
                                                         
 
 
 

UITNODIGING 
 

Inspiratie en inzicht in  
‘A day at the MOOCs’*: mogelijkheden voor uitgevers en hun klanten 

 
 
Datum    maandag 2 december 2013, 12.00 - 17.30 uur 
Locatie    uitgeverij Brill in Leiden  

Kostenbijdrage medewerkers in ledenbedrijven van Media voor Vak en Wetenschap en het 
Nederlands Uitgeversverbond betalen een kostenbijdrage van € 75,- en niet-
leden € 175,- 

Dagvoorzitter  Herman Pabbruwe, directeur van Brill 
Moderator  Dirk Visser, hoogleraar intellectueel eigendom Leiden University, partner  

Klos Morel Vos & Schaap in Amsterdam 
 
 
* Massive Open Online Courses 

 
 
Razend snel werden de Massive Open Online Courses (MOOCs) van MIT en Stanford wereldwijd een 
massasucces. In de UK werd deze zomer het FutureLearn project aangekondigd waarin 20 
universiteiten gezamenlijk hun colleges gratis  online gaan aanbieden. In Europees verband slaan de 
Open Universiteiten de handen ineen. In Nederland bieden inmiddels meerdere universiteiten hun 
colleges online aan. En op 10 september werd de samenwerking van Google en EdX (een van de drie 
grote global online learning platforms) bekend gemaakt. Ook het hoger beroepsonderwijs  zal met 
MOOCs  te maken krijgen, is de verwachting. 
 
Gaat deze  wereldwijde ‘scramble’ om het hoger onderwijs leiden tot een oligopolie op 
wereldschaal?  Hoe toekomstbestendig zijn MOOCs? Wat betekent deze enorme expansie van de 
toegang tot hoger onderwijs voor de  toekomst van universiteit en hogeschool; voor de didactiek in 
het hoger onderwijs; voor de aanbieders van open en gesloten content; voor de Nederlandse 
uitgevers van studiemateriaal?  Hoe wordt deze democratisering van kennis en hoger onderwijs 
betaald en wie gaan er hoe aan verdienen?  
 
Vragen genoeg en hoogste tijd om op 2 december het fenomeen MOOCs  nader te verkennen, op 
zoek te gaan naar aanknopingspunten voor uitgevers en hun afnemers en controverses en kansen in 
de discussie te verhelderen.    
 
PROGRAMMA  
 
12.00 Ontvangst, registratie, broodje  
 
12.30 Welkom en inleiding  

door dagvoorzitter Herman Pabbruwe, CEO van Brill 
  

 

http://www.formdesk.com/nuv/Academy_MOOC_02122013


                                                         
 
 
 
12.50 Uitgeven in het MOOC-tijdperk: een uitgeef- of een onderwijsonderneming? 
 Deze algemene praktische verkenning van het verschijnsel MOOC vormt het 

referentiekader voor de verdere bijeenkomst, ook voor de deelnemers die er niet volledig 
bekend mee zijn.  Geschetst worden de stand van zaken; infrastructuur; soorten MOOCs; 
verschijningsvormen; waar staan de uitgevers; potentiële kansen en knelpunten voor het 
uitgeefproces en voor het onderwijs; impact op didactiek en certificering, impact voor de 
arbeidsmarkt. 

 door Jacob Molenaar, zelfstandig adviseur en conceptontwikkelaar voor uitgeven en 
onderwijstechnologie 

 
13.10 Een blik op de toekomst. Leiden University is in Nederland een van de eerste aanbieders 

van MOOCs. Hoe nieuw zijn MOOCs en hoe zit het met de de toekomstbestendigheid er 
van in termen van capaciteit en rendement? In het innovatiecentrum van de universiteit 
wordt experimenteel vormgegeven aan de doorontwikkeling van MOOCs. Wat waren de 
verwachtingen bij de start en wat zijn die voor de nabije toekomst? Wat waren de ‘lessons 
learned’ en welke vervolginnovaties worden er ontwikkeld? Wat is de impact van MOOCs 
op de leerprocessen, op het onderwijsproces, op de organisatie van het onderwijs, op het 
studiemateriaal en het wetenschappelijke publiceren?  

 door Gideon Shimshon, directeur van het Centre for Innovation the Hague van Leiden 
University  

 
13.30 Delft xMOOCs : Solar Energy and Water Treatment  

Wat zijn de ervaringen met de eerste MOOCs in Delft? Hoe worden MOOCs ingepast in de 
organisatie? Wat zijn de doelstellingen en hoe werden die gerealiseerd? Welke afspraken 
werden er met commerciële partijen als uitgevers gemaakt?  
door Willem van Valkenburg, Delft University of Technology 
 

13.50 Vragen & discussie 
 

14.10 Pauze: Intermezzo en uitgeefgesprekken 
 
Tijdens de pauze kunt u een presentatie bijwonen over ‘The possibilities of Google Glass in 
Education’ door Heather Ruland Staines (VP Publisher Development SIPX inc.).  
Ook is het mogelijk om met enkele uitgevers te spreken over hun uitgeefactiviteiten. 
 
15.00 MOOCs en auteursrechtelijke aspecten. Aan MOOCs kleven meer auteursrechtelijke 

aspecten dan op het eerste gezicht vaak wordt aangenomen. De praktijk is niet alleen 
voor uitgevers complex maar zeker ook voor de onderwijsinstelling die met MOOCs aan 
de slag gaat. 

 door Dirk Visser, hoogleraar intellectueel eigendom Leiden University, partner Klos Morel 
Vos & Schaap in Amsterdam 

 
15.20  Context and the roadmap to MOOCs: are there practical possibilities for publishers?  

door Heather Ruland Staines, VP Publisher Development SIPX inc (formerly Stanford 
Intellectual Property Exchange) 

  



                                                         
 
 
 
15.40 Het Springer Platform en de kansen van het verrijkte studieboek en MOOCs. 
 Vanuit het perspectief  van de uitgever wordt de vraag aan de orde gesteld of en hoe 

uitgevers aan kunnen sluiten bij de MOOC-ontwikkeling. Betekenen MOOCs het einde van 
het studieboek of juist niet? Wat is voor een Nederlandse uitgever de essentie van deze 
MOOC-ontwikkeling? Aan de hand van welke criteria kan de uitgever - klein en groot - 
bepalen of MOOCs uitgeefkansen bieden. Welke succesfactoren in het uitgeefproces 
geven daarbij de doorslag? Wat betekent het voor het auteurs- en contentmanagement? 
Hoe past ’user generated content’ in het concept? Hoe integreer je audiovisuele content?  
Hoe ziet de ‘distant learning’ keten er uit? Met welk type bedrijven krijg je als uitgever te 
maken en moet je samen werken?  

 door Wim van der Stelt , VP Publishing Strategy - Springer Science+Business Media 
 
16.00 Vragen & antwoorden / discussie 
 Moderator: Dirk Visser, hoogleraar intellectueel eigendom Leiden University, partner  
 Klos Morel Vos & Schaap in Amsterdam 
 
16.30 Afsluiting door de dagvoorzitter 
 
16.35 Napraten met een drankje en een hapje  
 
17.30 Einde bijeenkomst 
 

*** 


