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TOEKOMSTBESTENDIG OPLEIDEN

MENSEN & LOOPBAAN

Afstandsonderwijs kan vandaag de dag op de juiste wijze worden 

ingericht.

Wageningen UR start met
online masteropleidingen

“Dit zijn voor Wageningen UR de eerste 
online masteropleidingen. Met dit soort 
onderwijs willen we andere doelgroepen 
bereiken, maar ook de huidige technologi-
sche mogelijkheden voor kennisversprei-
ding laten het toe”, licht Wild de stap toe. 
“Afstandsonderwijs kan vandaag de dag 
op de juiste wijze worden ingericht.”

Andere doelgroepen
De online masters zijn voor studenten die 
niet naar Wageningen kunnen komen,  
bijvoorbeeld door familieomstandigheden 
of omdat zij de studie combineren met een 
baan. “Maar in principe staan de online 
opleidingen open voor ieder die een master 
wil behalen”, vult Wild aan. “We zien veel 
Europese studenten uit bijvoorbeeld Grie-
kenland, Spanje en Engeland, maar ook 
veel niet-Europese studenten uit Afrika en 

Wageningen University start in september met de twee online 
Master of Science-opleidingen ‘Nutritional Epidemiology and 
Public Health’ en ‘Plant Breeding’. VMT sprak met Ulrike Wild, 
directeur Open en Online Learning van Wageningen UR, over 
deze innovatieve manier van lesgeven. 

van elkaar. Ook wordt als communicatie-
middel Skype gebruikt.”

Veel investeringen
Wild laat weten dat bij het opzetten van een 
online master veel tijd en geld moet worden 
geïnvesteerd in het maken van het online 
leermateriaal. Ook dient het leerproces 
goed te worden ingericht. “Er is een online 
infrastructuur nodig, een studio voor het 
opnemen van kennisclips, so!ware voor 
e-learning en het online platform moet 
worden ingericht. De logistiek is anders.  
Je moet alternatieven vinden voor verschil-
lende logistieke processen”, zegt Wild. “Een 
online master vergt veel investeringen voor-
dat er ook maar een vak is gegeven.” 

Blijven innoveren
Het vertrouwen in een succesvol verloop 
van de online masters is er. “Het program-
ma werkt. Bovendien zijn er al online  
masters. Het is geen niet eerder vertoond 
kunstje. Daarnaast hee! Wageningen al 
veel er varing met online cursussen en de 
inzet van online materiaal bij de reguliere 
masters. En ik denk dat we het hier niet bij 

zullen laten. 
Food is een 
centraal thema. 
We bieden 
open online 
cursussen aan 
rond dit thema 

(zie www.edx.org/school/wageningenx) die 
voor iedereen gratis te volgen zijn. Binnen 
de online masters is het noodzakelijk te  
blijven innoveren. Over drie tot vier jaar is 
de techniek immers weer heel anders.”

• DENISE DOORNEBOSCH •

‘  Korte kennisclips lichten 
onderwerpen toe’

China.” De online varianten zijn niet goed-
koper dan reguliere masters. “Wel loopt het 
traject wat langzamer. Zo dient de student 
in het eerste jaar dertig studiepunten te 
behalen”, zegt Wild. 
Voor beide programma’s waren er zo’n  
honderd geïnteresseerden, van wie circa 
de hel! is toegelaten. Nu is het een kwestie 
van wachten op wie zich wel en niet daad-
werkelijk inschrijven.”

Online leerplatform
De studenten richten zich vijf tot zes weken 
op een vak, werken aan opdrachten die aan-
sluiten op de leerstof en sluiten het vak af 
met een examen. Voor de opdrachten is 
online materiaal beschikbaar, waaronder 
kennisclips: korte colleges van zes tot acht  
minuten die een onderwerp toelichten.  
De clips worden speciaal in een studio 

opgenomen. “Nadat de opdrachten zijn 
gemaakt, worden ze besproken via een  
online leerplatform. Docenten, maar ook 
medestudenten kunnen opmerkingen  
plaatsen onder het werk. Het is een beetje 
ver gelijkbaar met Facebook. Wij proberen 
actie te stimuleren, want zo leer je met en 


