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Opgave 7: Leestekst
Lees het volgende krantenartikel en beantwoord de vragen IN HET NEDERLANDS. Gebruik
zoveel mogelijk je eigen woorden.
[20 punten voor tekstbegrip + 10 voor taalvaardigheid]
LES VIA HET INTERNET
De Open Universiteit startte in 2006 met gratis universitaire lessen, hoorcolleges op het
internet. Sindsdien is de website meer dan een miljoen maal bezocht. Een bijkomend
voordeel is dat docenten vaak waardevolle aanvullingen krijgen van gebruikers. Men
verwacht dat er door deze reacties op den duur ranglijsten zullen ontstaan, zodat
slechte colleges vanzelf verdwijnen.
Een wereldwijde organisatie van universiteiten plaatst duizenden colleges op één
site. Dit wordt betaald door filantropen en het bedrijfsleven. Zo worden de lessen
toegankelijk voor iedereen. Hoe vaak deze site gebruikt wordt, is nog niet duidelijk,
maar uit enquêtes blijkt dat de site jaarlijks zo’n 250.000 bezoekers krijgt. Minder dan
de helft van de bezoekers is student of docent aan een universiteit.
Universiteiten trekken steeds meer geld uit om collegematerialen gratis online aan
te bieden. De motieven hiervoor zijn niet alleen ideëel. Deze colleges zijn inmiddels
zo belangrijk voor de pr, dat Nederlandse universiteiten niet meer zonder kunnen. Ze
bereiken hiermee meer potentiële studenten dan op een onderwijsbeurs, waar ze tot
nog toe nieuwe studenten wierven. Iedereen kan door naar het web te gaan zelf de
kwaliteit van het onderwijs beoordelen en besluiten of het geschikt is.
De tweede reden heeft te maken met bezuinigingen. Om het groeiende aantal
studenten tegelijk les te geven, werden eerst zalen verbonden met een videolink maar
al snel bleek het eenvoudiger voor studenten om thuis hun lessen via het internet te
volgen. Voor de leiding van de universiteiten lijkt dit de oplossing voor de toekomst,
maar studenten denken daar anders over. Zij verkiezen colleges in een zaal boven het
internet. De belangrijkste redenen zijn dat het onderwijs op deze manier onpersoonlijk
wordt, dat men directe vragen wil kunnen stellen en dat men de sociale contacten
tussen studenten onderling wil behouden.
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