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Open Universiteit 

- 14 000 students (part-time, age 20 – 80) 

- 3 faculties (Psychology & Educational Sciences,     

Law and Cultural Science, Management, Science   

and Technology) 

- 7 bachelor, 9 master programs 

- 60 Mio Budget 

- Ca. 550 FTE 

- 21 study centers (Netherlands and Flanders) 

- Welten Institute: Expertise Centre on Technology- 

 Enhanced Learning (3 Mio Budget) 

 



Welten Institute 
Research Center for Learning, Teaching and Technology 

Faculty of Psychology & Educational Sciences  

The Welten Institute offers a Master of Learning Sciences & the research 
program: "Learning and teaching in technology enhanced learning environments".  

 

With three foci of research: 

• Fostering Effective, Efficient and Enjoyable Learning (cognitive) 

• Technology enhanced learning and innovations (technology) 

• Teaching and teacher professionalization (teachers) 

 

Some figures: 

• 55 Staff members; 20 Internal & 80 external PhD students 

• over 100 projects & over 250 partners 
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Overview 

4 



Design-based research 

Reeves, 2000 



SCRUM & Agile software development 
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Voorbeeld 1: ALOUD studie 



Voorbeeld 1: ALOUD studie 

• Onderzoeksvraag: 

 

Dragen biologische kenmerken bij aan het studiesucces van OU-

studenten?  
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Overzicht ALOUD studie 

SUCCESSFUL NOT SUCCESSFUL NOT STARTING 

Alle nieuwe studenten tussen sept 2012 – uug 2013  

hebben uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het onderzoek 

N (netto respons) = 1980 



Resultaten ALOUD studie 



Resultaten ALOUD studie 



Conclusies ALOUD studie 



Voorbeeld 2: Learning Analytics 
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Greller, W. & Drachsler, H. (2012). Turning Learning into Numbers. Toward a Generic 

Framework for Learning Analytics. Journal of Educational Technology & Society. 
http://ifets.info/journals/15_3/4.pdf 
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Infrastructuur 
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Dashboards 



Voorbeeld 3: yOUlearn 
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Onderzoek naar Virtual Learning Environment (VLE) 

   
• OU eigen ontwikkeling online leeromgevingen:  

 1997: Studienet  

 2002: EDUBOX 

 2010: start OpenU 

 2014: start yOUlearn  

• Programma Leernetwerkenvoor professionele competentieontwikkeling 

(2003-2007) 

• TENcompetence: onderzoek naar leernetwerken en vervolgprojecten(2005-

2009) 

 

R. Koper, Learning network services for professional development (2009).  

H. Hermans, OpenU: design of an integrated system to support lifelong 

learning (2015). 

 

 

  

 

 

 

 



Open Universiteit 
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OU studenten 

• Deeltijd 

• Op afstand, met steun van 

studiecentra in het land 

• 50% heeft  bachelor Hbo, Wo 

en/of master 

• Grootste groep: tussen 30 en 

40 jaar 

• Grootste groep: woont in 

Nederland 

• Ook: België, Nederlanders in 

het buitenland, in detentie 

 

 

 

 

 

 

 



Implementatie: afstandonderwijs kantelt 

Van: begeleide zelfstudie: in het onderwijsmateriaal is de 

begeleiding verwerkt, kenmerkend vanaf start OU in 1984 

 

Naar: activerend online onderwijs: meer interactie student-docent, 

student-student; andere sturing en feedback. Vanaf 2014 in master, 

vanaf 2016 in bachelor opleidingen 

 

Vanwege:  

• Hoge uitval in een heterogene studentenpopulatie: vraagt meer 

individuele aanpak 

• Onderzoek: belang sociale interactie voor verwerving van 

kennis/vaardigheden  

• Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk 
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Kenmerken van activerend online 

onderwijs 

• De student wordt aangezet om actief aan het 

werk te gaan met de leerstof 

• De docent is proactief en volgt de student 

• De docent heeft een gezicht en is voor de 

studenten persoonlijk aanwezig 

• In de mastercursussen en in de 

bachelorcursussen met een vast 

instroommoment is er een structuur met vaste 

data en deadlines 

• In de cursussen is er interactie met de docent en 

met medestudenten. 

 



Kenmerkend voor huidige onderwijs OU (1) 

- Opleidingsgericht, maar inschrijving per cursus 

- Deeltijd (15-30 EC per jaar), maar voltijds mogelijk 

- Meer clustering in kleine eenheden (5, 7.5 10 EC) 

- Meer feedback, meer begeleidingsmomenten 

- Meer vaste startmomenten (meer gebruik cohorten) 

 (meer vast in master dan in bachelor) 

- Minder examenmomenten, meer deadlines 

- Meer monitoring van studenten 

- Andere rollen studievoorlichting en studieadvies 
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Kenmerkend voor huidige onderwijs OU (2) 

Meer accent op integratie in academische gemeenschap:  

 

- Meer contact docent-student  

- Meer groepswerk  

- Sterkere verbinding met disciplinair onderzoek in de 

masterfase 

- Gebruik van startbijeenkomsten (virtueel of face-to-face) 

- Gebruik van virtuele klaslokaal 
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Vier yOUlearn screenshots: kenmerken van 

activerend online onderwijs 

• De student wordt aangezet om actief aan het werk te 

gaan met de leerstof 

• De docent is proactief en volgt de student 

• De docent heeft een gezicht en is voor de studenten 

persoonlijk aanwezig 

• In de cursussen met een vast instroommoment is er een 

structuur met vaste data en deadlines 

• In de cursussen is er interactie met de docent en met 

medestudenten. 

 



Mogelijkheden van yOUlearn 

Uitgangspunten yOUlearn 

Activerende werkvormen Zelftoetsen 

Instuuropdrachten 

Multimedia 

Pro-actieve docent Monitor 

Docent heeft een gezicht Foto’s, filmpjes 

Structuur Rooster, deadlines, afvinken 

Interactie Vragen stellen, discussiegroepen, blogs, 

virtuele klas 



Activerende werkvormen: zelftoetsen 



Activerende werkvormen: multimedia 



Proactieve docent: docenttaken 



Proactieve docent: Voortgangsmonitor 



Structuur: Taken en deadlines 



Interactie: discussiegroepen 



Interactie: virtuele klas 



En werkt het? 

Masterstudenten vanaf 2014: 

 

1. Studeren sneller. Drie faculteiten gemiddeld EC per 

jaar van: 10-15 in 2013 naar 14-24 in 2014 

2. Slagen sneller: in 2013 slaagde tussen de 20-75% (7 

opleidingen) binnen 12 maanden voor een cursus. In 

2015 varieert dit tussen 65-86%. 

3. Blijven tevreden over diverse aspecten van het 

onderwijs. 

 

 



Bedankt 

marco.kalz@ou.nl 

http://www.linkedin.com/in/mkalz 

http://twitter.com/mkalz 

http://www.marcokalz.de  

Jeroen.winkels@ou.nl 

http://www.linkedin.com/in/jeroenwinkels  

http://twitter.com/JeroenWWinkels  

Met input van: 

• Dr. Hendrik Drachsler 

• Dr. Jerome Gijselaers 
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