Studietrajecten en diensten van OpenU:

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 (online)

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

6.  Ik wil bijblijven in mijn vakgebied



Stelling

• Als onderwijsinstellingen een rol van betekenis willen 
vervullen rond een levenlang leren, dan zullen zij zich met 
nieuwe producten moeten richten op nieuwe ‘markten’.





Doelgroepen OpenU



Doelgroepen

Gratis 



Doelgroepen

Registreren 
(gratis plus 
interactie)



Doelgroepen

Kennisabonnees 
(toegang online 

masterclasses, niet 
gratis content, plus 

korting op specifieke 
diensten)



Doelgroepen

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

feedback



Wederkerend leren 2.0

Focusopleiding Abonnement

MasterAbonnement

Cursus Geregistreerd

AbonnementFocusopleiding



• Duurzaam committment

• Studeren en ‘sociaal leren’, networked learning

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

Wederkerend leren 2.0



Doel: meer massa





Services OpenU



Kennisabonnement LS&T"


• Toegang online masterclasses (min. 10 per jaar)

• Alle digitale content online cursussen en topics

• Korting F2F events

• Sociale media

• 240 euro per jaar

• Target 2012: 500



Online masterclasses"


• Interviews experts over specifieke onderwerpen

• Te lezen artikelen

• Forum (vragen vooraf stellen)

• Interactie via chat

• Gemodereerd

• 0,5 - 1 uur



Online masterclasses"


• Interviews experts over specifieke onderwerpen

• Te lezen artikelen

• Forum (vragen vooraf stellen)

• Interactie via chat

• Gemodereerd

• 0,5 - 1 uur

Eerste online masterclasses: 
100+ aanmeldingen, 80+ 

deelnemers, werving via sociale 
media en beperkte mailing 



Stelling



In Nederland zijn wij nog niet ‘toe’  aan online 

masterclasses




Kennisabonnement Informatica"


• Online masterclasses

• 100% aanbod (m.u.v top 10)

• ….



Samenwerking faciliteren

Foto: ChrisL_AK



Samenwerkingsverbanden"


• ZAP

• Scholen (bijv. in het kader van professionalisering)

• Andere universiteiten en hogescholen

• Adviesbureaus

• Ook content van eigen vakgebieden

• Dit als eerste uitbreiden



Leren in een sociale context"


•  Bloggen in communities (selectief zichtbaar)

•  Persoonlijk bloggen

•  Search and invite

•  Fora

•  Wiki

•  Integratie tweets

•  Connectie met "
Facebook

Bij blijven op vakgebied
Contacten onderhouden met 

andere studenten
Vergroten transparantie 

leerstofgebied



Beoogde effecten leren in een sociale context"


• Betere binding, hogere motivatie

• Hoger studierendement

• Aantrekkelijker aanbod

• Meer studenten



Digitaal aanbod

Geen schriftelijk +
Master LS&T volledig online, 

ook op de iPad
Informatica: 100% aanbod



Topics

• Centrale thema’s LS&T

• Onderwijs, onderzoek, innovatie

• Informatica: thema’s centraal stellen (zoals Scala en 
mobiele technologie)

• Leiden naar cursussen







Relatie met OER



Open educational resources"


• Gratis artikelen, "
blog posts, video’s 

• Snapshots cursussen

• Gratis cursussen

• OER is onderdeel "
OpenU



Beoogde effecten open educational resources

• Beter zicht op inhoud cursussen (snapshots)

• Kwaliteit tonen (OU als aantrekkelijke partner)

• Transparant maken wat je doet

• Positie verwerven

• Meer studenten, kennisabonnees en geregistreerde 
gebruikers 



Een kennisabonnement 

• A. Is het ei van Columbus voor financiering OER

• B. Is interessant afhankelijk van prijs en inhoud

• C. Is een dienst die niet bij een instelling voor hoger 
onderwijs past





Bedankt! (met name Robert)

wilfred.rubens@ou.nl
Skype: wrubens




