
Op 13 mei 2020 hebben Younes Assou en Olaf Hornes, beide studentvertegenwoordigers van de 
Universiteitsraad via Zoom een gesprek gevoerd met Farida en Jeroen over de mogelijkheden van het 
beleidsmatig toepassen van digitalisering van onderwijsmiddelen in het algemeen en het aanbieden van  
online lessen in het bijzonder. 

De eerste vraag die we tijdens het gesprek stelde was “waarom heeft het allemaal zo lang geduurd 
voordat we serieus als universiteit gaan werken aan het aanbieden van online-lessen” (Farshida is al 8 
jaar bezig) het antwoord omdat het best wel lastig is om dit beleidsmatig toe te passen je hebt te maken 
met vaste patronen in de werksfeer. niet iedereen is happy met verandering. Delft heeft het als beleid 
dat alles wordt opgenomen dat is top down gedreven wilde het maar het karakter van de eur is gericht 
op decentraal beleid is dus versplinterd (is goed recht, maar niet handig) en Delft kreeg een bak geld 
hiervoor. Maar als innovator staat Rotterdam haar mannetje, gelet op blended onderwijs dat is gestart 
via Farshida in 2012. In Rotterdam staan we er op dit moment goed voor, ook de infrastructuur, maar er 
is altijd ruimte voor verbetering de huidige transitie is niet mogelijk geweest als we niet tussen 2012 en 
2018 alle stappen hadden genomen 

Ten aanzien van de digitalisering kan het volgende worden gezegd: In het verleden heeft de universiteit 
geprobeerd met verschillende uitgevers te komen tot een regeling waarbij studenten een digitale vorm 
van boeken konden aanschaffen of dat deze tijdelijk beschikbaar waren voor studenten tegen zeer 
gereduceerde tarieven. Mogelijkheden voor tijdelijke huur die beschikbaar zijn bij bepaalde uitgevers of 
zijn onderzocht en zelfs een aangepaste versie van juridische handboeken (speciale Rotterdamse 
uitgave) is aangeboden. Helaas gaan studenten aan de haal met de online aangeboden boeken met als 
gevolg dat “ondernemende” studenten bedrijfsmatig de materialen doorverkochten tegen gereduceerde 
kosten, ten laste van de verkoop van de uitgevers. Dit heeft gezorgd voor een grote terughoudendheid 
van uitgevers om deze gedigitaliseerde vorm veel aandacht te geven. We hebben de naam Wouter 
Kleiheeg, Project Manager van de bibliotheek, doorgekregen die hier mee bezig is en op korte termijn 
zullen we daar een afspraak mee maken om in te kunnen schatten wat de huidige mogelijkheden zijn en 
hoe de U-raad hierbij betrokken kan zijn. Advies van Farshida is dat als er iets moet worden opgezet met 
de uitgevers dat dit in bulk moet worden gedaan dus een landelijke insteek voor het mogelijk maken van 
het aanbieden van digitale boeken. Samengevat is er een mogelijkheid om te digitaliseren maar er zijn de 
haken en ogen, wat duidelijk moet worden gemaakt aan de uitgevers is dat het niet slecht hoeft te zijn 
voor hun business model, maar het moet dan wel in bulk worden aangeboden. 

Sommige faculteiten (geneeskunde) waren eerder al bezig maar er is ook sceptisch of dit de beste vorm 
is. Dus bij het online aanbieden van onderwijs dan moet dat ook zeer deugdelijk gebeuren onder andere 
door (trainingen voor docenten) de voorbereidingen sinds 2012 zijn heel goed gedaan nu, na 2018 kan 
het naar een hoger plan. Er zijn echter wel struikelblokken in de vorm van docenten, die willen namelijk 
niet alles laten zien wat ze doen of onderwijzen. Maar of dat nou heel diep zit? Nee zegt Jeroen, corona 
heeft gezorg dat mensen makkelijk over die sjene heen stappen dus een positief bij-effect.  

Aan Jeroen de vraag waarom hij in zijn memo kiest voor decentralisatie geeft hij aan dat op de erasmus 
decentralisatie politiek gevoelig ligt centraliseren vanaf niets is heel erg goed want beter van buiten naar 
binnen ideen ontwikkelen dat is wat CLI heeft gedaan (snelle overlegstructuur opgericht door J, die 



werkt heel erg goed) zonder het gevoel dat Jeroen het geheel stuurt. Wenselijke situatie is alle kennis 
centraliseren (CLI) uitvoering decentraal houden. 

We hebben dus gevraagd Hoe kunnen wij helpen, om het proces dat hij in zijn memo beschrijft te helpen 

Jeroen refereert aan de bemoeienis die de Universiteitsraad heeft met studentenclubs/well-
being/huiskamer/sustainability en dat studenteninzet belangrijk is voor CvB om het belang te zien van 
verder blended of online onderwijs Eenvoudigweg is het zo dat studenten willen een echte ervaring in 
onderwijs, maar als dat niet kan dan MOETEN ZE WEL DE MOOCS VAN ERASMUS gaan gebruiken anders 
missen we bij voorbeeld de Aziatische studenten. 

We moeten wel nadenken over de financiering van de cursussen financiele consequenties mee laten 
wegenvoor de faculteiten door toewijzing via HOKA  

We hebben gesproken over de LDE koppeling en hoe Farshida en Jeroen daar naar kijken, hierin kwam 
naar voren dat er nauwe samenwerking is met het expertisecentrum bij learing analitics Maar als 
Erasmus lopen we voor op Leiden dus wat betreft docent professionalisering is eur een aanbiedende 
partij en op de concrete vraag vanuit Leiden (hoka is aan eur toegekend) kan niet zomaar kennis worden 
aangeboden. Er is ook de extension school in Delft maar wij zijn beter. Zeiden de beide gasten die we 
haden uitgenodigd. Er is weinig kennis in Leiden voor het ontwerpen van moocs. Maar het interessante 
punt wat uit de samenwerking kan worden gehaald is welke interventies kunnen we gebruiken van de 
anderen, oftwel hoe kunnen WIJ lessen putten uit wat bij de anderen fout is gegaan 

Tot slot Een grotere diversiteit creëren voor meerdere mogelijkheden van het aanbieden van 
lesmateriaal, aangezien mooc’s ook een toevoeging zijn, zoals podacsts, artikelen, boeken, filmpjes,  
hangt af van de opzet van je onderwijs, ook welke doelen willen de docenten bereiken en welk andere 
middelen zouden dan bruikbaar zijn, hebben de studenten ook wel voldoende "geletterdheid" het 
safetynet van tentamen door overdragen en ontvangen van kennis moet worden geborcht.  


