
DE MOOC ALS ONDERWIJSINNOVATIE 

IN HET HBO: GRIJP DIE KANS

Ria Jacobi (O2)
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HBO EN MOOC

Mijn advies:

HBO-MOOC: Bezint eer gij begint

Beter: Maak er gebruik van en zet ze in!
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STARTVRAAG: ERVARINGEN?
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MOOC: WAAR HEBBEN WE HET OVER?

MOOC = Massive Online Open Course

Kenmerken
* Massive: vele vele studenten (200.000 studenten)

* Online: internet
* Open: Toegankelijk
* Course: eenheid van aanbod van een programma van 5-10 weken

De meeste MOOCS: 
* geautomatiseerd! 
* gebonden aan tijdsperiode
* niet open
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MOOC: WAAR HEBBEN WE HET OVER?

https://www.youtube.com/watch?feature=

player_embedded&v=U9n1wvEzUiE
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U9n1wvEzUiE


TYPE MOOC

cMOOC (netwerkgebaseerd): community, eigen leerdoel

xMOOC (contentgebaseerd): filmpjes, opdrachten, artikelen

tMOOC (Taakgebaseerde): vaardigheden
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OPEN = DELEN!!!!!

xMOOC reguliere universiteit of hogeschool

Gratis toegankelijk ja Nee

open in tempo Nee Nee

open in plaats ja Nee

open in tijd Nee Nee

open in programma ja wel in aanbod, niet binnen 
cursus

nee (mogelijkheid keuze vakken)

open voor bewerkingen Nee / EdX wel intentie nee deels wel (wanneer er een 
aanbod is van OER of OCW)

certificering Ja, non formeel Ja, geaccrediteerd
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MOOC: WAAR HEBBEN WE HET OVER? GESCHIEDENIS
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BRON: HTTP://MFELDSTEIN.COM/COMBINING-MOOC-STUDENT-PATTERNS-GRAPHIC-STANFORD-ANALYSIS/
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http://mfeldstein.com/combining-mooc-student-patterns-graphic-stanford-analysis/


HTTP://EDUTECHNICA.COM/MOOCMAP/#
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http://edutechnica.com/moocmap/


MOOC EN HBO: KANS OF BEDREIGING?
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HBO EN MOOC: ACHTERLIGGENDE FEITEN

• Exposure

De instellingen die nu mee doen, doen mee met de ‘wereld’: het 

gaat dan om top universiteiten.

• Budget

Een MOOC ontwikkelen kost zo rond de 100.000 euro

• Vindbaar zijn

MOOC platforms van en voor top universiteiten

Geen top universiteit: eigen platform: hoe te vinden?

18



HBO EN MOOC

• Achterliggende doelen

Profielen verkoop aan bedrijven, via analyse van digitale voetsporen

• Innovatief

xMOOCs zijn niet innovatief: 

- geautomatiseerde cursussen

- met content 

- zend-modus

- met veel studenten 

- geen nieuwe didactiek

Wat kunnen wel overwegingen zijn voor de HvA mbt MOOCs?
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D66: ICT IN HET ONDERWIJS

“Om internationaal mee te spelen op het gebied van ‘Massive open 

online courses’ (MOOCs) zou Nederland moeten inzetten op enkele 

universiteiten die internationaal tot de top kunnen behoren. “

D66: ICT in het Onderwijs
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https://www.d66.nl/wp-content/uploads/2013/10/D66-ICT-in-onderwijsv4.pdf


HVA EN MOOC: INNOVATIE

Gooi het over een andere boeg. 

Maak gebruik van de content in het eigen 

online onderwijs. En deel dit ook weer.
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HBO EN MOOC: INNOVATIE
1. Wordt geen producent maar consument: gebruik het aanbod

- webcolleges of flipped classroom (youtube, itunes, khan academy)
- ontwikkel gezamenlijk

2. Zorg voor online materiaal voor doelen als:
- aansluiting
- remedial courses 
- talent aantrekken en houden
- studiekeuze ondersteunen
- schakelen ondersteunen
- versnelling ondersteunen (excelleren/profileren van studenten)

3.   Aandacht voor digitaliseren van onderwijs (ook door studenten)
- blended learning (studenten willen dit ook)
- learning analytics (vroegtijdig studeeraanwijzingen)
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BESTUURSREIS

... Delen is het nieuwe hebben, zei Daan Roosengaarde tijdens 
Zomergasten 2013, ....Het delen van kennis en samen werken aan betere 
resultaten is volstrekt vanzelfsprekend. En zij worden gesterkt in hun 
overtuiging dat delen iets oplevert door het gewoon te doen. ....

.....Door data en content open te stellen, door samen open source software 
te ontwikkelen en gebruiken, gaat de kwaliteit ervan omhoog en wordt de 
kennisontwikkeling versneld, doordat er een mondiale dialoog ontstaat 
over de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en iedereen voort kan 
bouwen op beschikbare resultaten. .....

https://www.surfspace.nl/artikel/1403-blog-studiereis-open-education-2013-
dag-5/
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https://www.surfspace.nl/artikel/1403-blog-studiereis-open-education-2013-dag-5/


CONCLUSIE

•Zet op innovatie in en niet op reproductie en broadcasten

•Focus op de lerende (en interactie) en niet op content  (en aanbod) 

•Integreer ontwikkelingen zoals MOOCs in ons eigen HBO-onderwijs.

•Dat wil ook zeggen: Open onderwijs - deel content 

•En altijd vanuit het perspectief: wat we doen versterkt dit het leren van 
de student?
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MEER INFORMATIE

r.k.jacobi@hva.nl

SIG OER
https://www.surfspace.nl/sig/5-open-educational-resources/45-over-de-sig-
oer/

Youtube: what is a MOOC
Webinar Robert Schuwer: MOOCs Kansen en uitdagingen
Netwerkdag 12 december 2013 in Utrecht!

Lid worden van SIG OER in Linkedin
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