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Open online onderwijs
• Institutioneel onderzoek
Global Open Policy Report 2016 (EADTU):
“Policy and decision makers of all stakeholders involved need to be
in a better position to understand the “MOOC phenomenon,”
capitalise on the advantages of these large-scale courses and use
them as a strategic opportunity to help meet local needs and
develop related capacities.”

SOONER onderzoeksproject
• September 2015 “stimuleringsregeling open online onderwijs (OOO)"
Doelà stimuleren van OOO in NL om onderwijs te verbeteren m.b.t.:
• Kwaliteit
• Toegankelijkheid
• Doelmatigheid

– 700.000 euro per jaarin 2015, 2016, 2017
– 1.400.000 euro in 2018

• September 2015 start SOONER research project
Doel à Structuration of open online education in The Netherlands
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Onderzoeksvraag:
Wat zijn de uitdagingen en kansen voor open online onderwijsprojecten binnen
het Nederlandse hoger onderwijs?
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Group Concept Mapping (Trochim, 1989)
Gestructureerde concept mapping techniek
om inzicht te verkrijgen binnen een bepaald
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Hierarchische clustering &
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Genereren van statements
Wie?
Open online onderwijs experts (N=59)
Wat?
Brainstorm in online tool
Focus prompt:
“Mijn instelling heeft met betrekking tot open online onderwijs
de volgende uitdaging OF kans…”

“Studenten de kans geven op hun eigen tempo te
kunnen studeren”
“Verbeteren, hergebruik en delen van leermaterialen”
“Ontbreken van een centraal platform voor OOO”

Data interpretatie
“Onderschatting van interactie met de docent in
OOO”
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Project leiders OOO innovation projects (N=22)
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Resultaten
Proportie van clusters in go-zone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Flexibiliteit onderwijs 81%
Support mechanismen 50%
Onderwijskwaliteit 44%
Online doceren 39%
Externe target groepen 31%
Reputatie instelling 30%
Onderwijsefficientie17%
Assessment/toetsing 14%

Conclusies
• De kansen voor open online onderwijs worden door
de mensen die werken met OOO erkend.
• Online doceren wordt gezien als een grote uitdaging
à er is sprake van een skills gap onder docenten en
onderwijsontwikkelaars.
• Support op verschillende niveaus mist nog:
– Breder bewustzijn van de kansen voor OOO binnen de
gehele organisatie (adoptie ervan door “late majority”)
– Organizatie strategie, beleid en commitment voor OOO
mist
– Gebrek aan (centraal geregelde) support
• Technisch (ICT, platforms, opnames etc.)
• Onderwijskundig ontwerp

Vervolgstappen…
• Uitbreiden van dataverzameling GCM 2017 &
2018
• Focus groep studie: na afloop projecten
• Organisatieprocessen, mechanismen in kaart
brengen, en linken aan eerdere bevindingen,
instellingen kunnen vergelijken
– Survey onderzoek: organizational learning, innovation
adoption
– Thematische woord analyse strategie & beleids
documentatie

Vragen?

“In the middle of every difficulty lies opportunity”
Albert Einstein

Voor meer informatie bezoekt u onze website:
www.sooner.nu
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Online teaching 39%
23. Doelstelling waarom OOO in te zetten is onduidelijk onder docenten
31. De verdiensten van OOO (in welke vorm dan ook) zijn onduidelijk voor docenten
48. Beschikbare tijd voor docenten om OOO te i.p.v. traditioneel onderwijs te ontwikkelen
74. Campusonderwijs vergt een andere inzet (voorbereidingstijd, begeleiding, etc.) dan online onderwijs, verschil in
workflow wordt nog vaak niet ingezien.
77. Skills/vaardigheden m.b.t. online doceren zijn vaak afwezig of in beperkte mate aanwezig zijn
78. Het kunnen werken met OOO opnemen in docentprofessionaling
91. De consequenties van hergebruik en publiceren goed kunnen begrijpen (auteursrecht, beleid)
Supporting mechanisms 50%
7. Goede technische faciliteiten voor opnames en editing
40. Er is geen duidelijk beleid op instellingsniveau m.b.t. OOO
45. Organisatie van IT-ondersteuning
59. Ondersteunende afdeling met veel ervaring
61. Support van bestuur/CvB voor OOO-initiatieven
63. Infrastructuur voor OOO (bijv. weblectures/editing)
88. Ondersteuning voor OOO (bijv. weblectures/editing)
Assessment 14%
18. Het kunnen gebruiken van learning analytics om onderzoek te doen naar leren
30. Werken met learning analytics om onderwijs te optimaliseren
External target groups 31%
11. Kunnen aanbieden van kwalitatief goed onderwijs aan eerder onbereikbare doelgroepen
44. Kennis ter beschikking stellen aan de gemeenschap
100. Sneller bijscholen van instromende studenten (in o.a. een pre-master)
101. Doelgroep beter kunnen bedienen
Educational flexibility 81%
8. Tijdsonafhankelijk kunnen leren
21. Studenten meer keuzevrijheid bieden
25. Flexibel onderwijs dat in allerlei leerpaden past
32. Gepersonaliseerd kunnen leren
43. Keuzeonderwerpen gemakkelijker aan te bieden
47. Studenten op eigen tempo laten studeren
51. Bieden van een persoonlijker onderwijs
65. Online onderwijs dat kan dienen als invulling van keuzeruimte
73. In staat zijn om meer maatwerk te leveren aan studenten middels OOO
83. Plaat onafhankelijk kunnen leren
85. Bestaand onderwijs aanwenden om studenten op te frissen op het gebied van reeds genoten onderwijs
90. Flexibele leerweg aan kunnen bieden onafhankelijk van tijd en plaats
104. Bieden van flexibelere leerpaden, door gedeeltes van vakken op te kunnen nemen in een track
Quality of education 44%
35. Concept “flipping the classroom” uitbreiden binnen de opleiding
49. Het kunnen aanbieden van een rijkere leeromgeving
102. Kunnen verrijken van campus onderwijs
105. Integreren van open online onderwijs in bestaande onderwijsaanbod
Institutional reputation 30%
5. Om efficiënter te gaan functioneren als HO-instelling
14. Profileren van de instelling als expert op bepaalde vakgebieden
24. Meer uitwisseling van open online onderwijs tussen faculteiten en instellingen
Educational efficiency 17%
70. Duurzaam publiceren van reeds bestaand leermateriaal
92. Effectiever benutten onderwijsruimten en -tijd

