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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-
open-online-onderwijs
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•  Looptijd: 1 september 2017   
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Ook aan de 
slag met dit 
 onderwerp?

Neem contact  
op met Mindel  
van de Laar  
(projectleider): 

mindel.vandelaar@ 
maastrichtuniversity.nl

Maastricht University ontwikkelt online specialisatietracksamenvattingen 
voor het ondersteunen van specialisatiekeuze, en onderwijsmodules die  
studenten en alumni moeten helpen extra vaardigheden te verwerven.

Wat houdt het project in?
De arbeidsmarkt voor publiek beleid vraagt 
in toenemende mate om multifunctionele 
en interdisciplinaire vaardigheden. De 
Maastricht Graduate School of Governance 
(onderdeel van Maastricht University) wil 
hier beter op aansluiten en gaat daarom 2 
online diensten voor studenten en alumni 
ontwikkelen:

•  Een online samenvatting van elke van  
de 6 specialisaties binnen het master
programma, met als doel om de specia
lisatiekeuze van studenten te verbeteren 
(SMART choices). Door studenten inhou
delijk gerichter een keuze te laten maken, 
verlagen we de kans op uitval tijdens de 
specialisatie, en hopen we dat studenten 
enthousiaster zijn over het vakgebied  
dat ze kiezen. Dit levert gemotiveerde 
professionals op voor de arbeidsmarkt.

•  8 onderwijsmodules gericht op het onder
steunen van vaardigheden op het gebied 
van publiek beleid (SMART tools). Dit 
betreft materiaal dat aanvullend op het 

lesmateriaal in de specialisaties  
worden aangeboden. Modules zijn ofwel 
verdiepend voor een specialisatie, ofwel 
multidisciplinair en bruikbaar voor alle 
studenten en alumni geïnteresseerd in 
publiek beleid. Studenten kunnen zelf 
beslissen welke vaardigheden ze op  
welk moment, tijdens of na hun studie, 
willen volgen.

Hoe kunnen andere instellingen van 
dit project profiteren?
Alle onderwijsinstellingen kunnen het  
concept van SMART choices & SMART tools 
toepassen om studenten een betere studie
keuze te laten maken en hen beter voor te 
bereiden op de arbeidsmarkt. De materialen 
uit dit project komen beschikbaar onder de 
Creative Commonslicentie CC BYNCSA, 
op de website www.merit.unu.edu/training. 
Het ontwikkelde materiaal is open in tijd, 

plaats en programma: studenten kunnen  
het materiaal bestuderen wanneer en waar 
ze willen, in een zelf te kiezen volgorde. 

LEADING TO SUCCESS 
SMART CHOICES & SMART TOOLS

ONLINE MATERIAAL VOOR  
BETERE SPECIALISATIEKEUZE EN 
AANSLUITING OP ARBEIDSMARKT 
STUDENTEN PUBLIEK BELEID

“Open onderwijsmateriaal over specialisatiemogelijkheden 
binnen ons masterprogramma en over carrièreopties na 

afronding van een specialisatie, zorgt voor enthousiastere 
studenten en voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.”  

 Mindel van de Laar 
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