Workshop zaterdagmiddag 9 januari, 13:30‐17:30 te Lunteren:
Van open governance naar governance van openheid.
Ontwerpen van een duurzame governance structuur voor open onderwijs in de anatomie.
De workshop wordt aangeboden door Nicolai van der Woert van het RadboudUMC (foto). Hij is een
onderwijskundige die promoveert op het duurzaam opzetten van open onderwijs (‐platforms),
waardoor hij ruime theoretische achtergrond hieromtrent heeft. Hij heeft ook praktische ervaring: in
het kader van een EU project zette hij een open educatief platform voor neurologie
verpleegkundigen op. Hij is al jaren actief in de Special Interest Group ‘Open Education’ van SURF. Hij
is bereid ons (kosteloos (!)) deze workshop te geven omdat het TOOL platform voor zijn onderzoek
ook interessant is.

Opzet/inhoud
De workshop is één van de producten uit mijn promotie onderzoek en heeft als doel het ontwerpen
van een duurzame open governance structuur voor open onderwijsplatformen, geheel tot en met
een business model. Dat gaat doorgaans in enkele iteratieslagen waarbij o.b.v. feedback uit de
praktijk, evidence en voortschrijdend inzicht het ontwerp steeds meer verfijnd wordt. Een eerste
workshop geeft een eerste invulling van je governance structuur en business model. Daarna kan je
nog doorgaan met een verfijning en gaandeweg verbetering.
Achtergrond
Over de hele wereld komt steeds meer aanbod van open onderwijs, zo ook voor de anatomie via het
TOOL project. Het is echter de vraag hoe een duurzame (open) governance structuur voor een
dergelijk onderwijssysteem er uit moet zien. Dat is anders dan voor regulier, gesloten onderwijs. Een
governance structuur richt zich op bestuur, beleid en beheer op strategisch, tactisch en operationeel
niveau. Als je dat duurzaam wilt opzetten voor open onderwijs, zijn er twee goed geschikte
ontwerpbenaderingen, welke in de workshop toegepast worden. De eerste is vanuit het ecosysteem
denken, de tweede vanuit de benadering van complexe systemen. Uiteindelijk is uit beide
benaderingen gecombineerd een duurzaam "business model" te maken waarin de meest passende
governance principes zijn verwerkt. Dat is ook het eindproduct van de workshop.
Opgeven en informatie
Paul Gobée: O.P.Gobee@lumc.nl

