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Opzet webinar

i. Studentbetrokkenheid: betekenisvol leren

ii. Betekenisvol leren voorbeeld Technische Universiteit Delft

iii. Vier karakteristieken van Open Pedagogy + voorbeelden

iv. Open Pedagogy in jouw praktijk?



Betekenisvol leren

Als student (of lerend mens in het algemeen) heb je vier 
behoeften. 

Je wilt betekenis ontlenen aan wat je doet.

Je wilt onderdeel uitmaken van een academische 
gemeenschap. van docenten en studenten.

Je wilt actief betrokken worden. 

Je wilt gezien en gehoord worden.

Oftewel: sociale verbondenheid (met wie je leert); 
een uitnodigende leercontext (hoe/waar je leert); 
en student agency (waartoe je leert).

Bron: 4 basisbehoeften Rutger Kappe



Open Pedagogy gaat over betekenisvol leren

Want:

a) Betekenis ontlenen: door bij te dragen aan (reeds bestaande) kennis;

b) Actief betrokken: bij creëren van kennis (concrete artifacten);

c) Gezien en gehoord: door (open) delen

Patricia (instructor): 

 the stakes might feel higher when someone is creating 
something that’s going to be open and accessible by a wider 
community”
Paskevicius_2019: Open Education and Learning Design: Open Pedagogy in Praxis



Betekenisvol leren bij de TU Delft

Martine Rutten
Associate professor Water management bij
de TU Delft

Vanessa Schaller
Student bij de module Blue Engineering gegeven 
door Martine Rutten.



OPEN 
PEDAGOGY & 
STUDENT
BETROKKENHEID

• Werken en leren in 
Labs/werkplaatsen/vakcommunity: het 
met elkaar maken van beroepsproducten 
(en die delen)

• Lokaal nieuws laten aanvullen op 
wikipedia

• Zelf wikiwijs maken/ onderwijs module 
ontwikkelen

• Maken en delen van formatieve toetsvragen om zelftoets mee te kunnen doen 
ook in WikiwijsMaken (zie ook studenten als partners bij toetsing)

• Schrijven van een blog, boek of reader

• OER laten opzoeken en 
gebruiken in de les

• Maken reader met OER die elk 
jaar wordt aangevuld door 
studenten van volgende 
cohort

• Samenwerken aan een open 
textbook

• Volgen van een MOOC ter 
verdieping

• Co auteurschap wetenschappelijk artikel (open science)
• Zelf kennisclips laten opnemen en open delen (bijv: mmutube)

Open 
pedagogy

1. 
Toegankelijk 

Waarde 
toevoegen

2. 
Verbinden 

open 
netwerken

3. Creëren 
en delen 

kennis

4. 
Leertaken 
met OER

Invoelen/ 
empathie

Participeren 
community/

groepen

Nieuws 
gierigheid

Verantwoordelijk
heid nemen

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Newspapers#Charity_Challenge
https://maken.wikiwijs.nl/162997/MGO_formatieve_toetsing_Corona_studiejaar_groepje_4__SGDNR_#!page-6089550
https://score.hva.nl/Bronnen/Bruijns%20-%20Studenten%20als%20partners%20bij%20toetsing%20(2017).pdf
https://www.surf.nl/open-leermaterialen-in-de-praktijk/open-leermaterialen-in-de-praktijk-jan-verbesselt
https://mmutube.mmu.ac.uk/category/Public/8063521


Open Pedagogy in jouw 
praktijk?

Kun je een eigen voorbeeld uit je eigen praktijk aandragen
waarbij studenten uitgenodigd worden 'maker' te zijn van 
kennis c.q. uitgenodigd worden bij te dragen aan kennis-creatie? 

Steek je hand op of deel dit in de chat.



Later nog een
voorbeeld?

GEEF DEZE DAN DOOR 
AAN DE S IG OPEN 
EDUCATION VIA 
M.A.A.BAAS@SAXION.NL



TAKEAWAY
Open Pedagogy voor versterken studentbetrokkenheid: 

• verbinding met en participeren in community;

• verantwoordelijkheid voor eigen leren; 

• toegang tot kennis; 

• kenniscreatie en dit delen.

Waarbij mee te nemen:

• In het vak: laat de student bijdragen aan kenniscreatie (is al 
eerste stap!).

• In de opleiding: zie de student als young professional of student-
as-partner.



Tot slot
Meer informatie vind je bij….

… de zone Naar digitale (open) Leermaterialen 
• Meld je aan voor de nieuwsbrief: versnellingsplan.nl/zones/digitale-leermaterialen/
• Stel je vraag: leermaterialen@versnellingsplan.nl

… Special Interest Group Open education
• Volg: communities.surf.nl/open-education

… SURF
• Edusources: www.edusources.nl
• Aan de slag: www.surf.nl/starten-met-open-leermaterialen
• @versnellingspl @SURF_onderwijs 

https://versnellingsplan.nl/zones/digitale-leermaterialen/
mailto:leermaterialen@versnellingsplan.nl
https://communities.surf.nl/open-education
http://www.edusources.nl/
http://www.surf.nl/starten-met-open-leermaterialen


Bronnen

Baran, E., & AlZoubi, D. (2020). Affordances, challenges, and impact of open 
pedagogy: examining students’ voices. Distance Education, 41(2), 230-244.

Jacobi, R., Schuwer, R., Woert, N. (2019). Themauitgave Open Pedagogy. Er is meer 
Open Pedagogy dan je denkt. SURF, Nederland.
https://communities.surf.nl/files/Artikel/download/ac712e1c6f49ad22fba0636b8cfe
0cb5_thema-uitgave-open-pedagogy-v10.pdf

Paskevicius, M., & Irvine, V. (2019). Open Education and Learning Design: Open 
Pedagogy in Praxis. Journal of Interactive Media in Education, 2019(1).

Verkuyl, M., Lapum, J., St-Amant, O., Tan, A., & Garcia, W. (2018). Engaging nursing 
students in the production of open educational resources. Nurse education 
today, 71, 75-77. 

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The ‘What’ and ‘Why’ of goal pursuits: Human needs 
and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry,11, 227-268.

https://communities.surf.nl/files/Artikel/download/ac712e1c6f49ad22fba0636b8cfe0cb5_thema-uitgave-open-pedagogy-v10.pdf


Stellingen Nazit
1. Een kennisproduct van een student deel je pas als dit product kwaliteit heeft! 

2. Bij open pedagogy is het van belang een andere kijk te hebben op ‘de student’, namelijk : de student als 
kennis-producent (of maker/creator?) en niet als kennis-consument.

3. Bij open pedagogy is het van belang dat studenten een andere kijk hebben op ‘het onderwijs’, namelijk: 
niet consumeren maar produceren 
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