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OER, Open Educational Practices, Open Pedagogy

1. Open Educational Resources – Retain, Reuse, Revise, Remix, Redistribute

2. Open Educational Practices

3. Open Pedagogy

 Hoe pas je “open” toe in het onderwijs?

 Discussie in de SIG

 Zoektocht wereldwijd

 Verslaglegging casuïstiek

 Veel congresbijdragen en literatuur

Context



Waarom is helderheid nodig over Open Pedagogy?

 Open Pedagogy bestaat reeds decennia (Cronin & MacLaren, 2018)

 Meerdere opvattingen, ook al voor het OER tijdperk

 “Angelsaksisch” begrip

 Groeiende aandacht voor open leermaterialen → nieuwe aandacht

 Wat nog ontbreekt: concrete handvatten voor docenten

 Inspiratie en toepassing

 Eigen onderwijspraktijk

 Verrijking van de didactische toolkit

Aanleiding



Literatuur + pressure cook expert sessie

➔ thema uitgave Open Pedagogy

 Verkenning van de literatuur

 Discussie in SIG open education

 Concrete handvatten voor docenten missen nog

 Docentvragen

 Karakteristieken Open Pedagogy

 Pressure cook expert sessie

 5 casuïstieken, toets aan karakteristieken en docentvragen

 Analyse en conclusies

 Vervolgstappen: analysemodel en tool

 Gebruik voor en door docenten

Werkwijze



Open Educational Practices en Open Pedagogy

 OEP are defined as practices which support the (re)use and production of OER 

through institutional policies, promote innovative pedagogical models, and 

respect and empower learners as coproducers on their lifelong learning path.

(Andrade et al, 2011)

Pedagogische modellen zijn een onlosmakelijk onderdeel van OEP.

Educational practices
Pedagogies

Open Educational practices                               Open 

Pedagogy



Karakteristieken Open Pedagogy 
(Cronin & MacLaren, 2018)

 Nauw gerelateerd aan student agency: student eigenaar van leerproces, 

leeractiviteiten, leerproducten

 Open technologieen verbinden leerplek met buitenwereld/realiteit

 OP werkt beter als er gebruik van OER wordt gemaakt (reuse, remix, 

redesign) (Wiley & Hilton, 2018)

 Er is een stroming OP vanuit critical pedagogy

(Cronin & MacLaren, 2018)

Wat zegt de 

literatuur?



Open Pedagogy is een paraplu van didactische

werkvormen waarop één of meer van de 

volgende vier karakteristieken van toepassing is 

 1. Lerenden werken aan leertaken waarbij de waarde die ze toevoegen

open toegankelijk is zodat anderen er toegang toe hebben, dit kunnen delen

en opnieuw waarde kunnen toevoegen.

 2. Leertaken worden uitgevoerd door lerenden die via open netwerken met 

elkaar zijn verbonden (inclusief social media) .

 3. Via leertaken dragen lerenden bij aan kenniscreatie door aanpasing, 

hergebruik of combineren van open beschikbare content/kennisobjecten

en het open beschikbaar stellen van het resultaat.

 4. Bij leertaken wordt gebruik gemaakt van Open Educational Resources en

content die beschikbaar is op open netwerken.

Kiezen voor

open 

didactische

werkvormen: 

wat zijn de 

vragen van 

docenten?



Open Pedagogy in 5 (docent-)vragen

• De (open) leerstof, OER

• Open producten van studentenwat

• Motieven om ‘open’ te gebruiken

• Meerwaarde van openwaarom

• (open) interactie

• Didactiek en open werkvormenhoe

• Rol docent en student

• Verbinding met de buitenwereld(met) wie

• Werkplek voor open leeractiviteiten, leeromgeving

• Open netwerkenwaar



Open Pedagogy in vijf casuïstieken: 

UM, HU, Saxion, Radboud UMC, TUD

• Maken van online course op platform; 
MOOC, Online Coursewat

• Leren met en van elkaar: elkaars
perspectieven, content ontwikkelenwaarom

• Samenwerken, ontwikkelen in online 
omgeving, reflective, feedbackhoe

• (internationale) studenten, werkveld, 
partners(met) wie

• (blended / online) platform

• Open netwerkenwaar





Conclusies
 Open Pedagogy is veel laagdrempeliger dan vaak wordt aangenomen. 

Het wordt inmiddels al op diverse manieren toegepast in het HO. 

Het noemen alleen niet altijd Open Pedagogy.

 Open Pedagogy heeft een duidelijke meerwaarde voor het onderwijsleerproces: 

 het naar binnen halen van de buitenwereld die anders buiten de poort van de instelling blijft; 

 wat aan kenniscreatie plaatsvindt in de course als toegevoegde waarde open beschikbaar stellen.

 De inzet van Open Pedagogy versterkt een duurzaam, circulair proces in kenniscreatie. 

Studenten voegen waarde toe aan al dan niet bestaande studentproducten, beroepsproducten 

of wetenschappelijke producten e.a.:

 Renewable assignments/non-disposable assignments

 Scripties

 Open leermaterialen

 Publicaties en rapporten

 Richtlijnen, how-to’s, tools & toolboxes

 Student Agency is in alle cases een belangrijk gegeven welke het onderwijs in grote 

mate stuurt. Open Pedagogy is sterk hiermee verbonden.

 Het belangrijk ook de waartoe-vraag van onderwijs te belichten bij het nadenken 

over toepassingen van Open Pedagogy.



Open Pedagogy is een paraplu van didactische 

werkvormen waarop één of meer van de 

volgende karakteristieken van toepassing is:

1. Lerenden werken aan leertaken waarbij de waarde die ze toevoegen open 

toegankelijk is zodat anderen er toegang toe hebben, dit kunnen delen en 

opnieuw waarde kunnen toevoegen;

2. Leertaken worden uitgevoerd door lerenden die via open netwerken (inclusief 

social media) met elkaar verbonden;

3. Via leertaken dragen lerenden bij aan kenniscreatie door aanpassing, 

hergebruik of combineren van open beschikbare content/kennisobjecten en 

het open beschikbaar stellen van het resultaat;

4. Bij leertaken wordt gebruik gemaakt van Open Educational Resources en 

content die beschikbaar is op open netwerken.

Instrument 1/2: 

Karakteristieken



Docentvragen waarop een werkvorm kan worden 

gebouwd gebaseerd op Open Pedagogy:

• De (open) leerstof, OER

• Open producten van studentenwat
• Motieven om ‘open’ te gebruiken

• Meerwaarde van openwaarom

• (open) interactie

• Didactiek en open werkvormenhoe
• Rol docent en student

• Verbinding met de buitenwereld(met) wie

• Werkplek voor open leeractiviteiten, leeromgeving

• Open netwerkenwaar
• Waarden en overtuigingen vanuit het curriculum

• Elementen van ‘critical pedagogy’waartoe

Instrument 2/2: 

Docentvragen



Vervolg 2020 (SIG & Versnellingsplan)

 Doel: instrument waarmee docenten vanuit hun docentvraag gewezen worden op 

casussen die als inspiratie kunnen dienen om hun vraag in een onderwijsontwerp

te realiseren gebruikmakend van open componenten.

 Stappen:

 Verzamelen van meer casussen, (Nederlands hoger onderwijs, rest van de wereld) 

 De casussen koppelen aan de vier karakteristieken

 De casussen koppelen aan de zes docentvragen

 Analyse: geven de casussen aanleiding tot herziening van karakteristieken / docentvragen? 

 Realiseren van een (web)instrument waarmee een docent vanuit zijn of haar docentvraag 

naar specifieke casussen wordt geleid ter inspiratie.

Next steps
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Stelling

Karakterisiek 1: 

 Lerenden werken aan leertaken waarbij de waarde die ze toevoegen open 

toegankelijk is zodat anderen er toegang toe hebben, dit kunnen delen en

opnieuw waarde kunnen toevoegen.

Deze karakteristiek bepaalt Open Pedagogy!


