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Dit project is uitgevoerd binnen  
de stimuleringsregeling Open en 
online onderwijs 2017. Daarin dagen 
SURF en het ministerie van OCW  
de Nederlandse hogeronderwijs
instellingen uit om te experimenteren 
met verschillende vormen van open 
en online onderwijs.

www.surf.nl/stimuleringsregeling-
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De Hanzehogeschool Groningen breidt de MOOC Introductory Course to 
Economics uit met de online onderwijscommunity COOC: Community of 
Open Online Course. Video’s met professionals en internationale docenten 
bieden een brug tussen theorie en praktijk en geven een internationaal  
perspectief aan het vak. 

Wat houdt het project in?
Sinds 2015 loopt bij de International Business 
School van de Hanzehogeschool Groningen 
de succesvolle MOOC Introductory Course 
to Economics. De Hanzehogeschool wil de 
kwaliteit en het bereik van de MOOC vergro
ten en gaat daarom een COOC ontwikkelen: 
een Community of Open Online Course.

Dit is een aanvulling op de MOOC. De 
COOC bestaat uit een aantal video’s met 
daarin leden van de nieuwe community: 
professionals uit het werkveld en docenten 
van buitenlandse instellingen. Studenten  
leren hoe de theorie in de dagelijkse  
praktijk wordt toegepast en krijgen een 
breder perspectief op het vak door ook 

kennis te maken met buitenlands onderwijs 
over het onderwerp. Topstudenten van 
de International Business School spelen 
een actieve rol bij het organiseren van 

de nieuwe community, waarmee zij hun 
professionele vaardigheden toepassen en 
vergroten.

Met de COOC wil de International Business 
School de brug slaan tussen het onderwijs 
en de praktijk, en het onderwijs in een inter
nationale context plaatsen, om zo studen
ten beter voor te bereiden op de mondiale 
arbeidsmarkt.

Hoe kunnen andere instellingen van 
dit project profiteren?
Alle materialen van de MOOC en de  
COOC Introductory Course to Economics 
worden beschikbaar gesteld onder een  
Creative Commonslicentie. Voor de  

MOOC is ondertiteling beschikbaar in 9 
talen, wat de toegankelijkheid van de cursus 
verder vergroot. Ook voor de COOC zal 
ondertiteling beschikbaar komen.

COOC - COMMUNITY OF OPEN 
ONLINE COURSE

INTERNATIONALE ONDERWIJS- 
COMMUNITY VULT POPULAIRE 
MOOC INTRODUCTORY COURSE  
TO ECONOMICS AAN

“Aanhakend op de laatste MOOCtrends, zetten we het 
professionele netwerk van de Hanzehogeschool in om een online 

leercommunity te creëren door studenten, professionals en 
internationale wetenschappers bij elkaar te brengen.”  Ning Ding

SURFnet  
www.surf.nl/surfnet     

 2017

beschikbaar onder de licentie Creative  
Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal
creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl

https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-online-onderwijs
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-online-onderwijs
https://www.surf.nl/surfnet
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl

