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…is een Nederlands onderzoeksproject, begonnen in 2015
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Wat is schaalbaarheid? 

Op cursusniveau spreken we van schaalbaarheid als een cursus 

kwalitatief goed onderwijs kan bieden aan een groot aantal studenten 

met een gelijkblijvende inzet van de docent:

?

Daniel & Uvalic-Trumbic, 2011 3



Educational Scalability

Framework

Kasch, Van Rosmalen & Kalz, 2017 4



Een aantal verschillen tussen 

online en offline onderwijs…

Offline (face-to-face) Online

Vast studenten aantal per 

cursus/semester

Onbeperkt aantal inschrijvingen 

mogelijk

Studenten zijn op locatie Studenten zien & kennen elkaar  en 

de docent vaak niet

Vaste volgorde waarin de lesstof wordt 

doorgenomen

Studenten kiezen volgorde zelf

Officiële cijfers, toetsen, certificaten Meestal inofficiële certificaten

Weinig drop-out Veel drop-out

Homogene groep studenten Heterogene groep studenten
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Maar offline kan ook zo…
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Van theorie naar de praktijk

Voorbeeld Marine Litter MOOC

- Samenwerking tussen OU & United Nations 

Environment

- 29 april online gegaan in 6 talen

- 3280 inschrijvingen in de ENG versie

https://ou.edia.nl/dashboard 7



Van theorie naar de praktijk

Peer-feedback in (open) online onderwijs brengt 

een aantal uitdagingen maar ook mogelijkheden 

met zich mee:

Uitdagingen: https://bit.ly/2JlKrSg

Voordelen: https://bit.ly/2Q61oRh
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Ontwerpmogelijkheden van 

online peer-feedback

Wat? 

Instructie, training & 

ondersteuning (waarom en 

hoe)

- Video, quiz, simulaties, discussies, prompts, 

word-clouds, checklists, rubrics, script

- Veel voorwerk is mogelijk

Bereik - Groot studentenbereik

- Doceren op afstand 

- Doceren via verschillende kanalen

- Interactie/communicatie wordt bewaard in de 

cursus omgeving 
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Ontwerpuitdagingen van online 

peer-feedback

Wat? Als docent…

Techniek/Platform - Afhankelijk van mogelijkheden platform

- Afhankelijk van eigen kennis over platform 

- Html coding is een pré

Asynchrone communicatie op 

afstand

- Weinig controle/inzicht over begrip van 

studenten

- Balans tussen goede, duidelijke 

schriftelijke uitleg vs. lange lappen tekst 

die niemand leest

- Meer aandacht voor vormgeving en 

structuur communicatie 

Looptijd - In korte tijd (3-6 weken) boeiende en 

haalbare cursus ontwerpen 
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Ontwerpuitdagingen van online 

peer-feedback

Wat? 

Sturing studenten - hoe activeer je studenten?

- Relevantie voor hun moet duidelijk zijn 

want alles is vrijblijvend

Koppeling van studenten 

(platform afhankelijk)

- Platform afhankelijk: automatisch, 

handmatig, student kiest zelf 

- Tijdzones 

- Motivatie, behoeftes, doelen, openheid

- Kennisniveau 

- Anoniem of niet 

- Taal(vaardigheden)

- Eerdere ervaringen met online leren en/of 

peer-feedback
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MOOC design analyse studie

Verkennende studie naar het ontwerp van 

MOOCs

- Sample van 50 MOOCs

- Op basis van het ‘educational scalability

analysis instrument’ inzicht gekregen in de 

schaalbaarheid van het ontwerp
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Educational Scalability Analysis 

Instrument
• Leerdoelen

• Leeractiviteiten: complexiteit + type

• Interactie types: student-student, student-teacher, 
student-content

• Formative feedback: uitgebreidheid, manier en 
moment

https://lab.ou.nl/ls/index.php/373582?lang=en

PDF versie vindt u hier: http://dspace.ou.nl/handle/1820/8845
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Peer-feedback voorbeeld 1

MOOC: Get Interactive: Practical Teaching with Technology

https://www.coursera.org/learn/getinmooc/home/welcome 14

https://www.coursera.org/learn/getinmooc/home/welcome


MOOC: Get Interactive: Practical Teaching with Technology 
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Voorbeelden

MOOC: Get Interactive: Practical Teaching with Technology 
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Peer-feedback voorbeeld 2

MOOC: Political Economy of Institutions and Development
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Peer-feedback voor 5000 

studenten?
• Waarom?

– Wat is het doel van peer-feedback?

– Waarom zou de student hier zijn best voor moeten doen?

• Wat?

– Welke taken en rollen heeft de student?

– Wat versta je als docent onder goede feedback? 

– Wat zijn je (technische) mogelijkheden?

• Hoe?

– Transparantie van het peer-feedback proces

– Hoe wordt de student hierin ondersteund? Voorbeelden, training?

– Hoe moet de student peer-feedback geven? Via welke middelen?
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Openheid van studenten

Schaalbaar ontwerp houd echter ook rekening met de factoren 
die bij studenten spelen: bruikbaarheid, 
verantwoordelijkheidsgevoel, groepsgevoel, self-efficacy

“Peer-feedback helpt me nieuwe inzichten te krijgen.”

“Ik voel mij verantwoordelijk om de ontvangen peer-feedback te 
gebruiken.”

“Peer-feedback helpt me om mezelf te verbeteren.”

Ken je studenten uit het hoger onderwijs die mijn instrument 
willen testen? Laat me dit dan graag weten! 
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Website: www.sooner.nu

Email: julia.kasch@ou.nl

Twitter: @julia_kasch
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