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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.
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De Vrije Universiteit ontwikkelt een wiki en een MOOC om te voorzien in de 
groeiende vraag naar training in Engelse uitspraakvaardigheid in de huidige 
internationale samenleving. 

Wat houdt het project in?
Een goede beheersing van het Engels  dus 
ook de uitspraak  wordt steeds belangrijker 
voor professionele communicatie en weten
schapsbeoefening. De Vrije Universiteit gaat 
open en online leermateriaal ontwikkelen om 
aan de hogere vraag naar trainingsmateriaal 
voor uitspraakvaardigheden in het Engels te 
voldoen. Dit materiaal bestaat uit:

•  een wiki die al het open en online materi
aal vrij beschikbaar maakt en gebruikt zal 
worden in een flippedclassroomcursus voor 
VUstudenten;

•  een MOOC over Engelse uitspraakvaardig
heid op het platform FutureLearn, met 
blendedlearningfuncties zoals interactieve 
spraakoefeningen, het inleveren van op
drachten en het geven van (peer) feedback, 
voor (inter)nationale studenten, docenten 
en andere gebruikers.

Met dit project wordt het onderwijs doel
matiger en beter van kwaliteit. Doelmatiger 
omdat het materiaal op meerdere plaatsen en 
momenten ingezet en hergebruikt kan wor
den. Beter van kwaliteit omdat hoogwaardig 
multimediaal materiaal ontwikkeld wordt dat 
voorbereidt op communicatie in een internati
onale samenleving. Hiermee kunnen gebrui
kers alleen of samen hun Engelse uitspraak 

oefenen en gerichte feedback daarop krijgen.

Hoe kunnen andere instellingen van 
dit project profiteren?
Door het materiaal van dit project beschik
baar te maken voor andere instellingen, kan 
de doelmatigheid en kwaliteit van al het 
Engelse uitspraakonderwijs in Nederland 
toenemen. De materialen komen beschikbaar 
onder de Creative Commonslicentie Naams
vermeldingGelijkDelen 4.0 Internationaal (CC 
BYSA 4.0) Het ontwikkelde lesmateriaal kan 
met bronvermelding vrij worden bestudeerd, 
gedeeld en verspreid. 
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“Iedereen ter wereld kan zijn Engelse uitspraak ontwikkelen 
met dit project: het materiaal is van goede kwaliteit voor 

communicatie in een internationale samenleving, én op maat 
gemaakt voor ieders persoonlijke leerwensen.”  Laura Rupp 
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