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Primeur in het hoger onderwijs

ODISEE‐HOGESCHOOL MAAKT CURSUSSEN
DIGITAAL BESCHIKBAAR
De Odisee‐hogeschool heeft plannen goedgekeurd om haar cursussen digitaal beschikbaar te
maken voor de studenten. “De populariteit van mobiele toestellen blijft stijgen, terwijl de
verkoop van gedrukte media daalt”, zegt projectleider Bart D’haenens. “Met de introductie
van digitale cursussen profileren we ons helemaal als toekomstgerichte hogeschool.”
“Het plan is om tegen
alle verplichte cursussen die onze docenten zelf schrijven niet meer
alleen schriftelijk, maar ook elektronisch aan te bieden aan de studenten”, legt Bart uit. “De
voordelen van e‐books zijn legio: studenten kunnen de teksten makkelijk doorzoeken, docenten
kunnen met aanklikbare hyperlinks werken en ze kunnen interactieve elementen zoals
filmfragmenten en oefeningen gebruiken.”
Beperkte kost
Odisee zal gebruikmaken van cumlaude Publishing, een technologieplatform aangeboden door
Three Ships, waarbij de studenten de cursussen aankopen via de studentenwebshop van Standaard
Boekhandel (www.standaardstudentshop.be). Bart beklemtoont dat de kostprijs voor de
studenten beperkt blijft. “Ze leggen een beperkt bedrag neer voor het totale e‐pakket. Op die
manier brengt Odisee het digitale studiemateriaal tegen een gunstige prijs bij de studenten.”
Komend academiejaar zal het systeem uitgetest worden met enkele cursussen van de opleiding
Medische beeldvorming en Secundair onderwijs. Studenten en docenten zullen feedback kunnen
geven.
Grote vraag naar digitale cursussen
Uit verschillende enquêtes die Odisee bij haar studenten afnam, bleek er alvast een grote vraag
naar digitale cursussen te zijn. De bedoeling is om tegen het academiejaar
‐
voor alle
cursussen een digitale versie klaar te hebben. Dat zowel via een webapp voor pc en laptop als op
tablet (iOS, Android). “Met dit nieuwe project zijn we tegelijk traditioneel en vernieuwend”, zegt
Bart D’haenens. “Traditioneel, omdat we vertrekken van de schriftelijke cursussen. Onze docenten
hoeven dus geen grote inspanningen te leveren om elektronische boeken te maken. Maar ook
vernieuwend, omdat we als een van de eersten op deze schaal cursussen digitaliseren.”
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