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Dit project is uitgevoerd binnen de 
stimuleringsregeling Open en online 
onderwijs 2016. Daarin dagen SURF 
en het ministerie van OCW de Neder
landse hogeronderwijsinstellingen 
uit om te onderzoeken hoe open en 
online onderwijs kan bijdragen aan de 
verbetering van kwaliteit, toeganke
lijkheid en doelmatigheid en aan de 
verhoging van het studiesucces.

www.surf.nl/stimuleringsregeling-
open-online-onderwijs
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•  Looptijd: 1 mei 2016 –  
1 september 2017

Ook aan de 
slag met dit 
 onderwerp?

Neem contact 
op met Francien 
Schoordijk  
(projectleider): 

f.m.c.schoordijk@uva.nl

De HvA en de UvA ontwikkelen een open online cursus om de schrijfvaardig
heid van studenten te verbeteren. De cursus richt zich op het veranderen van 
het schrijfgedrag én op traditionele aspecten als grammatica en structuur.

Wat houdt het project in?
Studenten hebben veel moeite met 
 taalvaardigheid, zo blijkt uit onderzoek. 
De HvA ontwikkelde al een aantal jaar 
 geleden een taalbeleid gedifferentieerd naar 
 opleiding, om dit probleem te lijf te gaan. Als 
aanvulling daarop ontwikkelen de UvA en de 
HvA een open online cursus. Met deze open 
online  cursus kunnen zowel aankomende als 
 zittende studenten individueel werken aan 
hun schrijfvaardigheid. 

De aanpak is vernieuwend: de open online 
cursus richt zich zowel op verandering van 
schrijfgedrag als op traditionele aspecten 
zoals grammatica en structuur. De  studenten 
kunnen oefenen binnen een interactieve 
 online open omgeving, in eigen tempo en tijd 
en plaatsonafhankelijk. Hierdoor  verbetert 
zowel de vaardigheid in het schrijven als de 

kwaliteit van het geschreven eindproduct. 
Docenten kunnen de online cursus en het 
bijbehorend onderwijsmateriaal inzetten in 
hun colleges volgens de flippingtheclass
roommethode.

De open online cursus bestaat uit zeven 
modules. In filmpjes waarin schrijvers hardop 
denken, worden alle stappen van het schrijf

proces behandeld. Er is verder aandacht 
voor onder andere structureren, stijl, doel en 
doelgroepen, argumenteren en spelling. In de 
zeven modules wordt gewerkt aan een schrijf
opdracht die steeds verder wordt uitgewerkt. 
Studenten geven daarbij online feedback op 
elkaars tussenproducten.

Hoe kunnen andere instellingen van 
dit project profiteren?
De cursus is open, dus voor iedereen vrij 
toegankelijk. De ontwikkelde content wordt 
onder een Creative Commonslicentie 
beschikbaar gesteld. Lespakketten kunnen 
in universele formaten worden gedownload 
waardoor ze in elektronische  leeromgevingen 
geplaatst kunnen worden. De video’s  komen 
op YouTube en Vimeo te staan en de  gehele 
cursus wordt via een MOOCplatform 
 beschikbaar gemaakt.

Alle instellingen voor hoger onderwijs kunnen 
de open online cursus inzetten. De cursus 
sluit aan bij de toegenomen aandacht voor 
taalbeleid bij veel hogeronderwijsinstellingen. 
Daarnaast zijn sommige hogeronderwijs
instellingen te klein en hebben zij niet 
de  middelen om zelf schrijfonderwijs te 
 verzorgen (bijvoorbeeld instellingen buiten 
Nederland).

OPEN ONLINE COURSE BETER 
 SCHRIJVEN IN HET HOGER ONDERWIJS

VERNIEUWENDE ONLINE CURSUS 
 VERBETERT SCHRIJFGEDRAG EN 
 EINDPRODUCT

“Werken aan schrijfvaardigheid is voornamelijk een individueel 
proces. Een MOOC waarin je dat zelfstandig kunt doen, 

sluit perfect aan op de individuele leerbehoefte van iedere 
beginnende schrijver in het hoger onderwijs.”  Francien Schoordijk SURFnet  

www.surf.nl/surfnet     
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