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Welkomstwoord

Anja Oskamp
rector magnificus

Dames en heren,

Van harte welkom bij de 27e dies natalis van de Open Universiteit.

Bij de voorbereiding van deze dies natalis gingen wij uit van een gewone 

dies zonder speciale gebeurtenissen. Maar zoals wel vaker, de actualiteit 

heeft ons ingehaald: deze dag staat nu ook in het teken van het afscheid 

van de voorzitter van het College van bestuur, Theo Bovens. Daartoe zullen 

we de academische zitting later deze middag onderbreken.

Het thema van de dies is sociale media in het onderwijs. Bij sociale media 

hoort tegenwoordig mobiele apparatuur. Op de uitnodiging voor deze mid-

dag wordt u dan ook van harte uitgenodigd uw mobiele telefoon of iPad 

NIET uit te zetten. U mag naar hartenlust twitteren, graag zelfs, dat is ook de bedoeling. Ik verzoek u 

wel dat zonder geluid te doen, de beltoon etc. dus uit te zetten, om een kakofonie te voorkomen.

Dames en heren,

De wereld waarin het hoger onderwijs opereert is momenteel voortdurend in beweging. 

Universiteiten en hogescholen moeten zich profileren, aangeven waarin zij zich onderscheiden. 

Maatregelen van het ministerie raken tegelijkertijd de universiteiten in onderwijs en onderzoek. En 

ze raken de studenten. Studierendementen moeten verbeterd worden, onder meer door strengere 

selectie van studenten aan de poort, door een streng bindend studieadvies na de poort en dan 

tenslotte nog door boetes bij uitloop. Deeltijdstudenten worden daarbij niet anders behandeld dan 

gewone studenten. Zoals de zaken er nu voor staan, gaat langer over de studie doen dan nomi-

naal plus 1 jaar voor studenten aanzienlijke extra kosten met zich meebrengen. Een nieuwe studie, 

nadat men al een graad heeft behaald, wordt door de hoge collegegelden die voor tweede studies 

gevraagd moeten worden, ontmoedigd. Toch leven we in een tijd waarin kennis voortdurend ver-

nieuwd wordt en dus ook binnen het beroepenveld steeds vernieuwd en aangevuld moet worden. 

Daarbij wordt van een groot deel van de bevolking een steeds hoger opleidingsniveau gevraagd. 

Leren, het voortdurend blijven vernieuwen van kennis in alle fasen van het leven is noodzakelijk bin-

nen de kenniseconomie. En daarbij dient men tenminste het reeds behaalde niveau vast te houden, 

maar nog beter dient men te trachten een volgend niveau te halen. Om dat te effectueren is echter 

nodig dat de noodzaak van voortdurend kennis onderhouden, vernieuwen en aanvullen, van leven 

lang leren, echt begrepen wordt, niet alleen door individuen, maar ook en vooral door bedrijfsleven 

en overheid. Kennis onderhouden en vernieuwen, medewerkers een leven lang laten leren, vraagt 

immers om investeringen, in tijd, energie en geld, van personen en van instanties.

Om in een kenniseconomie de kennis op het niveau van het individu te laten vernieuwen, moeten 

de onderwijsprocessen goed aansluiten op de behoefte van leren in latere fasen van het leven. En 

ze moeten vooral ook aansluiten bij de hoeveelheid tijd die mensen hebben om naast hun werk en 

gezin te blijven studeren. Het zal u niet verbazen dat ik u nu ga vertellen dat de Open Universiteit 

dit tot haar profiel en competenties rekent, met 27 jaar ervaring in deze processen. Die ervaring ligt 
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1 Terzijde, er is nog een derde manier die specifiek is voor het onderwijs, namelijk technologische vernieuwingen als onderwerp van onderwijs; die laat ik 
 hier buiten beschouwing.
2 In 2001 schreef Marc Prensky een artikel dat sedertdien zeer vaak geciteerd is. De openingszin daarvan is: ‘Our students have changed radically. Today’s 
 students are no longer the people our educational system was designed to teach.’ Deze studenten noemt hij digital natives. Zie Prensky  (2001a, 2001b).  
3 Zie bijvoorbeeld Sloep & Jochems (2007).

Gebruik van sociale media in het 

onderwijs: wat is wijsheid?

Peter B. Sloep
programme director research and development technology enhanced learning

Inleiding

Het denken over onderwijsinnovatie is altijd beïnvloed geweest door tech-

nologische ontwikkelingen, zoals de radio, de televisie en de computer, en 

de opkomst van het internet vormt daarop geen uitzondering. Die invloed 

van nieuwe technologie komt altijd op twee manieren tot stand1. Enerzijds 

stromen elk jaar nieuwe leerlingen de scholen binnen voor wie de wereld 

met de nieuwe technologie de enige wereld is die zij kennen; ze worden 

vaak digital natives genoemd2. Als onderwijsgevende is het altijd verstandig 

aan te sluiten bij de denkwereld van die leerlingen en dat geldt in dit geval 

eens te meer. Als docent kun je er natuurlijk niet omheen kennis te nemen 

van nieuwe technologische ontwikkelingen, om daar iets verstandigs over te kunnen zeggen en, 

indien mogelijk en zinvol, er in je onderwijs aan te refereren. Anders vervreemdt de wereld van 

jouw onderwijs van die van alledag, wat de effectiviteit en attractiviteit van het onderwijs niet ten 

goede komt. Daarbij geldt nog dat met de steeds grotere snelheid waarmee technologie zich ont-

wikkelt, het voorkomen van die vervreemding steeds lastiger wordt3. 

 

Maar technologie kan door docenten ook in het onderwijs zelf geïncorporeerd worden, in de werk-

vormen en de didactiek. Kun je Facebook of Google+ in je onderwijs gebruiken, kun je profijtelijk 

gebruik maken van blogs, wiki’s, Twitter, moet je leerlingen vertellen hun smart phone uit te zetten 

bij binnenkomst van de klas of kunnen ze er juist nuttig gebruik van maken etc.? Dit is de tweede 

manier waarop technologie het onderwijs beïnvloedt. Het is verstandig nieuwe technologieën te 

beproeven, juist ook technologieën die niet specifiek voor het onderwijs ontwikkeld zijn, om te 

onderzoeken of zij kansen bieden voor verbetering van het onderwijs. En wie kan tegen kansen op 

beter onderwijs zijn, zou je denken. Het probleem zit hem natuurlijk in de details. Voor elke speci-

fieke vernieuwing moet je je afvragen voor welk onderwijsprobleem dit een oplossing is, in welke 

mate de inzet van sociale media erin slaagt het probleem op te lossen, hoe je de gekozen oplossing 

daadwerkelijk kunt implementeren in je onderwijs, en ten slotte, welke problemen je daarbij kunt 

tegenkomen. Het antwoord op die vragen samen bepaalt in hoeverre het wijs is te werken met een 

specifiek sociaal medium of combinatie daarvan. 

Dit is de onderwijskundige invalshoek, maar hierachter schuilt nog een wereld van vragen. Sociale 

media en het internet zijn verschijnselen die het maatschappelijk verkeer in den brede beïnvloe-

den. Het gebruik van sociale media in het onderwijs is daar slechts een bijzonder geval van. De 

achterliggende vraag is dus ook in hoeverre vraagstukken die het gebruik van sociale media en het 

internet in algemeen maatschappelijke zin oproepen ook relevant zijn voor het gebruik van sociale 

media in het onderwijs. Ook deze vraag behoeft een antwoord als we willen weten hoe verstandig 

het is sociale media in het onderwijs in te zetten. Ik zal mijn verhaal daarom beginnen met een 

heel summier overzicht van hoe het internet in twee fasen het maatschappelijk leven is binnenge-

drongen. Dan zal ik drie voorbeelden bespreken van onderwijsinnovatie met sociale media en me 

met u afvragen hoe verstandig die innovaties waren. Voor het beantwoorden van de eerste twee 

in het onderwijs, in het aanbieden van cursussen en het begeleiden van studenten naar een uni-

versitaire graad naast hun werkzaamheden en gezin. De tevredenheid van studenten over de Open 

Universiteit komt tot uitdrukking in de blijvend hoge posities die de Open Universiteit inneemt in de 

Nationale Studenten Enquête. Wij zijn daar trots op, niet in het minst omdat onze studenten kritisch 

zijn.

Die ervaring ligt ook in het onderzoek. Binnen de Open Universiteit wordt hoogwaardig wetenschap-

pelijk onderzoek gedaan naar de verschillende facetten van leren, het onderwerp waarop het onder-

zoek van de OU zich concentreert. De OU is daarbij een belangrijke speler op het internationale veld,  

een topspeler. De sterke oriëntatie van het onderzoek op het internationale speelveld heeft echter 

tot gevolg, heb ik gemerkt, dat in Nederland het onderzoek van de OU niet altijd de bekendheid 

geniet die het verdient. Dat moet veranderen. Onderwijs en onderzoek zijn met elkaar verbonden en 

voor de OU betekent dat ook in sterke mate dat resultaten van het onderzoek bijdragen aan verbe-

tering van het onderwijs, van de manier waarop het onderwijs wordt gegeven, zodat het onderwijs 

aansluit en blijft aansluiten bij de manier waarop mensen leren en dat in de hele onderwijscyclus, 

van voortgezet tot wetenschappelijk onderwijs, van initieel onderwijs tot onderwijs aan mensen die 

al jaren in de praktijk werkzaam zijn. Ook hier vindt een voortdurende vernieuwing plaats, waarbij 

onder meer de potentie van nieuwe technologieën wordt onderzocht.

Het profiel van de Open Universiteit is daarom duidelijk: zowel onderwijs als onderzoek zijn gericht 

op leren en wel op leren binnen alle fasen van het leven. De OU staat daarbij voor samenwerking, 

inhoudelijk, binnen de disciplines, op wo en hbo-niveau in het onderwijs, maar ook door onderzoek 

gericht op optimaliseren van leren, en aanpassen van onderwijs aan de veranderingen in de samen-

leving met oog voor wat de samenleving vraagt.

Het instellingsplan van de Open Universiteit is gericht op verdere academisering van de OU en daar-

mee het waarborgen en vergroten van de onderwijskwaliteit over de hele linie, binnen en buiten 

de OU, het versterken van het onderzoek en het vergroten van het onderwijsaanbod met een sterk 

accent op leven lang leren, in wo en hbo.

De Open Universiteit wil en kan zo een bijdrage leveren aan de kenniseconomie, juist door het 

accent dat zij heeft op leren in de verschillende fasen van het leven, naast werk, gezin en andere 

activiteiten. Dit accent maakt de Open Universiteit anders dan de andere universiteiten en hoge-

scholen. Het andere profiel betekent echter niet dat de OU zich van de andere universiteiten en 

hogescholen wil afzonderen. Integendeel, de Open Universiteit richt zich, zoals gezegd, in steeds 

sterkere mate op samenwerking met andere partners in het hoger onderwijs inhoudelijk, binnen 

de disciplines, op wo- en hbo-niveau: wat kunnen wij met en voor elkaar doen, wat kunnen ons 

onderwijs en onderzoek bijdragen aan het onderwijs van anderen? In gezamenlijkheid kunnen wij 

verschil in talent beter tot zijn recht laten komen en benutten. En daarbij kan de Open Universiteit 

waar nodig en zinvol als vangnet fungeren voor studenten die anders ten onrechte buiten de boot 

zouden vallen.

Dan kom ik nu op het thema van de dies: sociale media in het onderwijs. De Open Universiteit heeft 

altijd oog gehad voor wat technologie voor het onderwijs kan betekenen. Afstandsonderwijs, op 

momenten dat het de student zelf schikt, in eigen tempo is immers anders dan ‘gewoon’ onderwijs. 

Technologie is daarbij een krachtig hulpmiddel. Maar de inzet daarvan vraagt ook weer om zorgvul-

digheid en onderzoek om een optimaal gebruik te garanderen. Sociale media creëren een nieuwe 

omgeving vooral vanuit het netwerkaspect. Wij hebben studenten en leerlingen gevraagd hun visie 

te geven op de rol van sociale media in het onderwijs, in de vorm van een prijsvraag. De uitslag van 

deze prijsvraag wordt later deze middag bekend gemaakt. Nu zal Peter B. Sloep de diesrede houden, 

met als titel ‘Gebruik van sociale media in het onderwijs: wat is wijsheid?’.
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 9 Zie Giles (2007).
 10 Zie voor een veel gedetailleerdere bespreking Dabbagh & Reo (2010).
 11 Zie www.numberof.net/number-of-flickr-users/ voor het aantal Flickr gebruikers en http://nos.nl/op3/artikel/271296-twittermijlpaal-100-miljoen-
 twitteraars.html voor Twitter. De genoemde getallen waren correct in respectievelijk augustus 2011 en in november 2010.
12 Gegevens betrokken van http://theroxor.com/2010/10/28/the-awesome-size-of-the-internet-infographic/, en geldig in oktober 2010. Het is ontzettend 
 lastig dit soort getallen goed te schatten, ze moeten daarom met de nodige omzichtigheid worden gehanteerd. Zie voor details Pastor-Satorras & 
 Vespignani (2004).

Dies natalis

Hyves; maar ook de online encyclopedie Wikipedia, sites om foto’s (Picassa, 

Flickr), video’s (YouTube), bookmarks (Delicous), of nieuwtjes (Twitter) te 

delen, zijn onderdelen van het sociale web. Deze sociale media maken 

gebruik van zogeheten social software om hun doel te bereiken. Wikipedia 

is bijvoorbeeld gebaseerd op het idee van wiki’s, websites die het gezamen-

lijk redigeren van tekst toelaten en ook de geschiedenis daarvan vastleg-

gen. Nieuwssites maken vaak gebruik van weblogs (blogs): in omgekeerd 

chronologische volgorde achter elkaar gepresenteerde korte essays, waarop 

lezers zich kunnen abonneren en kunnen reageren. Een ander voorbeeld is 

RSS feeds, waarmee je je op bijvoorbeeld blogs kunt abonneren.

 

Het succes van de sociale media is gelegen in het feit dat ze sociale inter-

actie stimuleren en benutten. Sociale media doen dat vooral door via het 

web gebruikers zelf inhouden te laten aanmaken (user-generated content) 

en die vervolgens gemakkelijk voor anderen beschikbaar te maken. Flickr 

en YouTube zijn daar bekende voorbeelden van, maar ook allerlei sites voor 

weblogs, zoals Blogger, en microblogs, zoals Twitter, werken volgens dit 

model, zij het in meer gecentraliseerde vorm. Het effect is niet alleen dat er 

meer informatie beschikbaar komt, maar vooral dat gebruikers elkaars con-

tent benutten en erop reageren. 

Hier bleef het echter niet bij. Rondom die content zijn namelijk langzamer-

hand allerlei additionele diensten gebouwd. Wikipedia bijvoorbeeld aggre-

geert als het ware de opinies van grote aantallen mensen in haar lemma’s 

doordat mensen samen die lemma’s schrijven. Zo ontstaat de waardevolle 

toevoeging van ‘wijsheid door de macht van het getal’ (wisdom of the 

crowds). Hoewel Wikipedia niet foutloos is, zijn de aantallen fouten die erin 

staan niet groter dan in bijvoorbeeld de Encyclopedia Brittannica9. Sites als 

Delicious voor social bookmarking doen iets soortgelijks, maar dan op het 

niveau van metadata, labels die mensen aan webpagina’s toekennen. Dit type sociale media maakt 

dus informatie beschikbaar, maar genereert daardoor tegelijkertijd netwerken van sociale contac-

ten. Daardoor staan zij dus aan de basis van het sociale karakter van het Web 2.010.

Een belangrijke reden waarom sociale media zo succesvol zijn, is dat zij zich baseren op grote 

hoeveelheden data. Zo kent Flickr ruim 40 miljoen accounts, en Twitter meer dan 200 miljoen, 

waarvan de helft actieve gebruikers zijn11. Elk van die accounts staat voor een hoeveelheid inge-

brachte gegevens en voor een sociaal netwerk dat op basis daarvan ontstaat. Doordat het inter-

net zo groot is, zoveel gebruikers kent, is de hoeveelheid beschikbare gegevens ook ontzettend 

groot. De omvang van het internet wordt nu geschat op 1.9 miljard gebruikers, die 5 miljard 

gigabytes aan informatie hebben opgeslagen, verspreid over meer dan 193 miljoen domeinen12. 

Er is een type dienst dat hier slim gebruik van maakt, namelijk door de beschikbare data met 

elkaar te combineren in zogeheten mash-ups. Een bekend voorbeeld hiervan leveren Google Earth 

en Google Maps, die niet alleen topografische informatie beschikbaar stellen maar bijvoorbeeld 

ook foto’s en Wikipedia-lemma’s via kaarten toegankelijk maken. Ten slotte, de wijde verbreiding 

van het gebruik van sociale media is voor een belangrijk deel ook te danken aan de opkomst van 

smart phones, tablets, etc., computers die zo klein zijn dat je ze als gebruiker altijd bij je kunt heb-

ben. Zij laten daardoor toe dat je op elk willekeurig moment van de dag bereikbaar bent en kunt 

voorbeelden volstaat een onderwijstechnische invalshoek. Het derde voorbeeld daarentegen is 

aanleiding een aantal vraagstukken aan de orde te stellen die het domein van werkvorm en didac-

tiek ruimschoots overstijgen en meer algemeen maatschappelijk van aard zijn.

Internet en sociale media

Het kan niemand zijn ontgaan, na de revolutie die de introductie van de personal computer in de 

tachtiger jaren teweeg heeft gebracht, is er sinds ongeveer 1990 een andere revolutie gaande: de 

introductie en verbreiding van het internet. Het internet is niet meer weg te denken uit onze maat-

schappij. Het is een nutsvoorziening geworden: net zoals je je niet meer kunt voorstellen dat er op 

zeker moment geen water meer uit de kraan komt en geen stroom meer uit het stopcontact, is een 

wereld zonder internet voor velen nauwelijks voorstelbaar, laat staan leefbaar. Dat geldt natuurlijk 

vooral voor de hele generatie van adolescenten die nu aan het opgroeien zijn en die nooit een 

wereld zonder internettoegang gekend heeft: de eerder genoemde digital natives. Maar ook de rest 

van ons, de digital immigrants realiseren zich het nutskarakter van het internet, getuige de discus-

sies die vooral door hun worden gevoerd over de wenselijkheid van netneutraliteit4, de vraag of de 

aanbieders van internettoegang daar op een of andere manier beperkingen aan mogen of moeten 

opleggen. Maar de ondenkbaarheid en onwenselijkheid ook van een wereld zonder eenvoudige 

en gegarandeerde internettoegang blijkt misschien nog wel het meest pregnant uit het voorstel 

de toegang tot het internet tot een fundamenteel mensenrecht te maken5. Dat karakter van een 

onmisbare nutsvoorziening heeft het internet niet altijd gehad, het heeft zo’n 20 jaar geduurd voor 

het zover was. In die periode is er een hoop veranderd; een heel kort overzicht in twee stappen.

Eerst hadden we het informatieweb – Web 1.0 – waarin het beschikbaar stellen en verwerven van 

informatie centraal stond. Tim Berners Lee heeft die fase in gang gezet toen hij voor CERN een 

hypertext-documentsysteem opzette, dat wij nu via de afkorting www kennen als het world wide 

web. Zijn bedoeling was op die manier samenwerking tussen de vele afdelingen en personen bin-

nen CERN beter mogelijk te maken6. In die begintijd was het internet vooral een tool voor weten-

schappers, maar al gauw vond het idee van via hyperlinks onderling verbonden documenten 

ingang op een wereldwijde schaal. Aan het eind van de vorige eeuw was het zoeken van informatie 

via het internet al heel gebruikelijk geworden. Mede daardoor schoten bedrijven uit de grond die 

hieraan op een of andere manier geld probeerden te verdienen. Dat de verwachtingen van finan-

cieel gewin overspannen bleken en in 2000 de internet bubble barstte, doet er niets aan af dat het 

informatieweb – het Web 1.0 – toen al stevig wortel had geschoten.

Vanaf ongeveer 2000 kreeg samen delen en werken via het internet ook op een andere manier 

vorm dan via door hyperteksten gekoppelde documenten, namelijk via het aan elkaar koppelen 

van mensen. Het web moest vooral dienstig worden aan het leggen van sociale contacten, het 

moest een sociaal web worden. Dat idee was niet nieuw en bestond al in de tachtiger jaren7, maar 

nu er een wereldwijd netwerk als het internet lag, was het veel gemakkelijker geworden om tot 

schaalvergroting te komen. Om een voorbeeld te noemen, Facebook heeft inmiddels meer dan 750 

miljoen geregistreerde gebruikers, online virtuele gemeenschappen in het pre-internettijdperk 

kwamen niet verder dan honderdduizend gebruikers8. Het sociale web dat aldus ontstond, duiden 

we ook vaak aan als het Web 2.0. Bekende exponenten ervan, die we aanduiden als sociale media, 

zijn ontmoetingsplekken als het al genoemde Facebook, maar ook Ning, LinkedIn en, in Nederland, 

4 Netneutraliteit regelt dat internetaanbieders (providers) niet de toegang tot het internet kunnen koppelen aan het soort dienst dat geboden wordt. 
 22 juni jongstleden nam de Tweede Kamer de nieuwe Telecom-wet aan die netneutraliteit vastlegt (www.nrc.nl/nieuws/2011/06/22/tweede-kamer-
 neemt-telecomwet-aan/). In de Verenigde Staten daarentegen is in december 2010 een wet aangenomen die juist een einde zou maken aan 
 netneutraliteit en om die reden op veel verzet stuit (www.nrc.nl/nieuws/2010/12/22/omstreden-internetregulering-in-vs-erdoor/)
5 Een rapport van de Verenigde Naties dat 3 juni jongstleden openbaar werd gemaakt, stelde dat het afnemen van iemands toegang tot het internet een 
 schending van zijn of haar mensenrechten is. Zie voor details onder meer www.wired.com/threatlevel/2011/06/internet-a-human-right/
6 Zie Berners-Lee & Fischetti (1999).
7  Het meest besproken voorbeeld uit die tijd is misschien wel dat van The Well, een virtuele gemeenschap die door Howard Rheingold werd opgezet 
 (Rheingold, 1993).
8 Voor de gegevens over Facebook, zie www.facebook.com/press/info.php?statistics; zie verder Rheingold op. cit.
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16 Zie bijvoorbeeld Fetter et al. (2010).
17 Voor wie hier over wil lezen zij verwezen naar de dissertaties van Van Rosmalen (2008).

13 Zie bijvoorbeeld het proefschrift van Tim de Jong (De Jong, 2011).
14 Het gevaar dat beslissingen tot de invoering van technologie ter verbetering van het onderwijs lichtvaardig, vanuit een ongeremd voortgangsgeloof 
 genomen worden, is niet denkbeeldig. De Amerikaanse webjournalist Todd Oppenheimer laat in zijn boek de Flickering Mind zien hoezeer dit voor het 
 Amerikaanse onderwijs het geval is geweest (Oppenheimer, 2003).
 15 Zie voor details Wopereis et al. (2010).

reageren op berichten van anderen, dat je foto’s en video’s daaraan kunt toevoegen, en zelfs dat 

de locatie waar je je op dat moment bevindt met anderen gedeeld kan worden13.

Het kon niet uitblijven of deze ontwikkelingen, de opkomst van Web 1.0 gevolgd door Web 2.0, 

beïnvloedden ook het onderwijs. Dat is de fase waarin we ons nu bevinden, de fase waarin we 

enerzijds enthousiast verkennen hoe sociale media in het onderwijs kunnen worden ingezet en 

anderzijds op onze hoede moeten zijn ons niet door een naïef voortgangsgeloof te laten meesle-

pen14. Ik zal nu drie voorbeelden bespreken die kunnen helpen onze intuïtie in deze fase van keuzes 

maken te voeden.

Voorbeeld 1: reflecteren bij de lerarenopleiding

Reflecteren op het eigen handelen in de klas is in de lerarenopleiding een belangrijke vaardig-

heid die leraren in opleiding zich eigen moeten maken. Het is gebruikelijk dat te doen in de vorm 

van gesprekken tussen een docent-begeleider en de student-docent in opleiding. Die gesprekken 

worden zo snel mogelijk na afloop van de stageles gevoerd. Deze vorm van begeleiding kost de 

docent-begeleider veel tijd en heeft ook het bezwaar dat studenten niet van elkaars ervaringen en 

reflecties daarop kunnen profiteren. Een ander 

bezwaar is vaak ook nog dat het schriftelijke 

verslag van zo’n gesprek voor de student vaak 

voelt als mosterd na de maaltijd, de echte 

reflectie heeft immers al plaatsgevonden tij-

dens het gesprek. 

Om aan deze drie bezwaren tegemoet te 

komen ontstond het idee de reflectie via 

weblogs te organiseren, die niet alleen de 

docent-begeleiders maar ook medestudenten 

zouden kunnen inzien. Niet alleen dat, van 

studenten werd ook gevraagd de in hun blog 

neergelegde reflecties te becommentariëren op 

grond van hun eigen ervaringen en inzichten. 

Na enige aanvankelijke aarzelingen en weer-

standen konden vooral de studenten, maar tot op zekere hoogte ook de docenten, deze methode 

van reflecteren waarderen en de voordelen ervan inzien. Er valt nog veel meer te zeggen over dit 

experiment, maar dat is in de huidige context niet relevant15.

Wat dit voorbeeld laat zien is dat een algemeen bekend sociaal medium – weblogs – gebruikt kan 

worden om een standaard element (reflecteren op genoten onderwijs) van een specifieke onder-

wijssetting (schoolstages in het kader van de opleiding tot leraar) in te vullen. De gebruikelijke 

invulling was niet slecht, maar de verwachting was dat de invulling met reflectieblogs een aantal 

voordelen zou hebben, zoals het vrijmaken van tijd voor de docenten en reflectieve interactie tus-

sen studenten. Die bleken er inderdaad te zijn. Maar er waren ook een aantal nadelen, zoals minder 

intensief contact van de student met de docent-begeleider. Een ander zorgpunt waren de rem-

mingen van sommige studenten om vrijuit met medestudenten hardop over al dan niet vermeend 

eigen feilen na te denken. 

Voorbeeld 2: peer support bij afstandsleren

Het tweede voorbeeld speelt zich af in een geheel andere context. Hoewel hier ook sprake is van 

een formele onderwijscontext – een van scholen, curricula en docenten – verschilt die van de 

vorige hierin dat het nu gaat om afstandsonderwijs voor volwassenen. Ook in die context is docen-

tentijd een schaars goed en doet de vraag zich voor hoe de beperkte tijd van docenten zo goed 

mogelijk kan worden ingezet. Juist in een afstandssetting, maar overigens niet exclusief daar, is het 

gevaar groot dat studenten docenten per e-mail benaderen, die de vragen dan op individuele basis 

gaan beantwoorden. Dit is natuurlijk erg tijdrovend en bovendien weinig efficiënt: veel studenten 

zullen dezelfde of bijna dezelfde vragen hebben. En studenten die geen vragen hadden, profiteren 

niet mee van de antwoorden op vragen die ze bij nader inzien ook bleken te hebben. Het probleem 

kan worden aangepakt door het inrichten van fora waar studenten vragen kunnen stellen in de 

hoop dat een medestudent of docent die vraag beantwoordt. Dat is bijvoorbeeld een vorm waar-

voor de Open Universiteit al heel vroeg gekozen heeft en die zij nog steeds hanteert. Dit is echter 

een voor de student weinig aantrekkelijke interactievorm: hij of zij moet maar hopen dat iemand 

tijdig het verzoek om hulp ziet en oppikt. En als docenten heel intensief de fora gaan modereren, 

zijn fora al gauw weer net zo arbeidsintensief als individuele e-mails, met dat bijkomend voordeel 

dat eenmaal gegeven antwoorden nu wel door anderen te vinden zijn. 

Om deze bezwaren te ondervangen ontstond de idee studenten zoveel mogelijk elkaars vragen 

te laten beantwoorden (peer support) en wel zo dat een specifieke vraag alleen zou worden neer-

gelegd bij die medestudenten die op basis van een aantal criteria geschikt zouden moeten zijn de 

gestelde vraag te beantwoorden. Bovendien werd niet één medestudent gekozen maar een drietal, 

volgens de gedachte dat drie minder snel een fout antwoord geven dan één student alleen (wis-

dom of the crowds, zij het een kleine crowd), en dat onderlinge samenwerking tussen studenten ook 

de coherentie van de groep zou versterken16. Ten slotte werden de potentiële antwoordgevers ook 

nog voorzien van tekstfragmenten uit het onderwijsmateriaal die op het inhoudelijk gebied van de 

vraag lagen. De gedachte hierachter was dat dit de drempel voor het formuleren van een antwoord 

zou moeten verlagen, de tekstfragmenten helpen je immers al een stukje op weg. Er werd gewerkt 

met een virtuele (elektronische) leeromgeving (Moodle), er werd matchingssoftware ontwikkeld 

(op basis van latente semantische analyse) en er werd een wiki ingezet als samenwerkingsomge-

ving. 

In het kader van dit betoog zal ik niet diep 

ingaan op de vraag in welke mate studenten 

inderdaad in staat bleken vragen van een colle-

ga-student kwalitatief goed te beantwoorden. Ik 

zal ermee volstaan te vermelden dat die bereid-

willigheid opvallend groot was en dat experts 

de kwaliteit van de antwoorden door studenten 

nauwelijks vonden onderdoen voor die van 

docenten. In dit opzicht was het experiment dus 

geslaagd17. Voor het huidige betoog is relevant 

dat wiki’s werden ingezet als samenwerkingsom-

geving. Zowel de gestelde vraag als relevante 

tekstfragmenten werden in de wiki getoond, de 

geïnviteerde antwoordgevers kregen toegang 

tot de desbetreffende wiki en werden verzocht 

gezamenlijk, ook samen met de vraagsteller, 

tot een antwoord te komen; of te besluiten dat 
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22 Voor alle duidelijkheid, ik suggereer hier niet dat trainingen in de zin van uniform onderwijs in groepen aan volwassen lerenden niet meer besteed zou 
 zijn. Bijscholingen voor artsen, advocaten, fysiotherapeuten, automonteurs, huisschilders en heel veel anderen kunnen heel goed in die vorm gedaan 
 worden. Denk aan de introductie van een nieuwe methode, nieuwe inzichten, nieuwe producten. Het gaat mij om al die andere situaties waarin geleerd 
 moet worden en die we in dezelfde uniforme, klassikale mal proberen te persen.
23 Zie onder meer Brown et al. (1991), Gunawardena et al. (1997) en Kreijns & Kirschner (2004).
24 Zie voor een meer gedetailleerde bespreking van dit voorbeeld Bitter-Rijpkema et al. (2011). Zie voor een meer gedetailleerde bespreking van het idee 
 van een leernetwerk Sloep et al., 2011.

18  Zie www.ou.nl/web/over-ons/missie-en-kerntaken.
19 Zie onder meer  Van Merriënboer et al. (2009) en Sloep et al. (2011).
20 Zie onder meer Van Damme (2009).
21 Zie Sloep & Brouns (2011).

men er samen niet uitkwam, dat was ook een toegestane uitkomst. Opvallend genoeg gebruikten 

de studenten de wiki niet als wiki, dat wil zeggen als omgeving waarin je aan elkaars teksten gaat 

sleutelen – teksten herformuleert of verwijdert, en eigen teksten toevoegt – opdat er uiteindelijk 

een gezamenlijk resultaat ligt. Integendeel, eenmaal in de wiki opgenomen teksten werden onge-

moeid gelaten, eigen teksten werden daaraan toegevoegd, zelfs met de naam van de schrijver 

ondertekend, en in die teksten werd vaak verwezen naar eerder opgenomen teksten van de collega-

studenten. Dat wil zeggen, ze gebruikten de wiki als een gemankeerd forum! 

Het experiment met de inzet van een wiki als sociale software is geslaagd. Studenten bleken 

immers bereid elkaar te ondersteunen bij het beantwoorden van inhoudelijke vragen en de kwa-

liteit van die antwoorden was van een aanvaardbaar niveau. Docenten kunnen dus hun schaarse 

tijd besteden aan belangrijker zaken. Maar anderzijds is het experiment ook mislukt te noemen. 

De studenten gingen immers volledig voorbij aan de voordelen die wiki’s bieden en vielen terug 

op een sociaal medium, fora, dat we in onze eerdere analyses als inadequaat hadden bestempeld. 

We kunnen dus over de verwachte meerwaarde van het gebruik van wiki’s per se niets zeggen. We 

kunnen slechts speculeren dat ofwel de studenten te weinig vertrouwd waren met wiki’s en onze 

uitleg niet goed genoeg is geweest om hun die vertrouwdheid bij te brengen, ofwel ze een andere 

mening over de voordelen ervan hadden dan wij. 

 

Voorbeeld 3: online leven lang leren in netwerken

Het laatste voorbeeld dat ik wil bespreken verschilt in heel veel opzichten van de beide vorige. Het 

gaat hier om het ontwerpen van een leeromgeving voor postinitieel onderwijs in de zin van onder-

wijs dat gegeven en genoten wordt na afronding van de initiële opleiding. Het onderwijs dat de 

Open Universiteit volgens haar oorspronkelijke missie aan volwassenen geeft, valt hier dus ook bui-

ten omdat het beoogt mensen, zij het op hogere leeftijd, een initiële opleiding te geven. De doel-

groep hier is die van de levenlanglerenden, mensen die om reden van hun beroep of persoonlijke 

belangstelling moeten of willen blijven leren. De doelgroep dus waarop ook de Open Universiteit 

zich in haar huidige missie nadrukkelijk richt18. Die wens tot leven lang leren kan gekanaliseerd zijn 

via een bedrijf, instelling of organisatie; maar het kan ook de wens van een willekeurig individu 

zijn. In het eerste geval kan leren noodzakelijk zijn om als bedrijf, instelling of organisatie concur-

rerend te blijven, en dat is ook hard nodig waar in de huidige kennismaatschappij kennis steeds 

sneller veroudert19. In het tweede geval, dat van het leerbehoeftige individu kan men willen blijven 

leren om bijvoorbeeld de eigen positie op de arbeidsmarkt te consolideren of te verstevigen. Maar 

de wens tot leren kan ook voortvloeien uit een persoonlijke belangstelling zonder economische 

motieven en bijvoorbeeld gevoed zijn door omstandigheden in het gezin of door een hobby20. 

Het is van groot belang te constateren dat voor levenlanglerenden het traditionele onderwijs- en 

trainingsaanbod ontoereikend is. Het is ontoereikend omdat het de voor hen noodzakelijke flexibi-

liteit in logistieke, inhoudelijke en didactische zin niet kan leveren21. De typische levenlanglerende 

besteedt de meeste van zijn of haar tijd aan baan en gezin. Leren moet met die activiteiten concur-

reren om schaarse tijd. Wanneer het tijdstip waarop te leren, het tempo waarin en de plek waar 

vastliggen, zoals in het traditionele leren door de noodzaak in klassikaal verband ergens in een 

gebouw colleges of lessen te krijgen, wordt leren in die concurrentiestrijd al meteen op achter-

stand gezet. Logistieke flexibiliteit in de zin van vrijheid van tijdstip, tempo en plaats – inderdaad, 

het oude adagium van het traditionele afstandsonderwijs en dus ook van de Open Universiteit 

– geldt dus onverkort voor leven lang leren. Inhoudelijke flexibiliteit is voorts nodig omdat de 

onderwijsvragen van levenlanglerenden naar hun inhoud zeer heterogeen zijn. In tegenstelling tot 

studenten en scholieren die door scholen worden ingedeeld naar vooropleiding en niveau, en in 

tegenstelling tot werkenden uit een erkende beroepsgroep voor wie uniforme trainingen moge-

lijk zijn, wordt de ‘beginsituatie’ van heel veel levenlanglerenden bepaald door hun persoonlijke 

geschiedenis en werkverleden22. 

Na de initiële opleiding divergeren die meestal in snel tempo. Verder worden hun leerwensen 

bepaald door hun persoonlijke ambities, al dan niet daarin gesteund door hun werkgevers. Die 

ambities zullen er ook in vele soorten en maten zijn. Een traditionele, klassikale of groepsgerichte 

aanpak, die uitgaat van een naar beginsituatie en ambities homogene groep, is dus niet aange-

meten voor levenlanglerenden. En ten slotte is een didactiek die zich baseert op de metafoor 

van kennisoverdracht, zoals in trainingen en colleges wordt gehanteerd, meestal ook ongeschikt, 

eenvoudigweg omdat kennisverwerving maar een van de onderdelen van hun leerambitie is. Voor 

levenlanglerenden is leren door samen reflecteren op oude en nieuwe kennis essentieel. Alleen zo 

kan de vereiste diepgang van de leerervaring worden bereikt en daardoor kan een snelle inpassing 

in de werksituatie worden bewerkstelligd23. Leren met anderen, sociaal leren is dus essentieel. Er 

zijn overigens vele leertheoretici die beweren dat sociaal leren voor alle leren essentieel is, dus ook 

het schoolse leren. Ik ga op de consequenties hiervan nu verder niet in.

Het onderwijsprobleem dat voorligt, kent dus vele facetten en is daarmee een complex probleem. 

Een simpele oplossing als ‘laten we ze reflecteren in blogs’ of ‘laten we een wiki inzetten om tot 

gezamenlijke kennisontwikkeling te komen’ is onvoldoende om alle aspecten in hun volle com-

plexiteit te adresseren. Maar wiki’s en blogs kunnen natuurlijk wel deel uitmaken van zo’n oplos-

sing. Er is een meer integrale aanpak nodig, een die logistieke flexibiliteit garandeert door een 

online leeromgeving te bieden, die inhoudelijke flexibiliteit bewerkstelligt door te vertrouwen op 

online beschikbare hulpbronnen inclusief door gebruikers gegenereerde content, en die didacti-

sche flexibiliteit aanbrengt door de inzet van sociale media. Die oplossing is het bouwen van een 

zogeheten leernetwerk. Ik zal nu kort, te kort om het geheel recht te doen, een geval van zo’n aan-

pak bespreken24.

De openbare bibliotheken in Nederland, maar ongetwijfeld ook die elders in de wereld, hebben 

te kampen met het feit dat het uitlenen van boeken steeds minder de kern van hun activiteiten is 

geworden. Bibliotheken zijn veel meer plaatsen aan het worden waar informatie op allerlei gebie-

den ontsloten kan worden en waar bibliotheekmedewerkers helpen die ontsluiting vorm te geven. 

Dat vergt dat bibliotheekmedewerkers anders over hun vak gaan nadenken, het vergt ook dat bibli-

otheken als instituties een innovatietraject doorlopen. De bibliotheekmedewerkers van nu zullen 

niet alleen bij dat proces betrokken moeten worden, maar het ook moeten helpen vormgeven. En 

dat betekent weer scholing van bibliotheekmedewerkers, het onderling delen van fragmentarisch 

aanwezige kennis, het ontwikkelen van nieuwe kennis waar nodig om zo gezamenlijk tot de vereis-

te innovatie te komen. Om dit tot stand te brengen is een project gestart in samenwerking tussen 

de Open Universiteit en het Gelders Bibliotheeknetwerk. In dit project is onder de naam Biebkracht 

een leernetwerk ontwikkeld dat een online ontmoetingsplaats is van bibliotheekmedewerkers, 

waar ze met elkaar kunnen discussiëren en reflecteren, en zo kennis kunnen delen en ontwikkelen. 

Er wordt geleerd, maar op informele wijze en volgens sociaal-constructivistische principes. Van de 

medewerkers zijn kennisprofielen beschikbaar om dit informele leren te ondersteunen, vooralsnog 

vooral via de vorming van leergemeenschappen. Er kan via de profielen op personen gezocht wor-

den, er kan ook op documenten gezocht worden. Documenten kunnen gezamenlijk vervaardigd 

worden in wiki’s, die daarmee teamdocumenten zijn geworden. Biebkracht biedt toegang tot de 

blogs en twitterstromen van de deelnemers. 
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28 Rogers, ibid. Ik gebruik hier de criteria van Rogers omdat zij een handig raamwerk bieden om de drie besproken voorbeelden onderling te vergelijken. 
 Het bezwaar van deze aanpak is dat de innovatie-adopters gezien worden als een passieve ontvangende partij, die pas in actie komt als de innovatie al 
 de tekentafel verlaten heeft en klaar is voor gebruik. Mijn gebruik van de criteria van Rogers is geen pleidooi voor deze aanpak van innovatie, integen-
 deel. Zie bijvoorbeeld Verdonschot (2009) en Stoyanov et al. (2011) voor een bespreking van de door mij voorgestane participatieve aanpak. 
29 Behalve invloed die toekomstige gebruikers kunnen uitoefenen door bij het ontwerp van een innovatie betrokken te zijn, zie vorige voetnoot, vindt 
 innovatiediffusie ook plaats door zogeheten netwerkeffecten. Christakis en Fowler (2010, p.154) laten zien hoe innovaties al dan niet geadopteerd 
 worden louter en alleen doordat mensen deel uitmaken van een netwerk van gelijkgezinden. Dit effect negeer ik in mijn bespreking, maar speelt 
 natuurlijk een rol.
30 Dit kwam heel pregnant naar voren tijdens een meeting van het Biebkracht-team met experts op het gebied van genetwerkt leren die 25 en 26 augustus 
 jongsleden gehouden werd. Een van de grootste problemen met betrekking tot de invoering van de innovatie leeromgeving van Biebkracht was dat de 
 gebruikers ervan moeite hadden het concept te vatten en ernaar te handelen. Dat geldt overigens ook voor het bibliotheekmanagement.

ervan is. Zullen gebruikers een specifieke innovatie met sociale media gemakkelijk adopteren of 

juist niet? In zijn standaardwerk over de innovatiediffusie noemt Everett Rogers vijf kenmerken van 

innovaties die hun adoptiesnelheid bepalen28. Elk van die criteria gaat overigens over hoe toekom-

stige gebruikers dat kenmerk percipiëren, niet over de objectieve waarde ervan, wat dat ook moge 

zijn29: het voordeel dat ze bieden (i), de mate waarin de voordelen die ze bieden zichtbaar zijn (ii), 

hun eenvoud (iii), de mate waarin ermee geëxperimenteerd kan worden (iv) en de mate waarin ze 

aansluiten bij een vertrouwd systeem van waarden en normen (v).

Scores van de voorbeelden op de vijf criteria van Rogers

Zoals besproken laat onderzoek aan elk van de 

drie voorbeelden zien dat de innovatie voor-

delen biedt, al zijn de getallen voor Biebkracht 

nog slechts indicatief. Ook zijn die voordelen 

goed zichtbaar, omdat ze rechtstreeks effect 

hebben op de interacties die de gebruikers met 

het systeem hebben. Als blogs een goed reflec-

tie-instrument zijn, dan merk je dat als gebruiker snel; als een wiki een handig instrument voor het 

gezamenlijk beantwoorden van vragen is, dan blijkt dat meteen (even aannemende dat je de wiki 

gebruikt zoals bedoeld); en als een online sociaal netwerk een geschikte omgeving is om tot ken-

nisdeling en kennisontwikkeling te komen, dan ervaar je dat als gebruiker al gauw. Elk van de drie 

innovaties biedt gebruikers ook ruimte tot experimenteren. Dat geldt misschien nog wel het sterkst 

voor het derde voorbeeld van het online netwerk omdat het tot de onderliggende filosofie daarvan 

hoort dat gebruikers in grote mate zelf invullen hoe de functie ervan in de leeromgeving er uitein-

delijk uit gaat zien. Maar ook de beide andere bieden experimenteerruimte. Hoe de interactie-

patronen rond de reflectieblogs worden ingevuld is aan de docent en studenten. Hoe de wiki wordt 

gebruikt is aan de studenten, zelfs al maak je er een forum van! Tot zover scoren de drie innovaties 

gelijk en goed. We mogen dus – met de nodige voorzichtigheid, de steekproef is immers erg klein – 

concluderen dat innoveren met sociale media goed zichtbare voordelen heeft, die ruimte laten tot 

experimenteren. Maar hierna scheiden de wegen zich tussen de beide eerste voorbeelden en het 

laatste. 

Op het criterium van de eenvoud scoort alleen het eerste voorbeeld hoog. Het concept van een 

blog is simpel, een soort online dagboek, en daar heeft iedereen wel een beeld van. Het concept 

van een wiki daarentegen is niet eenvoudig, er is geen offline equivalent. De gebruikers zochten 

naar zo’n equivalent en vonden die bij de hun vertrouwde fora. Het lijkt echter redelijk te veronder-

stellen dat een betere introductie op het karakter van wiki’s dit probleem had kunnen voorkomen. 

Het gebrek aan eenvoud is verreweg het grootst voor het leernetwerk en met de beste wil van de 

wereld kun je niet zeggen dat met wat meer voorlichting dit een eenvoudige innovatie wordt30. 

Juist omdat het om een integrale aanpak gaat, die bestaat uit een groot aantal, onderling op elkaar 

betrokken onderdelen, is de innovatie intrinsiek complex. Als gebruiker zul je er dus niet omheen 

kunnen je die onderdelen in hun samenhang eigen te maken. Dat is ontegenzeggelijk een flinke 

uitdaging. 

 blogs wiki’s netwerk

voordeel ja ja ja

zichtbaarheid ja ja ja

eenvoud ja nee nee

probeerbaar ja ja ja

vertrouwd ja ja nee

Biebkracht als project en als leernetwerk is werk in uitvoering. Dat neemt niet weg dat de contou-

ren van een op de principes van het sociale web gebaseerde omgeving duidelijk zichtbaar zijn. 

De Biebkracht-omgeving is een voorbeeld van een sociaal medium, anders dan Facebook, Ning, 

LinkedIn, Hyves, etc. maar wel een dat met deze media veel gelijkenissen vertoont. De centrale rol 

die gebruikersprofielen spelen is zo’n overeenkomst. Sociale software zoals blogs (ook microblogs 

zoals Twitter) en wiki’s maken er deel van uit. De resultaten van een deze zomer gehouden gebrui-

kersonderzoek lijken aan te geven dat de gebruikers de aanpak weten te waarderen, ook al is het 

proces van gewenning nog in volle gang25.

Een analytisch framework, innovatiediffusie

Wat leren deze drie voorbeelden ons nu? Om te beginnen zijn ze elk op hun eigen wijze een 

poging tot onderwijsinnovatie met sociale media. Ze proberen elk een onderwijskundig probleem 

op te lossen door de inzet van een sociaal medium of combinatie daarvan. In het eerste geval was 

het probleem inefficiënt tijdsgebruik van docenten en laag rendement van reflectiegesprekken 

over stagelessen. De oplossing was de inzet van blogs. In het tweede geval ging het er ook om tijd 

van docenten vrij te maken en om het netwerk van studenten te versterken. Dat werd gedaan door 

studenten gezamenlijk elkaars vragen te laten beantwoorden in wiki’s. Het derde probleem ten 

slotte was dat van het vinden van een geschikte leeromgeving voor een specifieke groep leven-

langlerenden. De oplossing daarvoor was niets minder dan het bouwen van een online sociaal net-

werk waarin allerlei sociale softwaretools waren opgenomen die de vorming van zo’n netwerk en 

de interacties erbinnen moesten faciliteren. 

Het innoveren van onderwijs gaat nooit vanzelf. Bekende pro-

blemen rond de implementatie van innovaties zijn dat de groep 

waarmee getest wordt meestal vrijwilligers zijn die zichzelf heb-

ben opgegeven. In de woorden van Everett Rogers26 zijn dat de 

early adopters, mensen die positief staan tegenover dit soort 

innovaties en dus absoluut niet representatief zijn voor de gehele 

groep. Extrapoleren van de ervaringen die met hen zijn opgedaan 

is dus een hachelijke zaak. Dit gevaar bestaat voor elk van de drie 

voorbeelden. Verder heeft iedere innovatie consequenties, die de 

ontwerpers ervan niet voorzien hebben en vaak ongewenst zijn. 

Dat komt doordat gebruikers nu eenmaal hun eigen percepties van 

een innovatief artefact hebben en zich niet gebonden achten aan 

wat de ontwerpers in hun wijsheid bedacht hadden27. Onvoorziene 

consequenties kunnen zo ver gaan dat zij de implementatie van 

een innovatie doen mislukken. De innovaties in de besproken voor-

beelden zijn nog te pril om dit soort effecten al zichtbaar te maken 

of het zou moeten zijn dat in het tweede voorbeeld de gebruikers de wiki als een forum gingen 

gebruiken.

Deze beide punten gelden voor elke innovatie, ongeacht het specifieke karakter ervan. Early adop-

ters zijn early adopters, wat het ook mag zijn dat ze adopteren, en gebruikers laten zich niet hinde-

ren door de intenties van ontwerpers. Maar als we iets willen zeggen over de vraag hoe verstandig 

het is een specifiek sociaal medium te implementeren, zou het prettig zijn als er op grond van de 

karakteristieken van dat medium iets te zeggen valt over de vraag hoe kansrijk de implementatie 

25 M. Bitter-Rijpkema op. cit.
26 Rogers, 2003.
27 Deze gedachte is bij allerlei mensen en onder allerlei benamingen terug te vinden. Wiebe Bijker noemt dit bijvoorbeeld interpretative flexibility (Bijker, 
 1999). danah boyd (zonder hoofdletters!) schrijft: As a developer, you are no longer simply an author of software. You are an actor in a process in 
 which software is being developed and repurposed. The key lesson from the rise of social media for you is that a great deal of software is best 
 built as a coordinated dance between you and the users (www.danah.org/papers/talks/MSRTechFest2009.html).
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32 Denk in dit geval aan pogingen uit de begintijd van het world wide web internetpagina’s te catalogiseren op de manier waarop  boeken worden 
 gecatalogiseerd, bijvoorbeeld door Yahoo. Die ambitie heeft men snel moeten laten varen omdat het tempo waarin er nieuwe pagina’s bijkomen 
 eenvoudigweg niet is bij te houden. Zie bijvoorbeeld Berner-Lee & Fischetti (1999) en Pastor-Satorras, R., & Vespignani, A. (2004).
33 Ik doel hier op allerlei methoden om natuurlijke taal te analyseren. Sommige daarvan gebruiken ontologieën zoals in het onderzoek naar het 
 semantische web, andere statistische methoden zoals latente semantische analyse (LSA). De al genoemde Tim Berners Lee heeft de aanzet gegeven tot 
 het semantisch web, een toegankelijke bespreking daarvan is te vinden in Berners-Lee & Fischetti (1999). Wild, Kalz, Van Bruggen & Koper (2007) bespre-
 ken hoe LSA in de context van technology enhanced learning kan worden ingezet. Het EU-gesponsorde project Language Technologies for Lifelong 
 Learning laat toepassingen zien van beide aanpakken (www.ltfll-project.org). 
34 Zie e-portfolio.kennisnet.nl en Berlanga et al. (2008) voor een nadere uitleg. Verder bestaat er al geruime tijd een internationale specificatie van een 
 standaard voor e-portfolio’s (zie www.imsglobal.org/ep?) en sinds 2010 bestaat daar ook een Nederlandse versie van, de NTA 2035 E-portfolio NL, die in 
 2011 nog is bijgewerkt. Zie www.nen.nl/web/Werken/NTA-2035-Eportfolio-NL.htm.
 35 Maar zie Garrett (2011).31 Van Damme (2009), Leijnse (2009).

niet altijd beschikbaar, maar neem even aan dat 

dat wel het geval is. De hoeveelheid van dit soort 

data groeit in hoog tempo naarmate het netwerk 

langer bestaat. Denk alleen maar aan de interac-

tiepatronen die zich tussen personen ontwikke-

len, die moeten worden bijgehouden. Die groeien 

sneller dan lineair met het aantal deelnemers. En 

niet alleen gegevens over de interactiepatronen 

zijn nodig, dat geldt ook voor gegevens over de 

aard ervan. De conclusie kan alleen maar zijn 

dat het al heel gauw te kostbaar wordt om hier-

voor mensen in te zetten en daarna zelfs fysiek 

onmogelijk32. Mensen kunnen nu eenmaal niet 

snel grote hoeveelheden doorvlooien op zoek 

naar patronen en zinvolle dwarsverbanden. Maar 

software waarin slimme rekenregels (algoritmen) 

zijn opgenomen, kan dat wel. En dat is de reden 

waarom hiervoor software wordt ingezet: soft-

ware is niet alleen goedkoper dan mensen, maar 

ook beter. 

De kwaliteit van de berekeningen die software uitvoert, hangt echter af van de hoeveelheid en de 

kwaliteit van de gegevens waarmee ze gevoed wordt, dat geldt voor de gegevens over documen-

ten maar ook die over personen. Aan gegevens rond documenten wordt al enige tijd gewerkt, er 

worden successen geboekt met statistische methoden om documenten te analyseren en methoden 

die zich op de semantiek van documenten richten. Ik zal daar nu verder niets over zeggen33. Minder 

vorderingen zijn gemaakt met het in kaart brengen van gegevens over personen, hun profielen. 

Maar dat soort gegevens zijn zo mogelijk nog belangrijker dan gegevens over documenten. Het 

gaat er in het voorbeeld immers om te leren in een sociale context, gegevens over de personen 

die die context constitueren zijn dus essentieel. Er zijn en worden pogingen gedaan dat soort 

gegevens bij te houden en online op te slaan in een database-achtige structuur: een e-portfolio34. 

Portfolio’s bestaan in het onderwijs al zo’n één tot twee decennia en steeds meer onderwijsinstel-

lingen slaan gegevens over hun leerlingen en studenten op in e-portfolio’s. E-portfolio’s vormen de 

weerslag van de producten die iemand gedurende zijn studieloopbaan heeft verzameld. Producten 

moet je hier ruim opvatten, het kan gaan om essays of ontwerpen, maar ook bijvoorbeeld de 

reflectieverslagen uit het eerste voorbeeld horen hiertoe en eventueel de commentaren van 

medestudenten en docenten. Omdat het handig is dit soort informatie te structureren en online 

beschikbaar te hebben, werden e-portfolio’s ontwikkeld: online toegankelijke, volgens een in ruime 

kring overeengekomen structuur opgeslagen gegevens over studenten. Over e-portfolio’s en de 

mate waarin zij in staat zijn gebleken het onderwijs te veranderen (niet of nauwelijks) valt van alles 

te zeggen, maar dat zal ik hier niet doen35. Ik volsta ermee te constateren dat zoals ze gebruikt 

worden ze vooral het online record zijn van het offline gedrag van een student. In een tijd waarin 

lerenden vooral online sporen achter laten die nuttig gebruikt kunnen worden, schiet het e-portfo-

lio als profieldienst dus schromelijk tekort. 

De beide eerste voorbeelden sluiten ook goed aan bij het vertrouwde, vigerende systeem van 

normen en waarden. Dat wil zeggen, de innovatie is lokaal, beperkt zich tot de interactie tussen de 

docent en zijn of haar studenten. Die docenten hoeven zich daarvoor geen andere opvatting over 

onderwijs aan te meten; in tegendeel, doordat de innovatie helpt het bestaande onderwijs te ver-

beteren versterkt het de juistheid van de opvattingen die eraan ten grondslag liggen. Dus reflecte-

ren blijft in het eerste voorbeeld de kern van het onderwijs en de rol van de docent als expert die 

kennis overdraagt wordt in het tweede voorbeeld slechts aangevuld met de rollen van peers als 

eerstelijnsexperts, op de manier waarop bijvoorbeeld student-assistenten altijd al werden gebruikt. 

Dat geldt niet voor het derde voorbeeld. Hier wordt gebroken met het traditionele, formele en 

schoolse onderwijs, waarvoor de geheel nieuwe opvatting van sociaal leren in online netwerken 

van peers in de plaats komt. Dat is weliswaar precies de bedoeling, anders komt er van een leven 

lang leren niets terecht zo is de bewering, maar dat neemt niet weg dat er sprake is van een flinke 

breuk met de gangbare praktijk. Precies om reden van de breuk gingen Dirk van Damme en Frans 

Leijnse in eerdere diesredes aan deze universiteit zo uitgebreid in op de noodzaak voor universi-

teiten en hogescholen hun opvattingen over leren te veranderen, als ze tenminste de markt voor 

leven lang leren niet aan hun neus voorbij willen zien gaan31.

Concluderend, waar de beide eerste voorbeelden eenvoudig zijn, is het derde complex; en waar de 

beide eerste voorbeelden zich binnen de vertrouwde kaders bewegen, breekt het derde hier juist 

mee en probeert nieuwe kaders te scheppen, met de hulp van sociale media. In het derde voor-

beeld is er, in tegenstelling tot het eerste en het tweede, sprake van een hoog ambitieniveau dat 

vanwege de complexiteit en de breuk met het vertrouwde tevens een hoog risico op mislukking 

met zich meebrengt. In de volgende paragrafen zal ik analyseren tot waar de ambities zich uitstrek-

ken en waar dus ook de risico’s liggen.

Leeromgevingen gebaseerd op online sociale media

Zoals het Biebkracht-voorbeeld illustreert worden in dit soort online leeromgevingen relatief veel 

mensen bij elkaar gebracht waardoor er een netwerk ontstaat van meer of minder nauw met elkaar 

verknoopte personen. Sommigen kennen elkaar omdat ze al hebben samengewerkt, anderen ken-

nen elkaar misschien bij naam en weer anderen kennen elkaar in het geheel niet. Het is dus lastig 

overzicht te krijgen en te houden van bijvoorbeeld de expertise die er in het netwerk beschikbaar 

is. Iets soortgelijks geldt voor de beschikbare documenten, dat wil zeggen, potentiële leerinhou-

den. Binnen het netwerk zal dat aantal groeien naarmate het netwerk langer bestaat, maar er is 

geen reden documenten die buiten het netwerk beschikbaar zijn, dat wil zeggen binnen het inter-

net als geheel, bij voorbaat uit te sluiten. In beide gevallen is het probleem niet de beschikbaar-

heid van expertise en kennis – impliciet in de vorm van personen, geëxpliciteerd in de vorm van 

documenten – maar de vindbaarheid ervan. Voor documenten bestaan zoekmachines, maar hoe 

goed die ook zijn, ze missen een sociale connotatie: hoe nuttig vonden medenetwerkgebruikers 

dit, zouden ze het mij aanbevelen gegeven de specifieke kennisvraag die ik heb; maar ook, met wie 

zou ik het best kunnen werken aan de verbetering ervan, de uitbreiding ervan, of de aanpassing 

ervan aan mijn specifieke context? En met die laatste vragen raken we meteen aan de vindbaarheid 

van personen. Met wie kan ik het best samen studeren, wie kan mijn inhoudelijke vragen beant-

woorden, met wie zou ik kunnen brainstormen over een probleem dat ik heb, met wie kan ik een 

project uitvoeren? Deze vragen zijn uit te breiden met vele andere en wat ze gemeen hebben is de 

wenselijkheid van het ontvangen van aanbevelingen (recommendations), over documenten en over 

personen. 

Personen zouden die aanbevelingen kunnen geven. Ze zouden dan moeten weten welke documen-

ten en personen er beschikbaar zijn en wat de karakteristieken daarvan zijn. Dat soort metadata is 
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40 Dat moet via zogeheten public-key-private-key-encryptie. Hierbij beschikt de site of instelling die dit soort gegevens verzamelt over een openbare 
 sleutel waarmee de gegevens versleuteld worden en het individu over een geheime, privésleutel waarmee gegevens ontcijferd worden; met de publieke 
 sleutel gaat dat niet. Het individu blijft dus zo altijd de regie houden over wie over zijn of haar gegevens mag beschikken. Zie voor een uitleg over dit 
 type versleutelingstechniek bijvoorbeeld Wikipedia.
41 Zie ook EIfEL_team-blog (2011).
42 Zie  Berlanga et al. (2010).
43 Zie www.ou.nl/web/over-ons/missie-en-kerntaken.
 

het verzamelen en voor zichzelf houden van profielgegevens, namelijk het verkopen van onderwijs. 

De enige oplossing lijkt te zijn een verregaande mate van regulering: alle profielgegevens worden 

door de sites die dit soort gegevens verzamelen geanonimiseerd en versleuteld opgeslagen40. Die 

kunnen gedistribueerd worden opgeslagen zolang de profieleigenaar maar weet waar die gegevens 

zich bevinden en over een sleutel beschikt waarmee ze ontsloten kunnen worden. Profieleigenaren 

houden zo zelf de regie erover wie tot welke gegevens toegang krijgen. Dat is natuurlijk een hele 

administratie en er is software nodig die hen daarbij helpt. Maar zo kunnen alle sporen die iemand 

achter laat in beginsel worden opgenomen in zijn of haar profiel (het fragmentatieprobleem) en 

krijgen profieleigenaren de gelegenheid de toegang tot hun profielen in eigen hand te houden (het 

probleem van de regie over privacy en monitoring)41.

Deze korte beschouwing illustreert dat het inrichten van online genetwerkte leeromgevingen voor 

levenlanglerenden consequenties heeft op niveaus die dat van de leeromgeving ver overstijgen. Maar 

vragen rond online profielen, het beheer ervan en de toegang ertoe, bepalen mede het succes van 

zulk soort omgevingen. En dit soort vragen hebben een algemeen maatschappelijk karakter, moeten 

dus ook op dat niveau geadresseerd worden. En al zijn antwoorden niet eenvoudig te geven, ze zul-

len mede bepalen wat de succeskansen zijn van op het gebruik van sociale media stoelende vormen 

van genetwerkt leren waarvan Biebkracht een voorbeeld is.

Tot besluit

De Open Universiteit streeft er nadrukkelijk naar een aanbieder van onderwijs voor levenlangleren-

den te zijn. In een tijd waarin leven lang leren hoog op allerlei politieke agenda’s staat, is dat een 

verstandig streven. De huidige studenten van de OU zijn misschien nog wel niet toe aan het inten-

sief gebruik van sociale media, maar de digital natives van vandaag zijn de klanten van morgen: die 

verwachten niets anders dan verregaande integratie van sociale media in het onderwijs42. De Open 

Universiteit heeft ook een naam als voorloper op het gebied van onderwijsinnovatie hoog te houden. 

In haar missie staat die ambitie nog eens nadrukkelijk genoemd43. Ook vanuit dat perspectief is het 

streven levenlanglerenden zo goed mogelijk te bedienen verstandig. 

Om dit streven waar te maken getuigt het echter niet van wijsheid het te laten bij innovaties van het 

type zoals beschreven in de beide eerste voorbeelden, hoe nuttig die op zich ook zijn. Het bedienen 

van levenlanglerenden vraagt innovaties van het type zoals beschreven in het derde voorbeeld, 

ambitieus, ingrijpend en, inderdaad, niet vrij van risico’s. Zoals de discussie over kwesties van frag-

mentatie en privacy van profielen liet zien, vergt het bovendien dat de Open Universiteit zich een 

rol aanmeet die verder gaat dan de innovatie van alleen haar onderwijs, die verder gaat dan het 

aanbieden van een nieuwe infrastructuur voor het uitventen van haar eigen onderwijs. We moeten 

niet schromen stelling te nemen in het debat over wat verstandige innovaties van het onderwijs zijn, 

innovaties die de levenlanglerende werknemers en burgers van morgen nodig hebben. Zoals ik hoop 

te hebben laten zien, zijn dat geen modellen die op simpele kennisoverdracht gebaseerd zijn, maar 

vooral modellen die kennisvragen serieus nemen. En daarvoor weer is deelname aan het maatschap-

pelijk debat nodig om in brede kring de randvoorwaarden voor onderwijs dat op maat is voor leven-

langlerenden te bepleiten. Sociale media veranderen de wereld, maar het getuigt van wijsheid bij 

voortduring de vinger aan de pols van die veranderingen te houden en niet te schromen daarin posi-

tie te kiezen, ook samen met partnerinstellingen, in het belang van de levenlanglerenden. Pas dan zal 

de Open Universiteit echt een universiteit voor leven lang leren zijn. 

Zoals gezegd, mensen, of ze nu levenlanglerenden zijn of niet, laten veel sporen na online, vooral 

bij de sociale media waarvan ze lid zijn. Elk van die media vraagt erom een profiel in te vullen en 

moedigt gebruikers aan zoveel mogelijk van zichzelf aan zoveel mogelijk anderen prijs te geven. Dat 

kunnen persoonlijke gegevens zijn zoals woonplaats, opleiding, beroep, leeftijd, geslacht. Maar het 

zijn ook de teksten die in blogs of microblogs (Twitter!) geproduceerd worden of de foto’s die met 

anderen gedeeld worden. En dan is er natuurlijk ook nog het zoekgedrag zoals dat blijkt uit allerlei 

ingetypte zoektermen. De neiging bestaat hierbij onmiddellijk aan Facebook, LinkedIn, Google en 

dergelijke te denken, maar ook het commentaar dat iemand achterlaat op een reserveringssite over 

de voors en tegens van het laatst bezochte hotel of de laatst genoten vlucht per vliegtuig, zijn sporen 

die we online achterlaten. Vanuit het perspectief van een systeem dat aanbevelingen wil doen, ook 

aanbevelingen in de context van een leven lang leren, is het van belang over zoveel mogelijk gecon-

solideerde kennis van iemand te beschikken. Hoe meer kennis immers, des te betere aanbevelingen 

zijn mogelijk. Maar dit streven is problematisch in twee opzichten. 

In de eerste plaats zijn onze online sporen gefragmenteerd. We laten die sporen immers achter op 

allerlei sites, op elke sociale media-site moeten we een nieuw profiel maken. Onze online identiteit 

is dus een sterk gefragmenteerde. Het is bovendien onwaarschijnlijk dat daarin snel verandering zal 

komen. Google, Facebook, etc. zijn geïnteresseerd in dit soort online sporen omdat het hen in staat 

stelt heel gericht te adverteren (Google) of profielgegevens aan anderen door te verkopen (Facebook 

en andere). Delen van dit soort gegevens opdat er een gedefragmenteerde identiteit ontstaat schaadt 

hun commerciële belangen. Dus het is al moeilijk om tot een gedefragmenteerde identiteit te komen 

en als die er al zou zijn – Google is mogelijk al een heel eind op weg in die richting – dan zal die zeker 

niet met onderwijsinstellingen gedeeld worden opdat zij hun klanten beter onderwijs kunnen bieden36.

Er is nog een tweede, potentieel nog ernstiger probleem. Neem even aan dat Google beschikt over 

behoorlijk complete profielen van zijn gebruikers. De controle over die identiteit, over wat er over 

iemand in staat en gezegd wordt, ligt bij Google, niet bij de gebruiker. En dat is vreemd. Het is niet 

zozeer vreemd dat onze identiteit mede bepaald wordt door anderen dan wijzelf, in het sociale ver-

keer vindt er een voortdurende onderhandeling plaats over wat wij zelf denken wat wij zijn en wat 

anderen daarvan vinden37. Het vreemde en beangstigende is dat we onze online identiteit niet ken-

nen en dus ook niet bij machte zijn er over te onderhandelen in online sociale contexten. Een blunder 

kan je voor het leven brandmerken of, erger nog, een vermeende blunder kan dat38. Dit is het pro-

bleem van privacy (wat is er over ons bekend) en monitoring (wie bepaalt wat er over ons bekend is). 

Doordat de bekende sociale media belangen hebben die niet altijd parallel lopen met die van dege-

nen wier profielen zijn opgeslagen, ontstaan belangenconflicten. In die conflicten zijn individuele 

burgers, en dus ook studenten en levenlanglerenden, altijd de zwakste partij. 

Aanbieders van onderwijs voor levenlanglerenden zijn gebaat bij zo volledig mogelijke kennis over 

de online sporen van levenlanglerenden39. Zij zouden die gegevens kunnen proberen te betrekken 

van de grote sociale mediabedrijven, maar die zullen die gegevens niet licht willen prijsgeven. Maar 

bovendien is het niet verstandig voor levenlanglerenden veel over zichzelf online prijs te geven 

omdat je er niet op kunt vertrouwen dat er met die gegevens prudent wordt omgesprongen, noch 

dat die voor jouw belangen aangewend zullen worden. Het tegendeel is eerder te verwachten gezien 

de commerciële belangen van dit soort bedrijven. Aanbieders van onderwijs voor levenlanglerenden 

zouden bij wijze van alternatief zelf profielgegevens kunnen gaan verzamelen en dat gebeurt natuur-

lijk ook, zie de besproken inzet van e-portfolio’s. Maar het fragmentatieprobleem bestaat hier ook, zij 

het in een andere vorm. De gegevens zullen over instellingen verspreid blijven. En er is ook het pro-

bleem van belangenverstrengeling: iedere onderwijsinstelling heeft ook een commercieel belang bij 

36 Friesen & Lowe (2011) voegen hier nog een argument aan toe. Omdat dit soort social media sites alleen geïnteresseerd is in positieve geluiden (I like this) 
 en niet in kritische (I dislike this), zijn ze van nature ongeschikt voor gebruik in het onderwijs omdat reflectie staat en valt met de mogelijkheid kritisch 
 en dus ook negatief te zijn.
37 Zie Swann (1987) en Swann & Bosson (2008).
38 Jeroen Huynen bespreekt enkele interessante voorbeelden hiervan (Huynen, 2011). Zie verder nog Lee et al. (2011).
39 Zie voor een onderbouwing hiervan Berlanga & Sloep (2011) en ook Boyd (2002).
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Prijsvraag 

'Sociale media in het onderwijs'

Rikki Dijksman
voorzitter Studentenraad Open Universiteit

Juryrapport prijsvraag diesviering (blog)

Helaas waren er niet veel inzendingen voor de “blog wedstrijd”, maar wij 

hebben de door de publieksjury als vijf beste beoordeelde blogs beke-

ken. Er waren twee inzendingen van middelbare scholieren en zeven van 

OU-studenten.

Omdat de vraagstelling een blog was hebben wij niet gekeken naar de 

wetenschappelijke onderbouwing, zoals bij een essaywedstrijd wel het 

geval geweest zou zijn. We hebben nu beoordeeld op de originaliteit en de 

extra toevoegingen bij het onderwijs en vooral voor het onderwijs bij de 

Open Universiteit.

De jury is unaniem in de keuze van de winnaar. Het winnende stuk is vlot geschreven en beschrijft 

duidelijk de situatie waarin heel veel studenten van de OU zich bevinden, eenzaam ploeterend 

achter hun bureau, zwoegend om het tempo erin te houden. Veel studenten hebben weinig tot 

geen contacten met andere studenten, gaan niet naar het studiecentrum en volgen geen begelei-

dingsbijeenkomsten, zoals de schrijver uitlegt, in haar geval omdat ze dat niet kan.

Zij zet duidelijk uiteen hoe sociale media kunnen bijdragen aan leuker, socialer én productiever 

studeren. Het knappe aan haar tekst is dat deze niet droog en opsommend is, maar dat het enthou-

siasme duidelijk terug te lezen is. Ze ziet oprecht de meerwaarde ervan in. Er worden een flink 

aantal overtuigende, concrete voorstellen gedaan in combinatie met humor, relativering en in een 

direct verband met haar persoonlijke ervaring.

Deze winnares is mevrouw Sofie De Middelaer, met haar blog: “De rol van sociaal motiverende 

media”.

De rol van sociaal motiverende media

Studeren bij de Open Universiteit betekent vrijheid, maar vaak ook eenzaamheid. Zeker voor een 

student met functiebeperking zoals ik, die de stille studie-uurtjes niet kan afwisselen met leuke 

gesprekken op het werk of  ’s avonds op café. Maar ook voor de rest van de studenten zal dit vol-

gens mij wel eens gelden. De docenten en medestudenten zijn slechts virtuele figuren waar je in 

gedachten zelf een gezicht op plakt. Het is slechts een minderheid van schimmen die je online kan 

“lezen” op de discussiefora. De meest boeiende relatie die ik verworven heb via mijn studie, is die 

met mijn stoffige studieboeken. Trouw staren ze mij aan, dag in dag uit. Alleen jammer dat ze niet 

antwoorden als ik vraag hoe het met ze gaat.

Wanneer het bijna zielig begint te worden, verschijnt opeens een groep op Facebook. Een groep 

van de Open Universiteit! Een groep van het Studiecentrum Antwerpen! Een groep van de studen-

ten Psychologie! Opeens krijgen de schimmige studenten een gezicht (en laat ik je vertellen dat 
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Prijsvraag ‘Sociale media in het onderwijs’

Juryrapport prijsvraag diesviering (film)

Voor de tweede prijs zouden we kiezen uit de ingezonden filmpjes, helaas was hier maar één inzen-

ding, we hebben gekeken naar andere unieke inzendingen bij de blogs. Ook hier was de jury una-

niem, toch het filmpje kiezen, omdat over beeld, geluid, timing, opbouw en dergelijke is nagedacht 

en het best veel werk geweest is.

Een opmerking van een van de juryleden: “Ik merkte bovendien dat ik - ongeduldig als ik ben - toch 

bleef kijken, nieuwsgierig naar het volgende idee”. Het voldoet aan alle criteria, en de suggesties 

zijn goed, althans sterk genoeg om bijna alle blogs te verslaan. Wat ons betreft dus goed voor een 

prijs. Het mooie is dat de maakster er in is geslaagd haar ideeën over Twitter over het voetlicht te 

brengen met diezelfde beknoptheid die voor Twitter wordt verlangd. En ze getuigt van een goede 

feeling voor ontwerp en redactie.

Deze winnares is Rosalinde Koll, een middelbare scholiere, met haar film “Social media in het 

onderwijs”

Alle inzendingen zijn te vinden op onze website.

sommigen er héél anders uitzien dan ik in mijn hersenspinsels had voorzien). Voortdurend krijg ik 

meldingen van onderlinge communicaties. Tips worden gevraagd en gegeven, studenten die de 

moed verliezen worden weer opgepept door anderen, hier en daar mengt een docent zich in de 

discussie. De Open Universiteit is opeens zo kleurrijk, zo vol van diverse individuen! Met elk nieuw 

lid dat zich aanmeldt voel ik dat ik minder alleen achter die boeken zit. Mijn studiegenoten zijn nog 

maar een muisklik verwijderd van een gezellig gesprek of een praktische vraag.

Deze plotse evolutie doet een mens natuurlijk dromen, mijmeren over hoe het nóg beter kan, 

nog interactiever en nog meer stimulerend. Wat als er voor elke cursus in plaats van een passieve 

discussiegroep ook een actieve plek op het wereldwijde web bestond? Waar de docent je ver-

welkomt, misschien zelfs persoonlijk in een videoboodschap, en waar je meteen kan zien wie de 

andere zwoegers zijn bij dit vak? Moeilijke theorieën zouden kunnen worden uitgelegd in filmpjes, 

die je dan telkens opnieuw kan afspelen tot de stof vanzelf in je hoofd zit. Studenten zoals mezelf 

die niet in staat zijn om bijeenkomsten bij te wonen zouden deze toch virtueel kunnen volgen via 

een live-stream, compleet met mogelijkheid om vragen en bedenkingen te delen met de lesgever. 

Oefententamens kunnen online van feedback voorzien worden en per vraag kunnen studenten hun 

bedenkingen met elkaar delen. Docenten kunnen je meteen uitleggen wat je niet goed begrepen 

hebt. Het maken van groepswerken via sociale media gaat opeens supervlot, want je kan com-

municeren met een snelheid alsof je in levende lijve naast elkaar zou zitten. Bovendien kunnen 

tegelijkertijd documenten, video’s, ingescande artikelen en afbeeldingen gedeeld worden op een 

overzichtelijke privépagina van het studiegroepje.

Digitale werkboeken kunnen interactief gemaakt worden. Je kan dan zien wie er gelijktijdig met 

jou de opdrachten maakt en de drempel om hier dan ook daadwerkelijk over te discussiëren wordt 

veel lager. Via sociale netwerken gaat de interactie met medestudenten en docenten veel sneller 

en dynamischer, waar de huidige discussiegroepen eerlijk gezegd nogal omslachtig werken, en 

naar mijn voorkeur iets te onpersoonlijk zijn.

Hoewel er duizend-en-één toepassingen te bedenken zijn om de studiestof meer interactief te 

verwerken, zouden sociale media voor mij persoonlijk het beste kunnen dienen voor – de naam 

zegt het zelf – een meer sociaal samenhangende universiteit. Waar ik totaal geen moeite heb om 

met mijn neus in de papieren studieboeken te zitten, mis ik het sociale contact dat in het reguliere 

onderwijs toch ook bij studeren hoort des te meer. Afstandsonderwijs bij uitstek zou door het 

gebruik van sociale media net dat tikkeltje extra kunnen bieden. De hoge frequentie van berichtjes 

die verschijnen op de OU-groepen op Facebook tegenover de soms uitgestorven stilte van de tradi-

tionele discussiefora zegt genoeg.

Al die fijne gezichten waarmee je laagdrempelig en op een persoonlijke manier ervaringen kan 

uitwisselen, die bieden voor mij echt een meerwaarde. Misschien niet zo vernieuwend, maar wel 

motiverend. En is die motivatie ook niet zeer belangrijk wanneer je helemaal zelf verantwoordelijk 

bent voor je studievoortgang?

Natuurlijk moet de ernstige student ook wel opletten dat hij bij het eenmaal activeren van 

Facebook, Twitter of andere verslavende communicatienetwerken niet verstrikt raakt in het web 

van “eerst nog even hier lezen, dan nog even daar klikken” om vervolgens twee uur verder wel de 

variatie aan medestudenten, maar niet de eigenlijke studiestof te hebben bestudeerd. Maar dat 

zal vast geen probleem zijn, toch? Dit gezegd zijnde, ga ik meteen de daad bij het woord voegen. 

Immers, na al deze overpeinzingen is het dringend tijd om weer aan de studie te gaan, anders haal 

ik mijn deadline nooit!

Nou ja, eerst nog even Facebook checken… En dan begin ik onmiddellijk, beloofd!

 

http://www.ou.nl/web/nieuws-en-agenda/inzendingen-prijsvraag
http://www.youtube.com/watch?v=3Eiw1VHGrrM&feature=youtu.be
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Afscheid Theo Bovens, 

voorzitter College van bestuur 

Annie Brouwer-Korf
voorzitter Raad van toezicht Open Universiteit

Geachte heer Bovens, voorzitter van het College van bestuur van de 
Open Universiteit, beste Theo
Geachte mevrouw Bovens, beste Lizzy,
Dames en heren,

Vandaag vieren we als Open Universiteit niet alleen onze dies natalis, het is 

ook de dag waarop we afscheid nemen van onze voorzitter van het College 

van bestuur, Theo Bovens.

Ik ben bijna 4 jaar voorzitter van de Raad van toezicht, maar Theo Bovens 

en ik kennen elkaar al zo’n 20 jaar. We zijn niet lid van dezelfde politieke 

partij (hij houdt van groen en ik van rood), maar we hebben beiden een 

geschiedenis in het openbaar bestuur en troffen elkaar bij de VNG, de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, in de commissie Sociale Zaken. Hij als wethouder, ik als burgemeester. Hij nam des-

tijds, toen ik vicevoorzitter werd van de VNG, het voorzitterschap van die commissie van mij over.

Theo Bovens, u lijkt voorbestemd als voorzitter. 

Soms na een aanloopje als vicevoorzitter: in januari 2003 begon u als vicevoorzitter van het College 

van bestuur van de OU, toen onder voorzitterschap van Thijs Wöltgens met Fred Mulder als rector.

Op 6 januari 2003 werd u voorgesteld aan de medewerkers. Als historicus en kenner van de liturgi-

sche kalender kon u de symboliek van de drie wijzen natuurlijk niet voorbij laten gaan.

U kreeg toen als portefeuillehouder financiën flink wat voor uw kiezen. Het jaar 2002 sloot af met 

een flink tekort van 11 miljoen euro, het ministerie verstrekte in 2003 bijna 4 miljoen minder dan 

verwacht, dus waren er ingrijpende maatregelen nodig: vacaturestop, investeringsstop, strenge 

begrotingsdiscipline, Expeditie 21 noemde u die operatie. In september 2005 werd u voorzitter van 

de OU. In dat jaar was de OU uit de rode cijfers, maar de strenge begrotingsdiscipline bleef nodig, 

de OU stond voortdurend onder druk. Echter dat genereert ook adrenaline, energie en creativiteit. 

Dat geldt ook voor de Raad van toezicht.

De Raad van toezicht houdt niet alleen toezicht op, maar is ook sparring partner van het College 

van bestuur. Ik kan u vertellen: er waren vele discussies over de instellingsstrategie en geld, over 

innovatie, over hoe het huidige Kabinet te overtuigen van nut en noodzaak van leven lang leren 

en van de sleutelrol die de OU daarin wil en moet vervullen. Deze discussies zijn lastig, maar ook 

inspirerend. Hoe concurreren we verstandig op de markt van universiteit en hogeschool, hoe keren 

we het teruglopend aantal studenten (nu 26.000) en hoe maken we beter gebruik van het feit dat al 

jaren onze studenten de OU aanwijzen als de beste universiteit van Nederland.

En juist nu, nu er een visie van een internationaal samengesteld panel ligt op ons nieuwe instel-

lingsplan, het reviewtraject, waar we verder mee kunnen, gaat u, Theo Bovens, ons verlaten.

Overigens heeft u wel ‘bedongen’ bij de aanvaarding van uw nieuwe functie als commissaris van 

de Koningin van de provincie Limburg (of zoals ze het hier zeggen; gouverneur van Limburg) dat u 

daar pas wilde beginnen nadat het reviewtraject is afgesloten. 

Dat waarderen wij oprecht. U vertrekt bij ons, maar de hoofdvestiging van de OU ligt natuurlijk wel 

in Limburg, dus wij rekenen er op dat u, met uw uitgebreid netwerk, onze ambassadeur zult zijn.
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Meneer Bovens, beste Theo,

We zullen je missen. Je inzet, je netwerk, maar zeker ook je gevoel voor humor.

Zoals ik al zei, we zullen ook op je support blijven rekenen, zij het vanuit je nieuwe rol.

Wij als blijvers zijn je veel, veel dank verschuldigd. Dat zeg ik echt vanuit mijn hart.

Misschien kunnen wij je nog uitnodigen om een feestelijk gebeuren van de OU luister bij te zetten. 

Niet als gouverneur, maar als kunstenaar, als musicus. Want je bent een groot muziekliefhebber en 

een actief, zoals dat tegenwoordig heet: “maker” van muziek.

Als afscheidscadeau overhandig ik je graag een muziekinstrument, waarvan ik weet dat het al enige 

tijd op je verlanglijstje staat. Preciezer gezegd gaat het om twee cadeaus: als eerste een mobiele 

versie van het door jou begeerde muziekinstrument; zo’n versie mag in dit tijdsgewricht natuur-

lijk niet ontbreken. Deze mobiele versie komt wellicht van pas in je nieuwe dienstauto, de trein of 

anderszins. Het tweede (en eigenlijk echte) cadeau is een bijdrage ten behoeve van de aanschaf 

van zo’n zelfde muziekinstrument, maar dan in een uitvoering die een vast plekje in huize Bovens 

rechtvaardigt. 

Het ga je goed,

Annie Brouwer-Korf

voorzitter Raad van toezicht Open Universiteit

Dames en heren, 

Toen vorig jaar de burgemeesterspost van Maastricht vrijkwam, ging de naam van Theo Bovens al 

snel rond. Maar hij stelde ons gerust. Sterker nog, op dat moment waren wij in de Raad van toezicht 

zijn herbenoeming als voorzitter van het College van bestuur aan het voorbereiden en hij drong 

er bij ons op aan om daarmee tempo te maken, omdat door het publiek maken van zijn herbenoe-

ming de geruchten over een burgemeesterschap de kop ingedrukt zouden worden.  Prima, temeer 

omdat we toen nog op zoek waren naar een nieuwe rector om het vertrek van Fred Mulder op 

te vangen. Begin van dit jaar, 2011, was het College van bestuur weer compleet: Anja Oskamp als 

nieuwe rector, Cees Brouwer als vicevoorzitter en Theo Bovens als voorzitter.

   

Maar het liep anders.

Toen dit voorjaar de vacature van commissaris/gouverneur van Limburg bekend werd, ging gelijk 

door mijn hoofd: nu zijn we Theo Bovens kwijt.

Immers, Theo Bovens is een man van het openbaar bestuur. Zie zijn nevenfuncties in de politiek, in 

het CDA. Zie zijn lidmaatschap van de SER.

Immers Theo Bovens is een echte Limburger, die hier alles en iedereen kent en nooit weg zal gaan 

uit Limburg.

Immers Theo Bovens is een jongen van Maastricht, zie ook daar zijn vele functies in maatschappe-

lijke organisaties.

Even een persoonlijk voorbeeld:  

ter voorbereiding van de vergaderingen van onze Raad van toezicht komen Theo Bovens en de 

secretaris, Harry Ummels, altijd naar mij in Utrecht.

Op mijn tafel, waar wij dan ons overleg hebben, staat sinds vorig jaar een tinnen schaal  (Jugendstil, 

cadeau van mijn man en mij aan ons zelf). Theo merkte die schaal direct op, maar meer dan dat. Hij 

zag meteen dat de schaal een product was van, u raadt het al, een tinfabriekje in Maastricht, dat - 

wat ik niet wist - maar 8 jaar heeft bestaan, dat de producten verspreid zijn over particulieren en 

musea en dat er in Maastricht niet zo lang geleden nog een expositie van was geweest. 

En, u raadt het al, dat hij zich daar erg voor had ingezet, als historicus, als Maastrichtenaar etc.

Meneer Bovens, Theo,

Ik baal dat je weggaat en met mij balen velen.

Ik snap het wel, het gouverneurschap van Limburg is voor jou, man van het openbaar bestuur een 

gouden kans, die je niet kon laten lopen.

We zullen je missen. Je ging met hart en ziel voor de Open Universiteit. In Nederland, in Vlaanderen 

en in het verdere buitenland. 

Je was als blogger, en de laatste jaren als twitteraar het gezicht en de stem van onze OU. Je bent 

een voorvechter van leven lang leren, en waarschuwde dat het in Nederland meer lijkt op,  zoals je 

dat zei, leven lang leuteren.

In de periode Bovens is veel meer gebeurd dan ik nu kan noemen. Toch een paar  markante ontwik-

kelingen:

-  de start van het Ruud de Moor Centrum, het RdMC, ons expertisecentrum voor de professionali-

 sering van leraren

-  de introductie in het Nederlands hoger onderwijs door de OU van open educational resources, 

 door iedereen vrij te gebruiken leermateriaal, en evc, het erkennen van verworven competenties 

-  de viering van het 25-jarig bestaan van de OU

-  de start van de hbo-opleidingen Rechten en Informatica

-  en een aantal reorganisaties met als meest recente het voorgenomen besluit voor de reorganisa-

 tie van het RdMC.
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Cees Brouwer
vicevoorzitter College van bestuur

Het is slechts een paar maanden geleden toen een onschuldige tweet voor-

bij kwam. Mijn vrije vertaling: “Ik word geassocieerd met het gouverneur-

schap, maar ik weet van niks”. En op dat moment was dat ook zo. Enige tijd 

later was het echter wel zover, een scheur in het kersverse college. Maar 

Theo, deze buitenkans in Limburg, kon en mocht je niet voorbij laten gaan.

Ja Theo, een consequentie van je beslissing is, dat je de Open Universiteit 

gaat verlaten. Daarover zei je dat je dat met pijn in je hart zal doen, want de 

Open Universiteit die ligt je na aan het hart.

Beste Theo, je houdt van de bestuurdersrol op deze universiteit. Je hebt 

ons meegenomen in een wondere mix van besturen, genieten, beïnvloe-

den, uitleggen en het aardse verbinden met het verhevene. 

Het besturen, uitleggen en beïnvloeden lijken mij vanzelfsprekend, het strategisch richting geven 

aan de koers van de Open Universiteit hoort bij je verantwoordelijkheid. De wijze waarop typeert 

jou echter als mens in de rol: het proces verliep altijd in een aangename sfeer, terwijl je toch vast 

hield aan de koers. Vrijheid in gebondenheid. Als voorzitter leidde jij de universitaire kudde, soms 

met licht dwang en als het al nodig was met een acceptabele boetedoening. En als het al erg was 

klonk het uit jouw mond en met jouw woorden altijd milder. Je zorgde ervoor dat menig opgesto-

ken kaarsje het licht kon verspreiden, waardoor veel talent zich kon ontplooien.

Eén van jouw uitingen was bij elke vergadering een uitgestoken hand, een hartelijk welkom voor de 

persoon zelf, die aan tafel aanschuift. Het verhevene uitte zich onder andere in het met ons delen 

welke heilige op die dag van belang was, welke competentie aan hem/haar was gekoppeld en bij 

lastige bijeenkomsten op welke wijze wij daarvan gebruik konden maken.

Je binding met sociale en kerkelijke activiteiten zijn bekend. Activiteiten liepen veelal door elkaar 

in de agenda, waardoor bijzondere verbindingen mogelijk werden. De vorm daarvoor kende geen 

protocol. Wij zagen je in vele gedaanten, op de fiets, de motor of de boot, geen afstand was niet te 

overbruggen.

De Open Universiteit heeft veel van je tijd gevraagd en heeft veel van je privéagenda mee bepaald. 

Wij hebben daar enorm veel profijt van gehad, waar we je enorm dankbaar voor zijn. Maar ook aan 

jou, Lizzy, zijn we die dank verschuldigd. De steun van thuis is het belangrijkste fundament om die 

inzet mogelijk te maken.

Theo, je gaat de OU familie verlaten, maar eigenlijk ook weer niet. Aan je nieuwe functiebenaming 

kun je dat eigenlijk zien: gOUverneur.

Als gouverneur kun je je liefde voor het leven lang leren zelfs meer vorm geven door aandacht te 

schenken aan alle onderwijsactiviteiten in de provincie en deze te verbinden met activiteiten van 

het bedrijfsleven en lokale overheden. 

Theo, een mensenmens, een lans brekend voor open onderwijs, waarin achtergestelde doelgroe-

pen evenveel kansen krijgen als anderen en de aandacht gevraagd wordt voor de kwetsbaren, 

zodat zij toegang krijgen en blijven houden tot onderwijs. Het is om die reden dat je aandacht hebt 

gevraagd voor het OU fonds en dit gekoppeld hebt aan jouw afscheid hier.

Dies natalis

http://www.ou.nl/web/over-ons/ou-fonds)
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