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Inleiding  
 
Open leermaterialen worden gezien als een mogelijk middel om meer onderwijs op maat te 
realiseren dat efficiënt en kostenbesparend is (Evertse, 2011; Jacobi & Van der Woert, 
2012). Tegelijkertijd signaleren diverse auteurs twee belangrijke obstakels. De omvang en 
versnippering van het aanbod maken het lastig om geschikt materiaal te vinden, en 
bovendien zijn er zorgen rond de betrouwbaarheid en kwaliteit van het materiaal (Evertse, 
2011; Jelgerhuis, 2012; Kuipers, 2012). Het eerste probleem zouden we een 
navigatieprobleem kunnen noemen: hoe vind ik mijn weg door een omvangrijk aanbod? Voor 



het tweede probleem wordt content curation als mogelijke oplossing gezien (Kuipers, 2012). 
Als we Nathan Harden (2013) mogen geloven, zal het laatste probleem echter in omvang 
afnemen, nu de succesvolle introductie van Massive Open Online Courses (MOOC’s) een 
toekomst in het vooruitzicht stelt waarin alleen de meest gerenommeerde hogescholen en 
universiteiten in staat zullen zijn om kwalitatief goed onderwijsmateriaal te ontwikkelen en 
wereldwijd op grote schaal aan te bieden. Andere instellingen (‘mindere goden’) zullen meer 
en meer gebruik moeten gaan maken van dit materiaal, “becoming, in effect, partial 
downstream aggregators” (Harden, 2013).  
 
Hoe het ook zij, de vraag hoe een optimaal leerpad te creëren, blijft een uitdaging. Dat geldt 
zowel voor docenten als lerenden. En dan gaat het niet alleen om OER, of het inpassen van 
OER in een bestaand curriculum. Het is een vraag die veel verder reikt, want het probleem 
van ‘een leerpad op maat’ is geen nieuw probleem, en zeker niet uniek voor OER, zoals we 
verderop zullen toelichten.  
 
Dit hoofdstuk beschrijft een set van tools die ontwikkeld zijn om leeractiviteiten en leerpaden 
op een transparante manier te beschrijven, zodat het eenvoudiger wordt om vast te stellen of 
ze aansluiten bij de gewenste leerdoelen en (op onderdelen) uitwisselbaar zijn. Een leerpad 
wordt gedefinieerd als een set van één of meer leeractiviteiten gericht op het realiseren van 
bepaalde leerdoelen. Het betoog zal duidelijk maken dat de uitdaging waar we voor staan 
verder reikt dan de integratie van OER binnen bestaande curricula, en dat we OER moeten 
zien als één bron van leren en persoonlijke ontwikkeling, naast vele andere non-formele en 
informele bronnen van leren (CEC, 2000).  
  
OER-probleem?  
 
Het navigatieprobleem is niet nieuw. Het deed zich al voor binnen de context van het toch 
redelijk gestructureerde maar in toenemende mate gemodulariseerde hoger onderwijs. Om 
nog maar te zwijgen van de bredere context van een-leven-lang-leren, waarin de zoektocht 
naar mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling de grenzen van formeel, non-formeel en 
informeel leren overstijgt (Janssen, Berlanga, & Koper, 2011). Het navigatieprobleem speelt 
overigens op twee niveaus. In de eerste plaats is er de vraag: hoe kies ik een leerpad? (In de 
context van het hoger onderwijs: welke opleiding zal ik kiezen?) En vervolgens, wanneer het 
gaat om een complex leerpad: hoe kan ik dit leerpad zo efficiënt mogelijk doorlopen? (In de 
context van het hoger onderwijs gaat het om vragen als: welke cursus zal ik nu eerst doen? 
Kan ik deze cursus vervangen door een cursus van een andere opleiding?) Vragen als deze 
doemen ook op als je bijvoorbeeld kijkt naar MIT OpenCourseware (MIT, 2012), een 
voorbeeld van OER dat meerdere volledige curricula omvat. De lerende moet aan de hand 
van schriftelijke toelichtingen op het curriculum zelf uitzoeken hoe de cursussen 
achtereenvolgens te doorlopen. En dan hebben we het nog niet over de vraag in hoeverre 
deze cursussen uitwisselbaar zijn met cursussen van andere opleidingen.  
 
De idee van de docent als content curator, zoals geschetst door Kuipers (Kuipers, 2012) kan 
een remedie vormen die tevens garanties biedt voor de kwaliteit van het aanbod: hij 
selecteert kwalitatief goed materiaal, al dan niet in de vorm van een set waar studenten 
vervolgens zelf uit kunnen kiezen op basis van persoonlijke voorkeur. Toch zijn er ten minste 
vier redenen te noemen om content curation eerder als een oplossingsrichting dan als een 
daadwerkelijke oplossing te zien. In de eerste plaats wordt het navigatieprobleem niet 
opgelost, maar toegewezen aan – en daardoor beperkt tot – een kleiner aantal personen. 
Maar zelfs dat is nog de vraag, want het is (in de tweede plaats) niet ondenkbaar dat ook na 
selectie en het ‘kwaliteitstempel’ van de content curator het aanbod nog aanzienlijk is. In de 
derde plaatst beperkt deze oplossing zich tot gebruik van open leermaterialen in het formeel 
leren, althans voor zover de rol van content curator gekoppeld is aan formele 
onderwijsinstellingen. Tot slot zal een content curator moeten kunnen beschikken over een 



instrumentarium om de leermaterialen en leerarrangementen die hij samenstelt helder te 
beschrijven en inzichtelijk te maken voor lerenden. 
 
Conole (2010) beschrijft tools die open learning design moeten ondersteunen, maar deze 
focussen op het ontwerp van een cursus en veronderstellen kennis en begrip van 
onderwijsontwerp op het niveau van een docent. Een recent ontwikkelde leerpadspecificatie 
biedt aanknopingspunten om leerpaden te beschrijven op een manier die zowel docenten als 
lerenden mogelijkheden biedt (Janssen, 2010a). Zoals gezegd bestaat een leerpad uit een 
set van één of meer leeractiviteiten, gericht op het realiseren van bepaalde leerdoelen. 
Leeractiviteit kunnen sterk variëren qua omvang en inhoud: dat kan gaan van het lezen van 
een tekst, het bekijken van een video en deelnemen aan een forum of workshop, tot het 
doorlopen van een volledige cursus. Dit maakt dat een leerpad kan variëren van een kleine 
activiteit tot een cursus of zelfs de beschrijving van een volledig curriculum.  
 
Instrumentarium 
 
De leerpadspecificatie maakt het mogelijk om zowel de inhoud als de structuur van alle 
mogelijke leerpaden te beschrijven; of het nu gaat om formeel leren, non-formeel leren, 
informeel leren of een combinatie daarvan. Doel van de specificatie is om transparante 
beschrijvingen van leerpaden te creëren, zodat:  
 

1. het eenvoudiger wordt om leerpaden te vergelijken en te selecteren; 
2. het gemakkelijker wordt om leerpaden aan te passen, rekening houdend met eerder 

verworven competenties; 
3. het mogelijk wordt om het doorlopen van leerpaden geautomatiseerd te 

ondersteunen.  
 
Onderstaande figuur illustreert welke processen kunnen worden ondersteund met behulp 
van de leerpadspecificatie.  
 

 
Figuur 1: Door leerpadspecificatie ondersteunde tools en processen (Janssen et al. 2010) 

 



Zowel het leerpad als de daarin opgenomen leeractiviteiten worden beschreven door 
metadata die informatie geven over inhoud, leerproces en planning (bijvoorbeeld: titel, taal, 
aanbieder, begeleiding, toetsing, contacturen). Deze metadata spelen een rol bij de keuze 
voor een leerpad. De structuur van het leerpad loodst de lerende als het ware door het 
leerpad: “doe activiteit X bij voorkeur na activiteit O”, “je kunt pas starten met deze activiteit 
als je activiteit Y hebt afgerond” of “doorloop de volgende activiteiten in een volgorde van uw 
keuze”. Maar het is ook mogelijk een set van alternatieven te definiëren (bijvoorbeeld 
alternatieve open leermaterialen) om een bepaald leerdoel te bereiken, of om alleen een 
aantal randvoorwaarden voor de keuze van een activiteit te schetsen en de lerende zo 
ruimte te laten zijn of haar eigen leerpad mede vorm te geven.  
 
Om leerpaden op deze manier te beschrijven is een tool ontwikkeld: de leerpad-editor 
(Melero Gallardo et al., 2010). Een videodemonstratie van deze tool is beschikbaar via 
http://dspace.ou.nl/handle/1820/2403 (Janssen, 2010b). Eerste evaluaties geven aan dat 
onderwijsvoorlichters van de Open Universiteit hiermee uit de voeten kunnen, en ook 
overwegend voordelen zien van deze aanpak in het eigen onderwijs in termen van 
tijdsbesparing, efficiëntie en verhoogde professionaliteit. Het vraagt een investering om 
leerpaden op deze manier te beschrijven, maar uiteindelijk zal iedereen erbij gebaat zijn. Zo 
wordt het ook eenvoudiger voor instellingen en lerenden om elders verworven competenties 
te beschrijven en te beoordelen in welke bestaande leerpaden ze ingepast kunnen worden. 
Strikt genomen vormt de leerpadspecificatie geen garantie voor de kwaliteit van de daarin 
opgenomen leeractiviteiten, maar metadata die informatie geven over de aanbieder, 
eventuele formele erkenningen, mogelijkheden tot begeleiding et cetera bieden wel 
indicaties.  
 
 
Conclusie 
 
Gezien de omvang en versnippering van het aanbod van mogelijkheden voor open 
leermaterialen is het niet eenvoudig voor docenten en lerenden om hier een weg in te vinden 
en optimale keuzes te maken. Dit probleem is echter niet specifiek voor open leermaterialen, 
maar speelt zelfs al binnen het relatief gestructureerde aanbod van onderwijsinstellingen in 
het formele onderwijs, om nog maar te zwijgen over de bredere context van een-leven-lang-
leren. Dat neemt niet weg dat OER een belangrijke impuls vormen om de bestaande 
infrastructuur te herzien: “The open-source model will offer much more flexibility, though still 
maintain the structure of a major en route to obtaining a credential. Students who aren’t 
interested in pursuing a traditional four-year degree, or in having any major at all, will be able 
to earn meaningful credentials one class at a time.” (Harden, 2013). Harden trekt een parallel 
met de muziekindustrie: waar we eerder gedwongen waren een heel album te kopen, 
kunnen we nu alleen die nummers kopen die we echt hebben willen. In dat verband wijst de 
auteur ook op het feit dat in de VS 40 procent van alle college students volwassen non 
traditional students zijn. De parallel met de muziekindustrie mag verhelderend zijn, hij houdt 
ook snel op, want om te weten of we een nummer willen hebben, hoeven we er maar naar te 
luisteren, en bovendien vraagt de aanschaf van een nummer maar een beperkte investering. 
Dat geldt zeker niet voor investeringen in onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Een 
uniform, transparant en interoperabel model om leerpaden te beschrijven, draagt bij aan 
doelmatiger keuzes op dit vlak.  
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