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MOOCs Biomimicry 

1 AANLEIDING 

In periode 4 van het studiejaar 2013-2014 is er gekeken naar de mogelijkheden om een bestaande 

Massive Open Online Course (MOOC) in te gaan zetten in het onderwijs. De MOOC zou dan beschikbaar 

worden gesteld voor studenten om vrije studiepunten te behalen, met als uiteindelijk doel de inzet van 

een MOOC in het onderwijscurriculum.  

In deze periode is gebleken dat er meerdere MOOCs in het afgelopen jaar hebben gedraaid, echter 

worden deze niet nogmaals gegeven in de komende periodes. Het materiaal van deze MOOC cursussen 

is vaak nog beschikbaar, ondanks dat de cursus is afgelopen. In de aanloop naar het ontwikkelen en 

starten van de MOOC zal er gekeken moeten worden naar de dan beschikbare cursussen die op een 

passende datum starten.  

2 DOEL 

Om bovengenoemde redenen is er voor gekozen dit huidige ViA-project af te ronden en in te zetten op 

de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een MOOC Biomimicry binnen de ATGM. Door gebruik te 

maken van het bestaande materialen van andere MOOCs is het mogelijk om op redelijk korte termijn 

een MOOC aan te gaan bieden.  

De pilot is succesvol als de MOOC beschikbaar is en studenten (en docenten) er mee aan de slag zijn en 

nieuwe producten opleveren.  

Aangezien de MOOC ontwikkeld moet worden zijn er minimaal 2 docenten en een persoon van ViA 

nodig die, bijvoorbeeld in samenwerking met studenten, de content voor de cursus ontwikkelen/ 

verzamelen. Aangezien het merendeel van het benodigde materiaal al beschikbaar is op verschillende 

platforms, zal de werklast deels worden beperkt.  

Deze MOOC is een start voor een nieuwe leerlijn en zal op basis van de ervaringen verder worden 

ontwikkeld. De leerlijn wil open zijn voor heel Avans Hogeschool, omdat we daarmee multidisciplinair 

studenten willen bereiken en verleiden. Daarnaast is de motivatie en onderwerp keuze van de student 

erg belangrijk om op aan te sluiten, waarbij de student keuzevrijheid heeft.  

2.1 DOELGROEP 
De MOOC zal beschikbaar worden gemaakt voor alle studenten van de Academie voor Technologie en 

Gezondheid (ATGM) aan Avans Hogeschool, met als eerste doelgroep de eerste en tweedejaars 

studenten. De studenten van de verschillende leerjaren kunnen deze MOOC volgen om vrije 

studiepunten te behalen. In een later stadium kan de MOOC beschikbaar worden gesteld voor de 

hogere leerjaren. Door de studenten te inspireren in dit onderwerp in hun eerste en/of tweede leerjaar 

is het mogelijk om dit onderwerp in hun derde/vierde jaar terug te laten komen. 
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Er zal gekeken moeten worden of de MOOC in zowel Nederlands als Engels moet worden aangeboden. 

In eerste instantie zal de MOOC binnen deze academie beschikbaar worden gesteld, in een later stadium 

kunnen andere academies betrokken worden.  

2.2 OPZET MOOC 
De MOOC zal worden opgezet rondom een spannende en inspirerende opdracht. Deze hoofdopdracht 

moet een intellectuele uitdaging vormen voor de studenten van alle niveaus. Daarnaast zullen 

verschillende activiteiten wekelijks terugkomen, voorbeelden hiervan zijn weblectures, individuele- en 

groepsopdrachten, een quiz en discussieforum. Zie bijlage 1 en 2 voor de opbouw van de cursus en de 

weekmodules. 

De MOOC heeft een looptijd van maximaal 8 weken, waarbij wekelijks verschillende activiteiten 

ondernomen worden door de studenten. De lesstof zal worden verdeeld in weekmodules, welke worden 

ingeleid met een weblecture. 

Deze weblectures zullen tussen de 3 en 4 minuten duren en kunnen mogelijk in samenwerking met 

Multi Media Support worden ontwikkeld. Na het bekijken van het weblecture kunnen de studenten aan 

de slag met het andere lesmateriaal. De exacte indeling van de weekmodules is afhankelijk van het 

beschikbare materiaal. De Universiteit van Amsterdam heeft een MOOC ontwikkeld en heeft 56 filmpjes 

die in een periode van 8 weken worden bestudeerd. Dit aantal kan als uitgangspunt worden gebruikt 

voor deze MOOC. 

In Explora zijn momenteel 5 à 6 boeken beschikbaar over Biomimicry. Het lezen van enkele 

hoofdstukken zal ook een van de onderdelen zijn in de MOOC. Afhankelijk van de opbouw kan er 

gekeken worden om literatuur onderdeel te maken van de MOOC. 

Om de cursus af te ronden zal er een eindproduct worden opgeleverd door de student. Deze 

eindopdracht zal aan verschillende voorwaarden voldoen: 

- Een productvoorstel en/of 

- Ontwikkeld product 

- Adviesvoorstel; bijv. ontwerp van product in vergelijking met bestaande producten 

- Maatschappelijk interessant; 

o Duurzaam 

o Hernieuwbaar 

o Verbetering van de marktwaarde 

 

Naast de ontwikkeling van producten is het wenselijk om een databank te creëren met bestaande en 

nieuwe biomimicry ideeën. Dit kan worden verwezenlijkt door de studenten de opdracht te geven een 

foto of poster te maken van een voorbeeld van Biomimicry in hun eigen omgeving en deze in een 

databank te plaatsen. Er kan ook gediscussieerd worden over de verschillende voorbeelden.   
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2.3 HERGEBRUIK MATERIAAL 
Aangezien er op verschillende platforms al veel informatie beschikbaar is over het onderwerp 

“Biomimicry” is het mogelijk om deze materialen te hergebruiken in een onderwijsleerlijn. Voorbeelden 

van beschikbaar materiaal zijn: 

- Ask Nature 

- Noorderlicht 

- Biomimicry.nl 

- Biomimicry 3.8 

- ISSUU 

- Aartvddool.com 

2.4 PLATFORM 
Aangezien er binnen Avans Hogeschool gebruik wordt gemaakt van Blackboard (BB) zal de eerste versie 

van de MOOC Biomimicry beschikbaar worden gesteld in deze omgeving. Er is binnen Avans Hogeschool 

ervaring met het ontwikkelen van een MOOC omgeving in Blackboard (MOOC over OER1 door Krijn 

Nagtzaam) en kan als leidraad worden gebruikt.  

Aangezien het discussie forum binnen BB niet optimaal werkt, kan er gekeken worden naar gebruik van 

Facebook, Google Plus, Blog, online platform over Biomimicry via DMCS (Cyndra de Ruiter en Yvonne 

Schoneveld).  

2.5 STUDIELAST 
De studenten zullen de MOOC volgen voor het behalen van hun vrije studiepunten. Voor het ontvangen 

van 1 studiepunt is de studielast 28 uur, voor 2 studiepunten 56 uur. De studenten zullen zelf een 

urenregistratie bijhouden. Op basis van deze registratie en de ontwikkelde producten zal worden 

bepaald of de student zijn/haar studiepunten zal ontvangen. Er kan ook gekozen worden om een 

certificaat van deelname uit te geven als de vrije studiepunten al zijn behaald door de student. 

2.6 BUDGET 
De verschillende taken worden door enkele Avans medewerkers gerealiseerd. Om er voor te zorgen dat 

iedereen de mogelijkheid heeft om bij de besprekingen te zijn en tijd te hebben om er aan te werken, is 

het wenselijk om dagdelen hard te laten roosteren, zodat iedereen de benodigde tijd en ruimte heeft.  

 

Hieronder is het uren-voorstel voor studiejaar 2014-2015 weergegeven (tabel 1) voor alle betrokken 

partijen wanneer het project in 3 of 4 perioden wordt uitgevoerd (PLAN A en B). Door de ontwikkeling in 

een kortere periode uit te voeren, zal dit meer uren per docent vragen in een bepaalde periode.  

 

  

                                                           
1 https://bb.avans.nl/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_76538_1&content_id=_4843592_1 
In te loggen via Self-enrollment. 

https://bb.avans.nl/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_76538_1&content_id=_4843592_1
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Tabel 1: Uren voorstel Plan A en Plan B 

 

PLAN A  PLAN B 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 

Milou 30 35 30 20 25 25 25 

Aart 16 12 8 12 8 8 8 

Mirjam 6 4 6 4 4 4 4 

Docent 1 24 32 20 20 24 16 16 

Docent 2 24 32 20 20 24 16 16 

Totaal 100 115 84 76 85 69 69 

 

2.7 TIJDSPLANNING 
Om de MOOC tot een succes te brengen zullen er verschillende taken ondernomen worden in de 

periode van een jaar. Aangezien de initiatiefnemers niet de mogelijkheid hebben om ingezet te worden, 

zijn er minimaal 2 andere docenten nodig die dit project gaan trekken. De initiatiefnemers zullen zich 

inzetten om docenten hiervoor te rekruteren. Daarnaast zal de inzet van studenten bij o.a. het 

verzamelen van het materiaal de werkdruk verlagen.  

In tabel 2 zijn de verschillende taken weergegeven. Het plan is de MOOC in periode 2 (1415) te laten 

starten en in periode 3 (1415) te laten eindigen. Op deze manier kan de MOOC worden ontwikkeld in 

periode 1 en 2 (1415).  

Tabel 2: Tijdsplanning ontwikkeling MOOC biomimicry Plan A 

Studiejaar Periode Taken Wie 

1314 4  Project voorstel Aart / Milou 
 

Werving docenten/studenten Nieuwsbrief/BB/Freepoints/ATGM 
update/Academieoverleg 

1415 1  Verzamelen materiaal Studenten 

Vaststellen weekmodules* Docenten 

Ontwikkelen weblectures Studenten/docenten 

2 Inrichting BB-omgeving (wk 1-5) Docenten 

Start van cursus (wk 6-9) Studenten 

3  Beoordelen producten  Docenten 

Vervolg van cursus (wk 2-5) Studenten 

Beoordelen producten Docenten 

Contactpersoon Docenten 

1415 4 Evaluatie Studenten/docenten 
Aart/Milou 

Ontwikkeling vervolg? ? 

* Op basis van beschikbaar materiaal. 
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Het is ook mogelijk om de MOOC in een langere periode te ontwikkelen. De verschillende taken zullen 

dan anders worden verdeeld over de periodes, zie hiervoor tabel 3. De start van de MOOC zal dan in 

periode 3 (1415) zijn en zal doorlopen in periode 4 (1415). De MOOC kan ontwikkeld worden in periode 

1 en 2 (1415). 

Tabel 3: Tijdsplanning ontwikkeling MOOC biomimicry Plan B 

Studiejaar Periode Taken Wie 

1314 4  Project voorstel Aart / Milou 
 

Werving docenten/studenten Nieuwsbrief/BB/Freepoints/ATGM 
update/Academieoverleg 

1415 1  Verzamelen materiaal Studenten 

Vaststellen weekmodules* Docenten 

2 Ontwikkelen weblectures Studenten/docenten 

Inrichting BB-omgeving Docenten 

3  Start van cursus (wk 2-7)** Studenten 

Beoordelen producten Docenten 

Contactpersoon Docenten 

4  Vervolg van cursus (wk 2-7)** Studenten 

Beoordelen producten Docenten 

Contactpersoon Docenten 

1516 1 Evaluatie Studenten/docenten 
Aart/Milou 

Ontwikkeling vervolg? ? 

* Op basis van beschikbaar materiaal. 

** Weken 1-8-9-10 niet ingepland, in verband met start/afronding van de lesperiode. 
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3 ONDERWIJSONTWIKKELING 

In eerste instantie zal de MOOC worden ontwikkeld voor het behalen van vrije studiepunten. Gedurende 

dat de cursus loopt kan er worden verkend hoe en waar deze cursus in het huidige curriculum zou 

passen. Dit met als uiteindelijke doel het ontwikkelen van de minor “Biomimicry” en deze te koppelen 

aan de nog te ontwikkelen minor “Duurzame product ontwikkeling”.  De hoofdthema’s die worden 

aangekaart in de MOOC zullen een belangrijke onderdeel zijn van a) businessplan ATGM en b) 

onderwijsvernieuwing (Ingrid Kremers).  

3.1 KORTE EN LANGE TERMIJN 
Op de korte termijn, in de periode van 1 jaar, is het de bedoeling de MOOC lineair te ontwikkelen en 

deze te laten volgen door ± 10 studenten. In het tweede jaar hopen we dat dit aantal is verdubbeld. Om 

studenten te werven zal er geadverteerd worden op verschillende media, bijvoorbeeld Blackboard, 

nieuwsbrieven, Freepoints en www.aartvddool.com.  

Op de lange termijn kan de MOOC onderdeel worden van de minor “Biomimicry” en gekoppeld kunnen 

worden aan de minor van het Avans Ondernemers Centrum (AOC) “Duurzame product ontwikkeling”. 

Door de MOOC Avans-breed beschikbaar te maken is het wenselijk om samenwerkingen aan te gaan 

met andere academies, het AOC en het Leer en Innovatie Centrum (LIC). In samenwerking kan meer 

kennis worden gedeeld en is het mogelijk om de MOOC verder te ontwikkelen naar een blended en 

open cursus waarbij de student en docent samen de eigen route in dit onderwerp kunnen kiezen.  

 

  

http://www.aartvddool.com/
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4 BRONNEN 

MOOC over Coursesite in Blackboard: 

https://open.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-creation-BBLEARN/pages/index.html  

Verschillende coursesites in Blackboard 

https://www.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-creation-BBLEARN/pages/mooccatalog.html  

MOOC OER (Krijn Nagtzaam) 

https://bb.avans.nl/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_76538_1&content_id=_4

843592_1  

Projectvoorstel 

https://share.avans.nl/xythoswfs/webui/_xy-e5932437_1-t_SiFjIZyl  

Voorbeeld opdracht 

https://share.avans.nl/xythoswfs/webui/_xy-e5932438_1-t_MA62Wewx  

Aart van den Dool 

www.aartvddool.com  

  

https://open.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-creation-BBLEARN/pages/index.html
https://www.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-creation-BBLEARN/pages/mooccatalog.html
https://bb.avans.nl/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_76538_1&content_id=_4843592_1
https://bb.avans.nl/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_76538_1&content_id=_4843592_1
https://share.avans.nl/xythoswfs/webui/_xy-e5932437_1-t_SiFjIZyl
https://share.avans.nl/xythoswfs/webui/_xy-e5932438_1-t_MA62Wewx
http://www.aartvddool.com/
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Bijlage 1 

MOOC opbouw cursus 

 

Verdere invulling/indeling afhankelijk van beschikbaar materiaal 

  

week 8

week 7 

week 6

week 5

week 4

week 3

week 2

week 1 Inleidende 
module

Algemeen

?

EInd opdracht

?

Eind opdracht

Specifiek

?

Eind opdracht
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Bijlage 2 

MOOC weekmodule opbouw 

 

 

Inleidend 
weblecture

Theorie

Weblectures

Quiz Discussie Opdrachten

Individueel Groep

Literatuur

Quiz Discussie Opdrachten

Individueel Groep

Praktijk

Foto 
databank

Fablab
Producten 

van ateliers

Beoordeling 
& Evaluatie

Archivering (onderdeel van marketing)


