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STIMULERINGSREGELING 
OPEN EN ONLINE  
ONDERWIJS 2017
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt van 2015 
t/m 2018 jaarlijks financiering beschikbaar voor het  stimuleren 
van open en online onderwijs in Nederland. Hogescholen en 
 universiteiten kunnen binnen deze stimuleringsregeling actief 
 experimenteren met verschillende vormen van open en online 
 onderwijs. Deze flyer bevat alle praktische informatie voor de derde 
ronde van de stimuleringsregeling. 

Met de stimuleringsregeling Open en online onderwijs onderstreept de minister het 
belang en de potentie van open en online onderwijs en wil zij onderwijsinstellingen uit-
dagen hun onderwijs te verbeteren door gebruik van online onderwijselementen.

Voor wie
Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs (zowel bekostigd als niet-bekostigd) 
die geaccrediteerd onderwijs1 aanbieden, mogen een subsidieaanvraag indienen. 
Samenwerken met andere instellingen die binnen de doelgroep vallen is mogelijk, 
maar niet verplicht.

Doel
De regeling heeft als doel om het gebruik van open en online onderwijs te stimuleren 
en inzicht te krijgen in hoe open en online onderwijs een bijdrage kan leveren aan:

 1. kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs;
 2. toegankelijkheid van het hoger onderwijs;
 3. doelmatigheid van het hoger onderwijs; of
 4. verhoging van het studiesucces.

De ervaringen binnen de projecten worden gedeeld binnen het Nederlandse hoger 
onderwijs.

Definitie open en online
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het gaan om projecten die open 
en online onderwijs ontwikkelen of hergebruiken binnen de eigen context en dit 
 binnen de projectperiode minimaal één keer uitvoeren. Onder online onderwijs wordt 
 verstaan: onderwijs dat volledig of voor een substantieel deel online plaatsvindt. 
Onderwijs kan op vele manieren open zijn. In het project moet het gaan om onderwijs 
dat gebruikmaakt van onderwijsmateriaal dat beschikbaar is onder een open licentie 
en dat bovendien aan ten minste één van de volgende kenmerken voldoet: 

•  Open in tijd, dat wil zeggen dat de student het onderwijs op een eigen gekozen 
moment kan volgen;

•  Open in plaats, dat wil zeggen dat de student het onderwijs op een eigen gekozen 
 locatie kan volgen, er is geen verplichting ergens fysiek aanwezig te zijn;

•  Open in programma, dat wil zeggen dat de student verschillende routes door en in 
het curriculum kan volgen;

•  Open in toegang, dat wil zeggen dat er geen vooropleidingseisen worden gesteld;
•  Gratis beschikbaar voor iedereen met internettoegang, en als het onderwijs in het 

project deel uitmaakt van het bestaande, reguliere onderwijs wordt er geen extra 
collegegeld gevraagd aan de student voor dit extra ontwikkelde onderwijs.

1  Geaccrediteerde opleidingen zijn opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs 
(CROHO).
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‘Vernieuwend voor de eigen instelling’

“De minister wil met deze stimuleringsregeling hogeronderwijsinstellingen de kans bieden 

te experimenteren met open en online onderwijs. De regeling is met opzet heel open gefor-

muleerd: niet alle instellingen zijn even ver met het inzetten van open en online onderwijs. 

Het doel is om instellingen hier mee te laten experimenteren passend bij hun eigen ontwik-

keling. Als een hbo of universiteit wil experimenteren met een onderwijsformat en daarbij 

bijvoorbeeld een tool inzet die een andere instelling al gebruikt, dan kan dat ook binnen 

deze regeling. Het project hoeft dus niet vernieuwend te zijn voor Nederland; het moet 

 vernieuwend zijn voor de eigen instelling. 

Het mooie aan een vierjarige regeling is dat het meer instellingen een kans biedt. Zo kunnen zij intern 

voorbereidingen treffen en een projectvoorstel indienen in een jaar dat het hen uitkomt. Bovendien wordt 

alle kennis die binnen de projecten wordt opgedaan, gedeeld met hele hoger onderwijs. Op deze manier 

profiteert het hele Nederlandse onderwijs van deze regeling.”

Ruud Nauts - Beleidsmedewerker ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het materiaal dat in het kader van een gesubsidieerd project geproduceerd wordt, 
moet voorzien worden van een open licentie (zie www.creativecommons.nl) en op 
een openbaar via internet toegankelijke locatie worden gepubliceerd. Dit betekent 
dat het materiaal zonder tussenkomst van anderen geraadpleegd moet kunnen 
 worden. Een login voor identificatie-doelen is toegestaan, maar aan het toekennen 
van deze login mogen geen nadere voorwaarden gesteld zijn.

TOEPASSING VAN PROJECTRESULTATEN ‘ON BEING A SCIENTIST’  
IN HET ONDERWIJS

Het open onderwijsmateriaal dat in het kader 

van een stimuleringsproject wordt ontwikkeld of 

 her gebruikt binnen de eigen context, moet mini-

maal één keer worden uitgevoerd of toegepast in 

het onderwijs. Hieronder een voorbeeld van hoe 

deze inzet in het onderwijs eruit kan zien, aan de 

hand van een project uit de eerste ronde van de 

 stimuleringsregeling.

In het stimuleringsproject ‘On Being a Scientist’ 

heeft de universiteit Leiden een fictiefilm ontwik-

keld over wat het betekent een wetenschapper te 

zijn en met welke morele dilemma’s wetenschap-

pers in hun werk te maken kunnen krijgen. De film 

is met een creative commons licentie beschikbaar 

op YouTube en is zowel integraal te bekijken als 

opgeknipt in 9 losse episodes die elk één bepaald 

dilemma of vraagstuk belichten. 

In de laatste maanden van het project zijn de 

losse episodes in het bacheloronderwijs van de 

bèta faculteit toegepast als wekelijkse introductie 

op het college van projectleider Bas Haring. Met 

steun van het college van bestuur wordt momen-

teel gewerkt aan een uitbreiding van de inzet bij 

andere faculteiten. De educatieve afdeling van de 

universiteit (ICLON) evalueert de rol van de film als 

lesmateriaal. 

In de loop van 2016 komt via Coursera een MOOC 

beschikbaar waarin de film wordt  gecombineerd 

met begeleidend onderwijsmateriaal zoals 

discussie vragen en opdrachten.

0:36 / 1.27

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzugOrS2Z8oqKGmPilIBFVoFD5qzDA17D
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzugOrS2Z8oqKGmPilIBFVoFD5qzDA17D
https://www.youtube.com/watch?v=tCgZSjoxF7c&list=PLzugOrS2Z8oqKGmPilIBFVoFD5qzDA17D
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‘Hergebruik van open leermaterialen biedt   
veel kansen’

Jolien van der Vegt is bij OCW als beleidsmedewerker betrokken bij de stimuleringsregeling 

Open en online onderwijs. Zij hoopt dat er dit jaar ook projecten worden ingediend waarin 

bestaand open leermateriaal wordt hergebruikt, naast dat er nieuw ontwikkeld materiaal 

wordt gedeeld. “Het delen en hergebruiken van leermateriaal biedt veel kansen, zowel voor 

de kwaliteits- als de doelmatigheidsdoelstelling. Door open leermateriaal van collega’s in je 

vakgebied beschikbaar te hebben voor hergebruik, is er meer mogelijk voor maatwerk aan 

studenten. Zo kun je een goede impuls geven aan het onderwijs binnen je eigen context.  

Bij het ministerie van OCW werken we aan een programmaplan om het delen en hergebruiken  

van open leermateriaal verder te bevorderen.”

Jolien van der Vegt - senior beleidsmedewerker ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Subsidiebedrag en matching
Voor de stimuleringsregeling is in deze subsidieronde een bedrag van 700.000 
euro beschikbaar voor het uitvoeren van projecten. Elk project ontvangt maximaal 
100.000 euro subsidie. Er is geen minimum; ook kleine projecten zijn mogelijk. De 
subsidie dient door het project te worden gematcht met minimaal hetzelfde bedrag 
aan eigen middelen.

Looptijd
De looptijd van de projecten bedraagt maximaal 16 maanden. De startdatum van het 
project moet liggen tussen 1 mei en 1 september 2017.

Voorbereiden subsidieaanvraag
Op 4 oktober vindt van 10.00 tot 12.00 uur een informatiebijeenkomst over de 
 stimuleringsregeling plaats in Utrecht. Het programma en een aanmeldformulier zijn 
te vinden op www.surf.nl/agenda. De bijeenkomst is ook te volgen via een livestream. 
Aansluitend aan de informatiebijeenkomst is er ook een ontmoetingsmogelijkheid 
met projectleiders van de projecten uit de tweede ronde van de stimuleringsregeling. 
Met individuele vragen kunt u terecht bij Janina van Hees van SURFnet,   
janina.vanhees@surfnet.nl. 

Beoordelingsprocedure en subsidiebesluit
Over de beslissing voor subsidieverlening wint de minister advies in van SURF. SURF 
legt de projectvoorstellen voor aan een commissie onder verantwoordelijkheid van de 
Wetenschappelijk Technische Raad van SURF (WTR, www.surf.nl/wtr). Deze  commissie 
toetst de voorstellen aan de beoordelingscriteria.

Beoordelingscriteria
De beoordeling van de projectvoorstellen vindt plaats aan de hand van criteria die 
betrekking hebben op vier beoordelingselementen:

 1. Doelstelling en doelgroep,
 2. Beoogd resultaat,
 3. Plan van aanpak, en
 4. Planning, begroting en organisatie.

Het overzicht van alle criteria en het bijbehorende puntenaantal dat behaald kan 
 worden is te vinden in het sjabloon voor projectvoorstellen op  
www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-online-onderwijs.

De elementen worden gewogen en gescoord op een 10-puntsschaal. Op elk van de 
vier elementen moet minimaal een 6 gescoord worden om voor subsidie in aan-
merking te komen. In totaal kan een aanvraag maximaal 4 x 10 punten behalen. 

mailto:janina.vanhees%40surfnet.nl?subject=
http://www.surf.nl/wtr
www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-online-onderwijs
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WORKSHOPS TER VOORBEREIDING VAN SUBSIDIEAANVRAAG OPEN EN ONLINE 
ONDERWIJS

SURFnet biedt dit jaar twee extra workshops aan om instellingen te ondersteunen bij het voorbereiden 

van hun subsidieaanvraag in het kader van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs.

A.  Workshop ‘Van idee naar plan’ 
donderdag 13 oktober 2016

Heb je een (globaal) idee, maar heeft het nog 

uitwerking of aanscherping nodig en/of zou je het 

aan anderen willen voorleggen? Doe dan mee aan 

de workshop ‘Van idee naar plan’. We staan stil 

bij vragen als: Wat is de essentie van je idee? Wat 

bereik je er mee? Wie heb je nodig? Waar kun je 

op aanhaken? Hoe vergroot je de betrokkenheid 

voor je idee binnen de instelling? Met wie zoek je 

al in een vroeg stadium afstemming? Wat is elders 

gedaan en wat kun je daarvan leren? We gaan aan 

de slag met de Planmaker, een speciaal ontwik-

kelde tool die de elementen van een projectplan 

visualiseert. En er is volop ruimte om van anderen 

te leren én anderen te helpen. Na deze workshop 

heb je de aanzet tot een robuust en weldoordacht 

plan in handen, alsook een strategie om het intern 

verder voor te bereiden.

B.  Workshop ‘Van plan naar projectvoorstel’ 
donderdag 27 oktober 2016

In deze workshop zetten we de volgende stap, 

ervan uitgaande dat er een goed doordacht 

(gedragen) plan is. Hoe kom je dan tot een 

 overtuigend en volledig projectvoorstel, dat 

 meteen een goede basis vormt voor uitvoering 

van je plan? Als instrument pakken we deze keer 

het aanvraag sjabloon van de stimuleringsregeling 

erbij. Je werkt alvast onderdelen van je project-

voorstel uit en krijgt instant feedback van mede- 

deel nemers en de workshopleiders. Na deze work-

shop is de basis van je projectvoorstel gelegd.

Meer informatie en aanmelden
Beide workshops duren een halve dag, staan onder leiding van een ervaren workshopleider en vinden 

plaats bij SURF in Utrecht. De workshops staan open voor medewerkers van instellingen die onder de 

doelgroep van de stimuleringsregeling vallen. Elke workshop heeft plaats voor 18 deelnemers. Aanmelden 

voor deze workshops is mogelijk via www.surf.nl/agenda.

‘Gebruik interne feedbackronde om draagvlak te 
versterken’

Janina van Hees, projectmanager Open en online onderwijs bij SURFnet, beantwoordt 

graag vragen over de stimuleringsregeling en geeft desgevraagd feedback aan inzenders 

die een aanvraag in voorbereiding hebben. “Maar ik adviseer inzenders zeker ook binnen 

hun eigen instelling een feedbackronde te organiseren. Dan heb je gelijk stappen gezet in 

de richting van draagvlak, inbedding en interne afstemming. Sommige instellingen han-

teren een werkwijze waarbij alle projectvoorstellen eerst intern bij één coördinator worden 

voorzien van feedback voordat de voorstellen doorgaan naar het college van bestuur. Ik 

vermoed dat dat een aardige kwaliteitsverbetering oplevert, want deze instellingen doen 

vaak succesvolle inzendingen.”

Janina van Hees - projectmanager Open en online onderwijs bij SURFnet

www.surf.nl/agenda
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Gesprekken
De beoordelingscommissie maakt een voorselectie uit de projectvoorstellen en 
nodigt de indieners van de twintig hoogst scorende projectvoorstellen uit voor een 
toelichtend gesprek met de commissie. Deze gesprekken vinden plaats op 1, 2 en 3 
februari 2017.

Besluit
De subsidieaanvragers ontvangen een conceptadvies van de Wetenschappelijk 
 Technische Raad (WTR) en worden in de gelegenheid gesteld om het concept advies 
op feitelijke onjuistheden en omissies te controleren voordat dit advies definitief 
wordt vastgesteld. De WTR legt zijn advies voor aan de minister. De minister beslist 
uiterlijk 1 mei 2017 over de subsidieverlening op basis van het advies van de WTR. De 
onderwijsinstellingen van wie de subsidieaanvraag is goedgekeurd, ontvangen een 
subsidiebeschikking van het ministerie van OCW.

Begeleiding en kennisdisseminatie 
SURFnet faciliteert kennisuitwisseling tussen de deelnemende projectleiders, onder-
steunt de vastlegging en ordening van de opgedane kennis uit de experimenten en 
stelt deze beschikbaar voor het hele hoger onderwijs. Vanuit het project wordt een 
bijdrage verwacht van maximaal vier werkdagen aan door SURFnet georganiseerde 
activiteiten.

‘Inzicht krijgen in factoren op organisatieniveau in 
relatie tot open online onderwijs’

Martine Schophuizen, promovenda bij de Open Universiteit, vertelt over de uitvoering van 

de flankerende onderzoekslijn: “Bij elk project brengen we aan de hand van gestandaar-

diseerde kwalitatieve en kwantitatieve meetmethodes in kaart welke thema’s er spelen 

binnen de organisatie die het project start. Is er een algemene visie en strategie van de 

organisatie met betrekking tot open en online onderwijs, en wat zijn de kansen en uitda-

gingen hierin? Uiteindelijk willen wij zo met het flankerende onderzoek inzicht krijgen in 

de grotere factoren die spelen op organisatieniveau, in relatie tot het stimuleringsproject en dus open 

online onderwijs”.

Martine Schophuizen - promovenda bij de Open Universiteit

FLANKEREND ONDERZOEK 

Parallel aan deze stimuleringsregeling, laat het 

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) 

onderzoek uitvoeren. Dit onderzoeksproject met 

de titel ‘SOONER’ staat onder leiding van de Open 

Universiteit en de Universiteit Utrecht. 

Het SOONER onderzoeksproject doet zowel 

 fundamenteel als flankerend onderzoek, en com-

bineert de projecten uit de stimuleringsregeling 

met  bredere onderzoeksthema’s rondom open 

en online onderwijs. Instellingen die een stimule-

ringsproject uitvoeren, verplichten zich om mee te 

werken aan dit onderzoek.

Deze flankerende onderzoekslijn staat los van de 

evaluaties door de individuele projecten over het 

bereiken van de eigen doelstellingen.
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Subsidiebetaling en verantwoording 
De betaling van de subsidie vindt plaats per kwartaal. Projectleiders leveren eenmalig 
een  beknopte tussenrapportage in bij SURFnet, ter voorbereiding op een voortgangs-
gesprek met SURFnet. De instellingen die subsidie ontvangen, nemen de financiële 
verantwoording van de subsidie op in hun jaarverslag en leveren een prestatieverkla-
ring en een eindrapportage in bij DUO. 

Indieningsvorm en deadline
De subsidieaanvraag bestaat uit vier documenten:

•  Oplegbrief gericht aan het ministerie van OCW 
(t.a.v. de directeur HO&S) waarin de subsidieaanvraag wordt gedaan,

•  Activiteitenplan opgesteld aan de hand van het ‘sjabloon projectvoorstel’ te vinden 
op www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-online-onderwijs,

•  Begroting opgesteld aan de hand van het ‘sjabloon projectbegroting’ te vinden op 
www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-online-onderwijs,

•  Letter(s) of intent, ondertekend door een CvB-lid van de deelnemende 
instelling(en). een voorbeeld is te vinden op  
www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-online-onderwijs.

De volledige aanvraag, inclusief ondertekende letter(s) of intent, moet uiterlijk  
op 15 december 2016 om 12.00 uur zijn ontvangen op het e-mailadres  
openonline@minocw.nl.

ADVIES VANUIT DE BEOORDELINGSCOMMISSIE

Leo Plugge, secretaris van de Wetenschappelijk 

 Technische Raad, ondersteunt de beoordelings-

commissie en geeft potentiële indieners graag 

enkele adviezen vanuit de commissie mee: 

“Het zou mooi zijn als we dit jaar meer voorstellen 
van hogescholen zouden krijgen. Zij lijken soms 

de mate van innovatie die in de regeling gevraagd 

wordt te overschatten. De regeling wil vernieu-

wing in de eigen context stimuleren. Daarbij mag 

je dus zeker ook goed materiaal of goede ideeën 

van andere instellingen oppakken en hergebruiken 

in je eigen context. Oriënteer je daarom op wat er 

elders al is bereikt en hoe dat efficiënt en effectief 

kan worden benut. We zien vaak voorstellen waarin 

men te snel komt met het plan zelf iets te ontwik-

kelen, zonder zich goed te oriënteren. Dat kan 

leiden tot voorstellen waarin te weinig rekening 

wordt gehouden met wat elders al is geleerd in 

binnen- en buitenland. Gebruik die ‘lessons  learned’ 

voor jouw instelling en verwijs daar 

ook naar. Het maakt de kans op een 

succesvolle implementatie groter.

Een ander advies is om voldoende 
aandacht te besteden aan interne 
 oriëntatie, afstemming, aansluiting  
op het instellingsbeleid en 
 verankering in de organisatie. Is men bijvoorbeeld 

voorbereid op het ondersteunen van een nieuwe 

ICT-toepassing? 

Last but not least: houd de doelstelling scherp. 
Soms zijn voorstellen te productgericht, op syste-

men of content, en onvoldoende gericht op één 

van de doelstellingen kwaliteit, doelmatigheid, 

 toegankelijkheid van het onderwijs, of studie-

succes. Richt je ook liever op één of hooguit twee 

van deze doelstellingen in plaats van alles tegelijk 

te adresseren.”

www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-online-onderwijs
mailto:openonline%40minocw.nl?subject=
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‘De regeling heeft ons project naar een  
hoger niveau getild’

“Ik liep al langer rond met het idee een online cursus Big History te maken toen een  collega 

mij attendeerde op deze regeling. In Big History-onderwijs wordt de hele geschiedenis, van 

de oerknal tot nu, geïntegreerd behandeld. Om deel te nemen aan de regeling moest ik 

mijn idee omzetten naar een concreet projectvoorstel. Binnen mijn faculteit was hier geen 

 ervaring mee. Ik heb daarom binnen de UvA rondgevraagd wie mij daar bij kon helpen. 

De mensen van de faculteit Gedrag- en maatschappijwetenschappen en de  mensen van 

het  centrale ICT- en onderwijsteam hebben mij hierbij fantastisch geholpen. Ik heb het plan 

geschreven en veel  mensen hebben input geleverd. Het was een fikse klus, maar dat was niet erg: ik wilde 

mijn plan sowieso vormgeven. Door de regeling is dat alleen in een stroomversnelling geraakt. 

Inmiddels is de online cursus bijna af en is een aantal (gast)docenten erg enthousiast. Zij willen nu ook zelf 

graag aan de slag met online leermiddelen. Het heeft echt een sneeuwbaleffect. Als je twijfelt of je een 

projectvoorstel in gaat dienen, is mijn advies: probeer het gewoon, zeker als je een origineel idee hebt! Het 

mooie aan deze regeling is namelijk dat je ook kans maakt als je geen ervaring hebt met open en online 

onderwijs. Je hoeft dus geen deel uit te maken van een gespecialiseerd team en ervaring te hebben met 

open en online of met het schrijven van projectvoorstellen. Ons project is daar het levende bewijs van.

“Het mooie aan deze regeling is namelijk dat je ook kans maakt 
als je geen ervaring hebt met open en online onderwijs”

Daarnaast wissel je tijdens bijeenkomsten kennis en ervaringen uit met de andere projectleiders binnen 

de regeling. Ik vind het interessant om te zien waar anderen mee bezig zijn en hoe divers de projecten 

zijn. Ik doe er nieuwe ideeën op voor ons eigen project en het verbreedt mijn blik. 

Zonder steun van de regeling zou de online cursus er ook gekomen zijn, alleen veel minder snel. Boven-

dien zouden veel minder mensen aan het project hebben kunnen bijdragen. Het is ook een stimulans 

geweest om beter na te denken over open en online onderwijs. De regeling heeft ons project naar een 

hoger niveau getild.“

Esther Quaedackers - projectleider open en online cursus Big History, Universiteit van Amsterdam

Janina van Hees, projectmanager Open en online onderwijs bij SURFnet:

“De tijd die projectleiders reserveren voor het bege-

leidingstraject van SURFnet, wordt bijvoorbeeld 

ingezet voor gezamenlijke bijeenkomsten met alle 

projectleiders. Tijdens de Open Education Week 

presenteren we het werk waar we mee bezig zijn. 

Ook werken we in kleinere groepen samen aan vra-

gen die in het verlengde liggen van de individuele 

projecten. In 2016 hebben de projecten uit de eerste 

ronde bijvoorbeeld meegewerkt aan een SURF-

academy-bijeenkomst over de productie van video 

voor het onderwijs, is er een bezoek aan een univer-

siteit georganiseerd die online onderwijs aanbiedt, 

is meegeschreven aan een thema-uitgave over de 

manier waarop je het werkveld online kunt betrek-

ken bij je onderwijs, en is het initiatief genomen 

voor een SURFacademy-seminar over repositories 

voor open leermaterialen. De projecten leveren zo 

een actieve bijdrage aan de landelijke kennisagenda 

open en online onderwijs en kunnen andersom 

ook weer profiteren van de inzichten en resultaten 

daarvan.”

ERVARINGEN VANUIT EERDERE PROJECTEN

Twee projectleiders uit de eerste ronde van de stimulerings-
regeling kijken terug op hun project en wat de deelname aan de 
 stimuleringsregeling hen heeft gebracht.

https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/2015/20151013-factsheets-open-en-online-onderwijs/factsheet_open_online_onderwijs_2015-2016_big-history.pdf
https://www.surf.nl/agenda/2016/06/seminar-optimale-ondersteuning-van-videoproducties-binnen-onderwijsinstellingen/index.html
https://www.surf.nl/agenda/2016/06/seminar-optimale-ondersteuning-van-videoproducties-binnen-onderwijsinstellingen/index.html
https://www.surf.nl/agenda/2016/06/seminar-optimale-ondersteuning-van-videoproducties-binnen-onderwijsinstellingen/index.html
https://www.surf.nl/agenda/2016/01/roadshow-onderwijsinnovatie-peer-visit-wageningen-ur/index.html
https://www.surf.nl/agenda/2016/01/roadshow-onderwijsinnovatie-peer-visit-wageningen-ur/index.html
https://www.surf.nl/agenda/2016/02/seminar-delen-van-open-educational-resources-hoe-organiseer-je-dat/index.html
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‘De regeling is een mooie kans om met extra 
 middelen ervaring op te doen met blended learning’

“In het hbo, in mijn geval het kunstonderwijs, is naast kennisoverdracht ook veel ruimte 

voor het oefenen van vaardigheden. Het materiaal dat hiervoor nodig is, kan soms een-

voudig online beschikbaar worden gemaakt. Binnen mijn project Muziektheoretische 

educatie ontwikkelen we daarom een online leeromgeving die aansluit bij de digitale 

leefwereld van studenten. In de leeromgeving kunnen studenten van de opleiding Muziek 

en Docent Muziek videotutorials bekijken en zelf gehoortraining oefenen, bijvoorbeeld 

arrangeer- of componeeropdrachten maken en hun kennis toetsen.

“Er liggen nog veel kansen op het gebied van open en 
 online onderwijs in het hbo”

Er liggen nog veel kansen op het gebied van open en online onderwijs in het hbo. Deze regeling biedt 

Codarts de kans hier ervaring mee op te doen. Ik zie het als een experiment om met extra middelen te 

proberen hoe ICT kan bijdragen aan blended learning: hoe gaat het, werkt het, wat vinden docenten er 

van? Maar het is zeker niet vrijblijvend, en dat is goed. De begeleiding vanuit SURFnet is goed opgezet. 

Het zorgt er voor dat ik goed blijf nadenken over het project. Ik lever een tussentijdse rapportage op en 

er zijn bijeenkomsten met de andere projectleiders. Die zijn interessant: we delen ervaringen en ik leer 

hoe andere opleidingen zijn georganiseerd. Die connectie hebben we nodig. 

De leeromgeving is inmiddels af en in september implementeren we deze in ons onderwijs. Los van het 

realiseren van de leeromgeving, zie ik dat er binnen Codarts stappen zijn gezet op het gebied van open 

en online onderwijs. Zo is het Lectoraat Blended learning opgericht. Dit heeft door de regeling een extra 

impuls gekregen. Het lectoraat biedt naast veel mogelijkheden tot samenwerking, ook een  proeftuintje 

waarbinnen mensen kunnen experimenteren met blended learning. Het zorgt er voor dat ontwikkelin-

gen op dit gebied de komende jaren binnen Codarts door blijven gaan en niet stoppen na dit project. 

Ook heeft blended learning een plaats gekregen in onze strategische agenda. En dat is precies wat we 

gehoopt hadden.”

Leo Molendijk - projectleider Muziektheoretische educatie online, Codarts

Hugo Verheul (NHL, projectleider Denken, Doen, Delen) en Joost Groot Kormelink (TU Delft, projectleider Flexibele leerroutes in 
Responsible Innovation) tijdens een projectleidersbijeenkomst bij SURF.

https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/2015/20151013-factsheets-open-en-online-onderwijs/factsheet_open_online_onderwijs_2015-2016_muziektheorie.pdf
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/2015/20151013-factsheets-open-en-online-onderwijs/factsheet_open_online_onderwijs_2015-2016_denken-doen-delen.pdf
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/2015/20151013-factsheets-open-en-online-onderwijs/factsheet_open_online_onderwijs_2015-2016_responsible-innovation.pdf
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/2015/20151013-factsheets-open-en-online-onderwijs/factsheet_open_online_onderwijs_2015-2016_responsible-innovation.pdf
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Datum Activiteit Opmerking

4 oktober 2016  
10.00-12.00 uur

Informatiebijeenkomst bij SURF in Utrecht Aanmelden via www.surf.nl/agenda
Deze bijeenkomst zal ook te volgen zijn via 
een livestream.

4 oktober 2016 
12.00-13.30 uur

Ontmoetingsmogelijkheid/lunch met 
projectleiders van stimuleringsprojecten 2016

Voor de deelnemers aan de 
informatiebijeenkomst. Desgewenst kan kan 
hier ook los aan worden deelgenomen.

13 oktober 2016 
9.30-12.00 uur

Workshop stimuleringsregeling: ‘Hoe kom ik 
van een idee naar een plan?’

Aanmelden via www.surf.nl/agenda

27 oktober 2016 
9.30-12.00 uur

Workshop stimuleringsregeling: ‘Hoe 
kom ik van een plan naar een uitgewerkt 
projectvoorstel?’

Aanmelden via www.surf.nl/agenda

15 december 2016, 
12.00 uur

Deadline indienen projectvoorstellen Indienen per mail via openonline@minocw.nl

23 januari 2017 Bericht aan indieners over voorselectie en 
planning gesprekken

Projectindieners krijgen per mail bericht

1, 2, 3 februari 2017 Gesprekken WTR beoordelingscommissie 
met de indieners van 20 best beoordeelde 
schriftelijke voorstellen

Projectindieners lichten hun voorstel toe

6 maart 2017 Conceptadvies WTR naar projectindieners Projectindieners ontvangen het conceptadvies 
per mail

8 maart 2017 Deadline eventuele reacties op conceptadvies Projectindieners sturen een reactie over 
eventuele feitelijke onjuistheden en omissies 
per mail

1 mei 2017 Besluit subsidiëring door minister van OCW Projectindieners ontvangen schriftelijke 
beschikking van OCW

19 mei 2017 Startbijeenkomst projectleiders Begeleiding van projectleiders door 
programmamanagement

Tussen 1 mei en 1 
september 2017

Start van de projecten

Meer informatie
De voor de aanvraag benodigde sjablonen zijn beschikbaar op:  
www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-online-onderwijs 
•  sjabloon voor projectvoorstel (inclusief voorbeeld letter of intent)
• sjabloon voor projectbegroting 

Op dezelfde website zijn ook achtergronddocumenten en een overzicht van de 
 toegekende projecten uit de eerste en de tweede ronde van de stimuleringsregeling 
te vinden.

Contact
Neem bij vragen of meer informatie contact op met Janina van Hees, projectmanager 
Open en online onderwijs, janina.vanhees@surfnet.nl, telefoon: 088-7873614.

Planning

http://www.surf.nl/agenda
http://www.surf.nl/agenda
http://www.surf.nl/agenda
mailto:openonline%40minocw.nl?subject=
http://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-online-onderwijs
mailto:janina.vanhees%40surfnet.nl?subject=
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 Codarts Rotterdam Muziektheoretische educatie online

 Erasmus Universiteit Rotterdam Flipping the Master - Efficiëntere voorbereiding van de  klinische stages in 
de masterfase van geneeskunde

 NHL Hogeschool, Haagse Hogeschool Denken, doen, delen

 Tilburg University,  
Open Universiteit Nederland

Data Science voor alfa en  gamma

TU Delft Flexibele leerroutes in Responsible Innovation

Universiteit van Amsterdam Open Online Cursus Big History

Universiteit Leiden On Being a Scientist

 Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht Topic Oriented Open Learning (TOOL) platform anatomie

Universiteit Utrecht Open en Gepersonaliseerd Statistiekonderwijs

 Wageningen University Open en online cursus Systeemanalyse en Duurzaamheid

Wageningen University Open en online cursus Voedselveiligheid

 Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht Open Online Bètadidactiek

 Technische Universiteit Delft Online training in business model innovation for SMEs in the EU

 Universiteit van Amsterdam,  
Hogeschool van Amsterdam

Open online course Beter schrijven in het hoger onderwijs

Universiteit van Amsterdam Ethical Dilemmas in Communication

 Universiteit van Amsterdam Onderwijsintensivering op maat via formatief  toetsen

Universiteit van Amsterdam Wetenschappelijke programmeerskills voor iedereen

 Universiteit Maastricht WE-Mediate: an online course developed to enhance 21st century skills 
through mediation

Universiteit Twente Flipping research methods education

 Universiteit Twente Sketchlab, een digitaal platform voor het leren van schetsvaardigheden 
voor ingenieurs

Universiteit Utrecht Bridging the gap – dokters met verstand van zaken

Universiteit Utrecht Naar buiten! Open en online onderwijs op locatie

Wageningen University Practicumclips life sciences

Overzicht eerder toegekende projecten uit de stimuleringsregeling  
Open en online onderwijs

De toegekende projecten uit de eerste ronde:

De toegekende projecten uit de tweede ronde:

Zie voor uitgebreide projectbeschrijvingen  
www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-online-onderwijs

http://www.surf.nl/agenda
http://www.surf.nl/agenda
http://www.surf.nl/agenda
mailto:openonline%40minocw.nl?subject=
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