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Na raadpleging van het Onderwijscomité heeft het voorzitterschap de bijgaande discussienota 

opgesteld als basis voor het oriënterend debat, dat tijdens de zitting van de Raad Onderwijs, 

Jeugdzaken, Cultuur en Sport op 25-26 november 2013 zal worden gehouden. 
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BIJLAGE 
 

Discussienota van het voorzitterschap 
 

Open leermiddelen en digitaal leren  
 

 

Inleiding 

Net zoals mondialisering en technologie de manier waarop de wereldeconomie werkt, ingrijpend 

veranderen, heeft de steeds vlottere en snellere toegang tot het internet, onder meer via steeds meer 

geavanceerde mobiele apparatuur, aanzienlijke gevolgen voor het onderwijs, en wordt het stilaan 

een concurrent voor de meer traditionele onderwijs- en leermethoden. Het internet wordt niet meer 

alleen als informatiebron beschouwd, maar ook als veelzijdig educatief instrument, dat toegang 

biedt tot uitzonderlijk waardevol onderwijsmateriaal en eenvoudige, goedkope en effectieve 

manieren biedt om studenten onderling en met leraren in contact te brengen, zonder tijds- of 

plaatsbeperkingen. 

 

De afgelopen jaren is er een snelle ontwikkeling geweest van digitale toepassingen voor afstands-

onderwijs, zoals open leermiddelen (OER's) en open onlinecursussen voor een groot publiek 

(Massive Open Online Courses; MOOC's). Die bieden de traditionele onderwijssystemen en -

structuren opwindende nieuwe mogelijkheden, maar zijn ook tot op zekere hoogte problematisch. 

 

De technologie heeft het onderwijs ongekende mogelijkheden gebracht. Met slechts één MOOC kan 

een leraar een groter en diverser publiek bereiken dan met één hele traditionele onderwijsloopbaan. 

Bovendien kunnen lerenden met die nieuwe onlinetoepassingen en middelen actief bijdragen aan 

het creëren van kennis en samenwerken met hun gelijken, waar ook ter wereld. Zij kunnen zich 

vanaf iedere plaats, en in hun eigen tempo, toegang verschaffen tot kennis, ongeacht of zij voltijds 

studeren dan wel studie met werk of een andere activiteit combineren. 
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Als die nieuwe middelen goed worden gebruikt, hebben ze dus enorm veel te bieden: zij kunnen 

kennisdeling en interculturele communicatie bevorderen, zij kunnen een ruimere toegang tot 

onderwijs bieden, omdat onderwijzen en leren vrijwel overal kunnen plaatsvinden, en omdat ze in 

staat zijn grote aantallen lerenden te bereiken, onder meer door het opzetten van virtuele gemeen-

schappen met een gezamenlijke belangstelling, kunnen ze kostenefficiënter zijn. Voorts kunnen zij 

door hun aard innovatie in het onderwijs en nieuwe methoden bevorderen. 

 

Anderzijds brengen open leermiddelen, zoals dat met alle nieuwe dingen gaat, ook problemen met 

zich mee. Hoe kunnen ze het best worden benut? Kunnen ze worden gecombineerd met meer 

traditionele onderwijs- en leervormen, en zo ja, hoe? Wat zijn de implicaties voor de leraren-

opleiding? Moeten er middelen worden ingezet om te bewerkstelligen dat meer van die leer-

middelen in Europa worden geproduceerd, en in andere talen? Hoe kunnen we de via die 

leermiddelen verworven kennis, vaardigheden en competenties beoordelen en valideren? En niet in 

de laatste plaats, hoe kan de kwaliteit ervan worden geëvalueerd?  

 

Hoe het antwoord op die vragen ook luidt, verandering lijkt onontkoombaar. Open leermiddelen 

bestaan en hun aantal neemt zelfs exponentieel toe, en dat heeft grote gevolgen voor alle onderwijs-

niveaus, met name het hoger onderwijs. Zo werd in een recent onderzoeksdocument voor het Britse 

ministerie voor Bedrijfsleven, Innovatie en Vaardigheiden het volgende gesteld: In het beste geval 

kunnen open leermiddelen innovatie en experimenten stimuleren, en leiden tot beter leren tegen 

lagere kosten en tot een beheerste herstructurering. In het slechtste geval zullen open leermiddelen 

veel spelers in het hoger onderwijs dwingen zich te transformeren of ten onder te gaan indien zij er 

niet in slagen zich aan te passen, en wacht de sector een chaotische aftocht. 

 

In een breder verband loopt de EU het risico op dit terrein achter te blijven bij andere regio's in de 

wereld. Veel digitale inhoud wordt reeds geleverd door spelers van buiten Europa, en dat zou wel 

eens in het nadeel van Europa kunnen uitpakken. Velen zijn het erover eens dat beleidsmakers 

dringend moeten bezien hoe het potentieel van open leermiddelen het best kan worden beheerd en 

welke flankerende maatregelen er nodig zijn.  
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Gelet hierop en in het licht van de recente mededeling van de Europese Commissie over "Naar een 

opener onderwijs" 1, acht het Litouwse voorzitterschap de tijd rijp voor een debat op Europees 

niveau over de mogelijkheden en uitdagingen die open leermiddelen ongetwijfeld met zich mee 

zullen brengen.  

 

Bijdragen van ministers 

De snelle opkomst en uitbreiding van digitale toepassingen voor afstandsonderwijs, zoals open 

leermiddelen (OER's) en open onlinecursussen voor een groot publiek, biedt aanzienlijke mogelijk-

heden, maar vormt ook een grote uitdaging, op alle onderwijs- en opleidingsniveaus, met name het 

hoger onderwijs. 

 

Deze ontwikkeling stelt beleidsmakers op zowel nationaal als Europees niveau voor belangrijke 

opgaven met betrekking tot kwaliteitsborging, erkenning en accreditatie, bevordering van 

ínnovatieve onderwijs- en leermethoden naast de meer traditionele, taalversies, infrastructuur- en 

technische eisen en de toegevoegde waarde van acties op EU-niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  14116/13 + ADD 1: Naar een opener onderwijs: innovatief onderwijzen en leren voor 

iedereen met nieuwe technologie en open leermiddelen 

Opdat de onderwijs- en opleidingsstelsels, met name het hoger onderwijs, de 

voordelen van de nieuwe technologieën om te voldoen aan de immer groeiende 

vraag naar kwalitatief hoogstaand onderwijs, maximaal zouden kunnen benutten, 

wordt de ministers verzocht de algemene benadering te schetsen die op nationaal 

niveau is gevolgd ten aanzien van open leermiddelen en online cursussen voor een 

groot publiek, en hun ideeën mee te delen over de aanpak van thema's als 

kwaliteitsborging en erkenning van de met die middelen verworven vaardigheden 

en bekwaamheden  

 

De ministers wordt ook verzocht aan te geven hoe actie op Europees niveau hierbij 

toegevoegde waarde kan bieden. 
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Met het oog op een levendig en vrijmoedig debat zal het voorzitterschap twee externe sprekers 

uitnodigen om hun visie op dit vraagstuk uiteen te zetten.  

 

• mevrouw Uschi SCHREIBER, met standplaats HongKong, als Global Government and 

Public Sector Leader voor Ernst and Young. 

 

• Professor Giovanni AZZONE, rector aan de Politecnico van Milaan. 

 

De ministers dienen hun opmerkingen zowel op de leidraad in het tekstvak hierboven als op de 

uiteenzettingen van de externe sprekers te baseren. De ministers zullen worden aangemoedigd om 

vrijmoedig en spontaan op de sprekers te reageren Het voorzitterschap zal de externe sprekers ook 

verzoeken in te haken op het debat en te reageren op de opmerkingen van de ministers.  

 

Om alle ministers de kans te geven het woord te voeren en een meer interactieve discussie te 

stimuleren, moeten de mondelinge bijdragen zo kort en beknopt mogelijk zijn. Op die manier 

kunnen de ministers meer dan één keer het woord nemen als zij dat wensen. 

 

Het is de bedoeling van het voorzitterschap dat iedere minister naar huis gaat met een of twee 

praktische ideeën die hij in eigen land verder kan bespreken. 

 

_____________________ 
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