
 

 
 
 
 

Wat is  een MOOC? 

Een MOOC is een innovatieve, online leertoepassing waarmee grote groepen 
deelnemers informatie, kennis en ervaringen over een onderwerp kunnen 
opdoen, uitwisselen en creëren. Een MOOC biedt de mogelijkheid om:  
 deelnemers te verleiden tot leren door informatie op verschillende 

manieren op een attractieve manier aan te bieden. Denk aan video's, 
webinars, blogs, meningen, stellingen, e-learningmodules, gamification-
elementen.  

 deelnemers van en met elkaar te laten leren doordat ze kennis delen en 
creëren, aan opdrachten werken, best practices uitwisselen, bestaande 
producten hergebruiken of aanpassen, elkaar feedback geven, etc. 

 deelnemers zelf de regie in handen te geven doordat ze op elk gewenst 
moment en vanaf elke gewenste plek in de MOOC aan de slag kunnen.  

Waarom past  een MOOC bij de vraag van de KNSB?  

Door naderende shorttrack-evenementen (een EK en een WK) is er steeds 
meer belangstelling voor deze sport. Een goede kans om mensen enthousiast 
te maken voor het shorttrackschaatsen. De KNSB wil daarom 
kennismakingslessen aanbieden, verzorgd door de trainers die al actief zijn 
bij de schaatsverenigingen. Deze vrijwilligers leren graag over hoe zij een 
goede kennismakingsles voor de shorttracksport verzorgen, maar het liefst 
zonder extra reistijd en op een eigen voorkeursmoment. Bovendien is er al 
veel kennis en ervaring over didactiek en/of shorttrack. Kortom: expertise 
om te delen en verder uit te breiden. Een MOOC is dan ook een uitstekende 
vorm voor deze vraag van de KNSB.  

Hoe komt een MOOC tot stand? 

Savant werkt nauw samen met een werkgroep van inhoudsexperts, enkele 
beoogde deelnemers en andere stakeholders van de klantorganisatie. Savant 
analyseert de vraag en inhoud, en maakt vervolgens een uitgebreid en 
beeldend ontwerp van de MOOC.  

 
 
De werkgroep bekijkt het ontwerp en levert inhoudelijke input en feedback 
aan Savant. Savant maakt een didactische slag over de input, en bouwt met 
behulp van het platform Curatr de MOOC. Als de MOOC getest en bijgesteld 
is, kan de MOOC worden gelanceerd.  

Een tevreden klant 

Kim Boterenbrood, Doelgroepmanager Trainers en Vrijwilligers bij de KNSB:  
"Savant heb ik in de ontwikkeling van de MOOC voor (potentieel) shorttrack 
trainers als een zeer betrouwbare partner ervaren. De combinatie van 
didactische kennis, praktische kennis van functionaliteiten binnen een MOOC 
en de verdieping in het werkveld waarvoor de MOOC is ontwikkeld, vormen 
de juist ingrediënten voor een succesvol product. Het samen optrekken in en 
sparren over leerobjecten in de MOOC verrijkt het product. Ook in de 
toekomst doe ik graag weer zaken met Savant!" 

Een tevreden deelnemer 

En hoe wordt de MOOC door deelnemers ontvangen? Een van de deelnemers 
zegt daarover: “Als moeder zijnde met een partner die onregelmatig werkt, 
is het voor mij lastig om bijscholingen op locatie te volgen. Van deze MOOC 
steek je echt het een en ander op. Het kost weinig tijd en je kunt het vanuit 
huis doen. De MOOC geeft veel inspiratie voor nieuwe oefeningen”. 

Meer weten over MOOCs? 

Neem dan contact op met Maaike Glimmerveen: maaike@savant.nu 
Zij vertelt u graag meer!  
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