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Open beweging

- Open access> Open Science
- Open source
- Open leermaterialen
- Open onderzoeksdata
- Open standaarden

Bron: https://www.yearofopen.org/; https://openeducationweek.org/; http://www.capetowndeclaration.org/
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http://www.scienceguide.nl/201702/open-wetenschap-voor-iedereen.aspx


Mijn ambitie is dat 
in 2025 alle 
docenten aan 
Nederlandse HO-
instellingen hun 
onderwijs materiaal 
open beschikbaar 
stellen 

Bron: https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Strategische-
agenda-hoger-onderwijs-2015.pdf
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Dialoog

Willen wij duurzaam onderwijs en digitale openheid stimuleren?
Willen wij de toegang bevorderen van de door de overheid gefinancierde 
materialen/producten/artikelen? 
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Open education week! (deze week)
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https://www.openeducationweek.org/


Open Education

- Open educational resources 
(OER)
- Open Course Ware (OCW)
-Open Courses (OC)

Bron: 
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisb
ank/2012/trendrapport+OER+2012_update+08032012+%28
NEDERLANDS+LR%29.pdf
(blz 4)
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WAT IS OPEN ONDERWIJS?



OCW voorbeeld
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https://ocw.tudelft.nl/programs/high-school/


Bron: https://www.surfspace.nl/sig/5-open-education/130-tools/
Workshop Toepassen vormen Open Onderwijs
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Waarom open onderwijs? nu

Versterken van een rijke leeromgeving

• Verhogen kwaliteit van onderwijs
- kwaliteit van leermaterialen gaat omhoog: extra check 

• Faciliteren van leren van studenten
- gevarieerde materialen / gevarieerde bronnen
- studenten mede producent (prosumer)(verrijken materialen)

• Versterken onderwijs op maat
- differentiatie in content (leerroutes in module)
- studenten krijgen beter beeld van en over onderwijs 
- versterken en ontwikkelen blended en online onderwijs
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Waarom open onderwijs? richting

Naar duurzaam onderwijs: 
- kenniscirculatie: benutting van informatie en kennis
- met publiek geld betaald ontwikkelde materialen toegankelijk maken
- levenlangleren

Via digitale openheid
- stimuleren van beschikbaarheid 
- stimuleren delen

- stimuleren van (her)gebruiken en aanpassing

Bron: http://www.bup.fi/index.php/current-projects/sustainable-education
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https://www.surf.nl/themas/ict-beleid-en-strategie/open/index.html


Praktijk&issues

We staan nog maar aan het begin!

• Open kwaliteitscultuur
(*) Gemeengoed: van ‘houden’ naar ‘delen’ 

• Infrastructuur
(*) Essentieel: opslag en verbinding systemen

• Professionalisering
(*) Essentieel: goede ondersteuning en aandacht voor het 

professionaliseren in het delen en (her)gebruiken van leermateriaal
-auteursrechten en CC-licentie
-beeldvorming tav open en delen
-materiaal maken + borgen kwaliteit
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Bron: https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-ICT/Onderzoek/Lectoraat-Open-Educational-Resources/De-waarde-van-open-en-open-als-waarde.htm
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Score site
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https://score.hva.nl/Paginas/default.aspx


Mogelijke eerste stappen Open Onderwijs

• Versterken van het ontwikkelen van een rijke leeromgeving: 
- Zichtbaar maken van de initiatieven die er zijn: taalwinkel MOOC
- Projecten e-textbooks/e-syllabi
- Direct meenemen bij (her)ontwerpen van modules (in bijv de DLO)
- Bijv. via ‘standaard’ vakken materiaal zichtbaar maken, startend binnen de 

instelling
• Zorgdragen voor de randvoorwaarden

- Infrastructuur: repository ontwikkelen
- Auteursrechten en licentie regeling: is 1 cc-licentie wenselijk
- Open-up de professionaliseringsactiviteiten: start met openen eigen trainingen 

(BKE/BDB)
• Dialoog stimuleren Onderwijsinnovatie met Open Onderwijs

- Ontwerpen van onderwijs met Open Educational Resources
- Koppelen aan dialoog over onderwijsvisie?

Koppeling aan de onderwijsontwikkeling in de HvA-programma’s en DLO

Aansluiten bij de vraag van de docent en student!

14

https://www.youtube.com/watch?v=jfCSVr7zx_4


Richting Open onderwijs

- Zorgdragen voor die rijke leeromgeving voor de student
- onderwijs toekomstigbestendig maken voor studenten

- Zorgdragen voor duurzaam onderwijs en de open onderwijscultuur
- uitgangspunt onderschrijven: met publiek geld gefinancierd 

materiaal stellen we openbaar beschikbaar>impact
maximaliseren

- koppelen aan blended onderwijs en flexibilisering

- Zorgdragen voor digitale openheid 
- ‘delen is het nieuwe hebben’ 

Tenslotte onderwijs deel van de informatiesamenleving: kennis en informatie 
toegankelijk en deelbaar maken.
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