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Praktijk Isabelle Langeveld

Experimenteren met een open 
source leeromgeving
Verbouw je content tot cursus

Online leren is hot. Uitgeverijen en andere kennisprodu-
centen - omroepen, onderzoeksinstituten, R&D-afdelingen 
van grote bedrijven en overheidsinstellingen - beschik-
ken over schatten aan informatie. Wie daar instructieve 
content van maakt en deze aanbiedt in een elektronische 
leeromgeving, genereert veel potentiële nieuwe klanten. 

Vrijwel alle middelbaar en hoger opge-
leiden hebben nu thuis een pc staan met 
breedband verbinding en willen dat ding 
graag gebruiken voor meer dan alleen 
het bewaren van hun foto’s of het opzoe-
ken van het weerbericht. Professionals 
willen in hun eigen tijd nieuwe vaardig-
heden leren zodat ze hun waarde op de 
arbeidsmarkt vergroten. In alle typen 
onderwijs is behoefte aan goede digitale 
content. Scholen kijken daarbij verder 
dan het aanbod van de traditionele uitge-
verijen. Zowel in de particuliere markt, als 
in de formele onderwijsmarkt en in een 
schermergebied daartussen, is veel vraag 
naar ‘leuk leren’ via internet. Wie zijn con-
tent opwaardeert door hem instructief te 
maken en aan te bieden in een elektroni-
sche leeromgeving (ELO) kan een sterkere 

band met zijn doelgroep smeden. Leren 
roept immers een hogere betrokkenheid 
op dan alleen lezen of passief bekijken. En 
uiteindelijk levert dat geld op.
Wil je als contentprovider inspringen op 
die vraag, dan moet op een aantal vragen 
een antwoord komen. Vragen die je in 
feite voor elk uitgeefproject beantwoordt 
(voor wie, wat hebben ze al, wat willen ze 
ermee, en heb je dat inderdaad te bieden 
tegen een aantrekkelijke prijs?). Als je 
daaruit bent, dan moet je het gewoon 
gaan doen. Klinkt nogal makkelijk, maar 
voor een groot deel is dat het ook. Dankzij 
open source pakketten als Moodle en 
Didactor is het mogelijk om goedkoop en 
zonder veel verplichtingen via het web 
goede cursussen aan te bieden.

1 Wie wil je bedienen
Wie wil je bedienen, welke ‘afspeelappa-
ratuur’ of ‘boekenkast’ hebben je afne-
mers en hoeveel invloed willen zij op de 
organisatie, inhoud en techniek van de 
leeromgeving?

Particulieren
Particulieren hebben een pc met een 
browser en een internetverbinding. 
Daarmee kunnen ze prima naar een 
op het web toegankelijke ELO surfen 
als Blackboard of Moodle. Voor som-
mige ELO’s, zoals N@tschool, moet een 
client geïnstalleerd worden. Dat kan een 
drempel zijn. Particulieren hebben over 
het algemeen weinig verstand van het 
organiseren van een leerproces. Vertel 
hen waar ze moeten beginnen en de rest 
moet zich vanzelf wijzen. Maak voor hen 
een klant-en-klare leeromgeving. Welk 
pakket daarvoor gebruikt is zal hen wei-
nig uitmaken.

Professionals
Professionals die binnen bedrijven leren 
zijn gebonden aan de IT-infrastructuur 
van hun werkgever. ASML experimenteert 
bijvoorbeeld met Moodle, maar imple-

Een Elektronische Leeromgeving (ELO) is 
een softwarepakket waarmee op het web 
een aantal leeractiviteiten gecombineerd 
aangeboden kunnen worden op basis van 
vooraf bedachte doelen. Een cursist kan er 
teksten lezen, filmpjes kijken en opdrachten 
maken. Hij kan interactieve toetsen doen 
om zijn begrip van de stof te testen, over de 
stof en over ge-uploade uitwerkingen dis-
cussiëren in een forum of zelf samen met 
anderen kennis bouwen door aan gedeelde 
documenten te werken. Dit soort interac-
tieve functies gaan veel verder dan wat een 
normale browser met een flash plug en een 
mediaplayer kunnen bieden. 

Ook bevat een ELO allerlei organisatori-
sche functies. Cursisten kunnen worden 
ingeschreven, groepen kunnen worden 
ingedeeld en resultaten van studenten 
worden geadministreerd zodat er ook een 
certificaat kan worden uitgereikt op basis 
van geleverde leerprestaties. Veel ELO’s 
hebben daarnaast een kassafunctie. De 
cursist kan er dan pas ‘in’ als hij betaald 
heeft. 
Een ELO-pakket is uiteraard nog leeg na 
aankoop of downloaden. De content moet 
uit eigen fonds komen en geïmporteerd 
worden of binnen of buiten het pakket 
bewerkt of aangemaakt worden.

Elektronische Leeromgeving
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mentatie was best lastig omdat het eigen 
netwerk heel beschermd is en niet alles 
zomaar geïnstalleerd kan worden. Grote 
bedrijven hebben HRM-afdelingen die 
zich graag willen bemoeien met het leren 
van hun werknemers. Deze categorie 
afnemers zal deels eigen content hebben 
en deels content willen inkopen. Er is ook 
wel behoefte aan ondersteuning bij de 
implementatie van een ELO, want naast 
een ‘gewoon intranet’ is er meestal nog 
geen ELO. Levering aan deze categorie zal 
meestal op maatwerk neerkomen. Het 
bedrijfsleven staat steeds meer open voor 
open source (OSS). Voor hen zal het een 
extra verkoopargument zijn als je didacti-
sche en technische kennis van Moodle of 
Didactor inbrengt.

Opleidingsinstellingen
Veel opleidingsinstellingen hebben 
meestal wel een ELO. Ze werken met een 
closed source pakket (CSS) als Blackboard 
of N@tschool waarvoor ze prijzige licen-
ties hebben gekocht; of ze werken met 
een open source pakket (OSS) als Moodle 
of Didactor. Wie al een ELO heeft, wil 
content die daar goed in is te importeren. 
Omdat de didactische kennis om een ELO 
in te richten bij een deel van de docenten 
al aanwezig is, moeten dit bij voorkeur 
losse leerobjecten zijn (stukken tekst, 
filmpjes, opdrachten) waarmee ze zelf 
kunnen arrangeren. Wil je je exclusief op 
scholen richten, maak je dan niet verder 
druk over de keuze van een ELO. Voor deze 
afnemers is het vooral belangrijk dat de 
content die je levert aan open standaar-
den voldoet. Een open standaard kun je 
vergelijken met een afspraak over de ma-
nier waarop je onderdelen in een pakket 
aan elkaar koppelt. Op www.ossinheton-

derwijs.nl staat duidelijke uitleg over de 
standaarden waaraan het aanbod moet 
voldoen. 

Non-profit organisaties met educatie als 
deeltaak
Dan zijn er nog veel organisaties die hun 
klanten educatie willen bieden, maar on-

derwijs verzorgen niet als hoofdtaak heb-
ben. Denk aan een instelling als Stivoro 
die een Stop met roken-cursus aanbiedt, 
of het Trimbos Instituut dat depressieve 

mensen psycho-educatie aanbiedt. Zij 
hebben verstand van de inhoud en ook 
wel ervaring met educatie maar hebben 
zelf niet de middelen om een ELO in te 
richten. 

Elke afnemer is gebaat bij lage kosten, 
maar voor particulieren, zorginstellingen 
en scholen weegt het kostenaspect zwaar 
mee bij de keuze voor e-learning. Ook 
moet het afnemen zo simpel mogelijk 
zijn (maar één partij om zaken mee te 
doen en niet vastzitten aan een licentie) 
en het gebruik moet zichzelf wijzen. Dit 

Voor
•  De software is vrij beschikbaar. Het is 

gratis te gebruiken, zonder een licentie 
af te sluiten. Experimenteren is goed 
mogelijk zonder eerst kosten te maken. 
Blijkt het aanbieden van e-learning bij 
nader inzien toch niet interessant, dan 
is alleen wat tijd verloren en wel een 
nuttige ervaring opgedaan.

•  De gebruiker kan bij de broncode en 
mag er zelf aan veranderen.

•  OSS als Moodle of Didactor is heel vrij 
samen te stellen. Bij de aanschaf van 
een CSS zit je vaak vast aan een enorm 
pakket met allerlei complexe functies 
waarmee je een hele universiteit kunt 
bedienen terwijl je alleen één eenvou-
dige cursus wilt maken.

•  Gebruikers zijn niet afhankelijk van 
een aanbieder die eenzijdig bepaalt 
welke functies hij verder gaat ontwik-
kelen en welke gevolgen dat heeft voor 
de kosten van de licentie (de afschrik-
wekkende ‘vendor lock’). Een producent 
van CSS kan ook zonder overleg met de 
gebruikers besluiten software van de 
markt te halen.

•  De snelheid van innovatie is erg hoog. 
Achter goede software als Moodle en 

Didactor zit een grote groep ervaren 
programmeurs die zelf ook gebruiker 
zijn. Zij bepalen op democratische wijze 
welke updates er moeten komen. Kan 
een gebruiker aantonen dat een nieuwe 
functie grote gebruikswaarde heeft, dan 
zal dat snel bijgeprogrammeerd worden. 
Lukt dat niet, dan is de gebruiker vrij het 
zelf te (laten) doen.

Tegen
•  Binnen de licentie op CSS als Blackboard 

is ondersteuning bij implementatie 
en gebruik inbegrepen. Heb je een 
probleem, dan komt er snel iemand 
voorrijden. Bij OSS moet je zelf intern 
een ondersteuner opleiden of hulp apart 
inkopen.

•  Is maatwerk nodig, dan is dat alleen 
goedkoop als je het zelf kan. (Bij CSS ligt 
het aan de condities van je licentie wat 
de aanbieder met je wensen doet en 
welke prijs hij daarvoor rekent.) Bij het 
maken van de keuze voor OSS moeten 
dus wel de verborgen kosten in kaart ge-
bracht worden van ofwel het opbouwen 
van eigen expertise ofwel het inhuren 
van ondersteuning (zie ook het vorige 
punt voor de total cost of ownership).

Voor- en nadelen van een open source ELO

De software is vrij beschikbaar 
op internet
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zijn allemaal argumenten die pleiten 
voor een open source-pakket. Dit geven 
alle voor dit artikel geïnterviewde perso-
nen ook aan als keuze-argumenten. Voor 
de EO, PKN en ASML is dan ook de moge-
lijkheid van snel en ‘goedkoop’ maatwerk 
dan ook belangrijk (zie kaders) en dat is 
bij OSS ook goed te doen.

Een ELO is geen uitgeefproduct
Voor een contentprovider is het product 
dat hij verkoopt uiteraard de content 
en niet de ELO want die is niet van hem, 
tenzij hij besluit hem geheel zelf te 
ontwikkelen zoals bijvoorbeeld Wolters-
Noordhoff dat voor ROC’s heeft gedaan 
met Elobase. De ELO zal meestal open 
source zijn of in licentie genomen van 
een commerciële aanbieder. In het laatste 
geval is de vraag of je de ELO wel mag 
doorleveren zonder dat de afnemer ook 
een licentie afsluit. Dit pleit ervoor de 
content in een OSS-omgeving aan te bie-
den. Je levert dan de leerobjecten plus de 
organisatie daarvan in een cursus binnen 
de ELO. De ontwikkeling van de cursus 
heeft uiteraard ook waarde die te gelde 
gemaakt moet worden.

2 Wat kun je zelf?
Wat kan je zelf op het gebied van e-lear-
ning, of wat wil je gaan kunnen?
Binnen de organisatie moet er wel een 
basis zijn om met e-learning te gaan 
beginnen:
•  goede content die goedkoop tot in-

structie te verrijken is
•  didactische kennis om de content te 

verrijken en een cursus in een ELO aan 
te maken

•  technische kennis om zelf met een 
ELO-pakket te werken en om de afne-
mer goed bij implementatie te helpen

•  mankracht om het leren van de afne-
mers te organiseren en te begeleiden 
(als de afnemer dat zelf niet kan)

•  business model voor de verkoop

Inventariseer wat je aan kennis en in-
teresse in de organisatie hebt. Heb je al 
programmeurs met enige Java (basis van 
Didactor) of php (Moodle) ervaring rond-
lopen of mensen die al doorkneed zijn in 
een cms, dan is de stap naar e-learning 
makkelijker. (Kennis van php is voor de 
standaardinstallatie van Moodle overi-
gens niet noodzakelijk; alleen voor zelf 
sleutelen aan de code.) Is er een uitgever, 
of een redacteur in huis die feeling heeft 
met het ontwikkelen van onderwijs, dan 
heb je ook meer kans op succes. Of de 
technische kennis of de didactische ken-
nis moet aanwezig zijn, anders moet je 
niet met e-learning beginnen. Het wordt 
dan ook te duur, want er moet te veel 
kennis ingekocht worden. De OSS mag 
dan gratis zijn, het vullen met content 
en het aan de praat helpen zijn dat niet. 
Bedrijven als The Mediator Group zijn 
gespecialiseerd in de implementatie van 
OSS ELO’s. Maar als je als uitgever al het 

werk aan een dergelijk bedrijf moet uit-
besteden, voeg je zelf te weinig waarde 
toe om eraan te kunnen verdienen.
Is je technische kennis en je didactische 
ontwerpkennis niet zo groot, dan is het 
verstandig om voor Moodle te kiezen. 
Het zelf maken van cursussen is vrij 
makkelijk. Na een dag intensief oefenen 
kun je het wel. (Met Moodle kunnen heel 
eenvoudige cursussen gemaakt worden, 
maar ook is al het online leren van een 
grote school erin onder te brengen, zoals 
Moodle-goeroe Ger Tielemans bij het 
Stedelijk Lyceum Enschede doet.)
Ben je handig met Java (en zijn je ambi-
ties hoog), kies dan voor Didactor. Voor 
eenvoudige cursussen op kleine schaal is 
deze software te zwaar en niet makkelijk 
zelf te leren.
Wil je alle technische ondersteuning 
afgedekt hebben en zijn je ambities om 
e-learning te gaan bieden tegelijkertijd 
groot, kies dan voor een CSS. Of als je ook 
nog maximale controle over je software 
wilt, laat dan helemaal voor jou alleen 
een eigen ELO op maat bouwen. Er is dan 
natuurlijk geen sprake meer van laag-
drempelig experimenteren. Gezien alle 
goede en veilige OSS én CSS-oplossingen 
die al beschikbaar zijn, is dit absoluut af 
te raden.

Praktijk
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3 Welke service
Welke service  wil je rond de content 
gaan bieden?  Voor de keuze van de soft-
ware maakt het uit of het plan bestaat 
uit aanbod van één cursus met beperkte 
functionaliteit en beperkt cursistcontact 
met een lage organisatiegraad, of een 
heel rijke ELO waarin groepen samen een 
cursus volgen en studenten tegelijker-
tijd ook op individueel niveau bepaalde 
leeractiviteiten voorgeschoteld moeten 
krijgen. Wil je zo’n hoog serviceniveau 
gaan bieden, dan gaat de voorkeur uit 
naar een objectgeoriënteerd pakket als 
Didactor. Daarin is de koppeling tus-
sen een student, een competentie, een 

docent en een leerobject (de opdracht die 
de student moet doen) beter te maken, 
want al deze objecten worden apart in 
een archief bewaard en opgehaald als de 
student inlogt. 
Moodle is lineair. Er is geen apart archief 
gekoppeld aan de ELO voor de objecten. 
Een ontwikkelaar maakt zelf een com-
plete cursus aan voor een groep waarin 
hij per week of thema een aantal bron-
nen en activiteiten klaar zet. Die objecten 
moeten ook apart bewaard worden. Zo-
lang je maar een klein aantal cursussen 
gaat aanbieden met weinig hergebruik 
van losse objecten, is dat geen probleem.
Wat te doen?  Mensen gaan steeds 

meer leren, buiten reguliere instellin-
gen om en hun leven lang, voor hobby 
(zie www.hema-onlineleren.nl - e 14,95 
tot 19,95 per cursus voor nice to know 
cursussen als fotografie of Italiaans) 
en/of voor professionele ontwikkeling 
(zie het succes van www.leren.nl met 
900.000 bezoekers per maand – let wel, 
gratis aanbod!). Speel in op die behoefte 
door leerobjecten te maken die in een 
ELO passen. Voor leeractiviteiten die voor 
afnemers een hoge waarde hebben (bij-
voorbeeld een extra diploma op het cv) 
zal de komende jaren echt wel betaalbe-
reidheid groeien.

1 Ga voorbeelden bekijken van gevulde 
ELO’s. Begin op http://moodle.org of kijk 
eens naar www.waaromjezus.nl. 
2 Spit je fonds door op content waar je 
een cursus van kunt maken.
3 Zorg ervoor dat de leerobjecten die je 
gaat maken voldoen aan open standaar-
den zodat ze in alle goede ELO’s passen. 
4 Volg een tweesporenbeleid: zorg ervoor 
dat je afnemers zowel losse leerobjecten 
kunt bieden als een complete ELO. Je kunt 
dan aan de vraag van meer verschillende 
partijen voldoen. Zelfs als je afnemers de 
ELO niet nodig hebben, is zo’n ELO een 
goede etalage voor je leerobjecten. 
5 Ga laagdrempelig e-learning uitprobe-
ren met een OSS ELO en test het uit met 
een pilotgroep. Het is het handigst om 
te beginnen met Moodle want hiervoor 
is nauwelijks technische kennis nodig. 
Ontdek je werkenderwijs dat je meer 
op individueel niveau wilt aansturen, 
dan kun je altijd nog overstappen naar 
Didactor. Wat je in Moodle hebt gemaakt, 
haal je er weer uit en zet je over. Je kunt 
overwegen met een partner samen te 
werken die al veel implementatie-erva-
ring met OSS heeft.  •

Op het web
Op www.inct.nl staat extra informatie 
bij dit artikel.

De EO koos voor Didactor en de Protes-
tantse Kerken in Nederland (PKN) voor 
Moodle. De cursus www.waaromjezus.
nl van de EO is een groot succes. In 2006 
zullen 3.000 deelnemers deze interactieve 
zoektocht naar het christelijk geloof hebben 
volbracht. Zij worden persoonlijk begeleid 
door 130 e-coaches. Arjo de Vroome vertelt 

waarom de keuze op OSS viel en vervolgens 
op Didactor. ‘We wilden sowieso met OSS 
werken. Samen met andere omroepen had-
den we al MMBase voor onze internetactivi-
teiten ontwikkeld en dit is ook open source. 
Didactor is weer gebaseerd op MMBase, 
vandaar dat Didactor een logisch vervolg 
was. We hebben zelf zowel ontwikkel- als 
programmeercapaciteit in huis. OSS biedt 
ons de mogelijkheid zelf die capaciteit 
te benutten door eigen aanpassingen te 
maken. We hadden bijvoorbeeld ook al een 

eigen chat-omgeving ontwikkeld en die 
kun je makkelijk aan Didactor koppelen. 
Verder is “Waarom Jezus?” organisatorisch 
best veeleisend. Als een deelnemer zich 
heeft aangemeld kijken we op basis van 
zijn leervragen en startsituatie in welke 
groep en aan welke e-coach hij gekoppeld 
moet worden. Zo’n verfijnde organisatie 

kan Didactor goed aan. Wat we 
bovendien belangrijk vonden is 
dat we een eigen look and feel 
aan de cursus konden geven. Bij 
Moodle kan dat niet zo mak-
kelijk.’
Kees Hommersom van de Pro-
testantse Kerken in Nederland 
begeleidt een project waarbij 
administrateurs en predikanten 
leren omgaan met een nieuw 
ledenadministratiesysteem. Uit-
eindelijk zullen minstens 10.000 
mensen een cursus moeten vol-
gen. De PKN heeft gekozen voor 
Moodle. ‘Wij hebben een beperkt 
budget. Mede daarom kozen we 
voor OSS. Onze opleidingsvraag is 
behoorlijk overzichtelijk. Wij wil-

len voor drie groepen cursisten, ingedeeld 
naar niveau waarop ze met de software 
moeten kunnen werken, een online cur-
sus aanbieden die klassikaal ondersteund 
wordt. Wij hadden nog geen ervaring met 
e-learning. We hoeven geen koppelingen 
te maken op individueel niveau. En we 
wilden een systeem dat makkelijk te leren 
is. We hebben ons Moodle laten adviseren 
door The Mediator Group. Moodle sluit 
het beste aan bij wat we zelf kunnen en 
wat we nodig hebben.’ 

Evangelische omroep

Wil je een hoog service
niveau bieden, dan gaat de 
voorkeur uit naar Didactor


