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Hij wil wiskundeleraar 
worden, maar groeit 
uit tot de man die het 
meeste weet van open 
leermaterialen in heel 
Nederland. Nu hij bijna 
met pensioen gaat, kijkt 
Robert Schuwer op ons 
verzoek terug op zijn 
loopbaan. 

Nieuwe wending
Dat hij zich met open leermaterialen gaat bezig-
houden, komt door Fred Mulder, de voormalige 
rector magnificus van de Open Universiteit. Hij 
vraagt Robert in 2006 om projectleider te wor-
den van een project over het open publiceren 
van digitale leermaterialen. “Het had niet direct 
mijn belangstelling, maar toch werd ik er op de 
een of andere manier door gegrepen.”
Robert heeft dan nog geen idee hoe beslissend 
het verzoek van Mulder zal blijken voor de rest van 
zijn loopbaan. Die komt langzamerhand volledig 
in het teken te staan van open leermaterialen, 
eerst bij de OU en vanaf 2010 bij Fontys Hoge-
school ICT. Terugkijkend kan hij wel beredeneren 
waarom hij deze wending heeft gemaakt. “Mijn 
moeder is geboren en opgegroeid in toenmalig 
Nederlands Indië. Toen ze vijftien was, kreeg ze 
te maken met de bezetting door de Japanners. 
Ze heeft nooit de kans gehad om door te leren 
en dat heeft ze altijd jammer gevonden. Na haar 
pensionering in de jaren tachtig is ze de moeder-
mavo gaan doen. Ik heb me altijd afgevraagd hoe 
ze zich had ontwikkeld als er toen al open leer-
materialen waren geweest.”

'MR. OPEN 
LEERMATERIALEN' 
is nooit 
uitgeleerd 
DOOR MARJOLEIN VAN TRIGT

Niets in de vroege jaren van Robert Schuwers 
carrière wijst erop dat hij op een dag bekend zal 
staan als de godfather van de open leermateria-
len in Nederland. Hij is vast van plan om de rest 
van zijn leven wiskundeleraar te worden. Het blijft 
bij vier jaar. “Je kunt het je nu niet meer voorstel-
len, maar er was in die tijd een lerarenoverschot. 
Je was dolblij als je een baan had. Zolang ik 'on-
misbaar' was voor het onderwijs, hoefde ik niet in 
dienst.”

Robert besluit zijn kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten door een tweede studie te volgen. Het 
wordt informatica, een keuze die deels wordt in-
gegeven door het feit dat hij als wiskundige een 
jaar mag overslaan. Al snel krijgt hij een baan bij 
een bedrijf, maar het onderwijs blijft lonken. Hij 
promoveert aan de TU Eindhoven op kennissyte-
men, een onderwerp dat in die tijd in opkomst 
is. “Iemand moest daar onderzoek in doen en 
dat werd ik. Het zal vaker zo gaan in zijn leven: 
hij wordt ergens voor gevraagd en besluit dat het 
hem wel wat lijkt. “Ik heb altijd mijn kansen ge-
grepen. Je moet durven.”

Dit artikel verscheen eerder in VP. de glossy van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, 
in november 2022. Lees de hele glossy hier https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/glossy/ 
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Wat was de reden voor je overstap van de OU 
naar Fontys?
“Fred Mulder was in 2010 gestopt als rector bij de 
OU. Daarna bekleedde hij een Unesco Chair. In 
2013 vroeg de toenmalige directeur van Fontys 
Hogeschool ICT of Fred misschien lector open 
leermaterialen wilde worden. Fred ging toen met 
pensioen, maar schoof toen mij naar voren. In 
een kennismakingsgesprek klikte het direct en 
zo kreeg ik die positie.”

Wikiwijs
Hij kan terugkijken op een leuke carrière, stelt hij 
vast (“maar als wiskundeleraar zou ik ook geluk-
kig zijn geweest”). Een hoogtepunt noemt hij de 
ontwikkeling van Wikiwijs, waarvan hij project-
leider content was. De OU en Kennisnet krijgen 
van de toenmalige minister van OCW, Ronald 
Plasterk, de opdracht om een platform voor open 
leermaterialen te ontwikkelen. Zelfs de naam 
heeft Plasterk al bedacht. “Dat het van bovenaf 
is opgelegd heeft voor weerstand gezorgd. Maar 
Wikiwijs heeft niet alleen een product opgele-
verd, maar ook het denken over de kwaliteit van 
open leermaterialen gestimuleerd, in ieder geval 
in het po en vo. Ik ben trots dat ik aan de basis 
heb gestaan.”

Wat heb je in je loopbaan geprobeerd te 
bereiken? 
“Ik heb vooral geprobeerd om de adoptie van 
open leermaterialen op gang te krijgen. Vakcom-
munity's zijn daarvoor essentieel, daar ben ik van 
overtuigd geraakt. Ook denk ik dat in open pe-
dagogy, didactische werkvormen gebaseerd op 
gebruik van open leermaterialen en open plat-
formen, de sleutel ligt voor adoptie door een do-
cent. Je kunt een beroep doen op wat moreel 
gezien juist is, omdat het materiaal met publiek 
geld is ontwikkeld ook open beschikbaar maken, 
maar daarmee kom je er niet. Je moet aantonen 
wat het mogelijk maakt in het onderwijs.”

Mentorrol
Sinds 2018 ben je aanvoerder van de zone 
Naar digitale (open) leermaterialen.  
Wat heb je geleerd in die rol?
“Loslaten. Vertrouwen geven. Ik wilde veel te veel 
in eigen hand houden. Dan is het lastig om de 
groep in beweging te krijgen. Raymond Reesink 
heeft als een soort mediator dit groepsproces 
met ons geanalyseerd. Dat heeft echt geholpen. 
De ambities die we bij de start hebben geformu-
leerd, hebben we uiteindelijk nagenoeg allemaal 
gehaald.”

Hij geniet ervan dat hij in het Versnellingsplan 
ook in de rol van mentor zit. Zijn collega's zoe-
ken hem niet alleen op vanwege zijn inhoudelijke 
kennis, maar ook vanwege zijn ervaring. “Er is niet 
veel dat ik niet eerder heb gezien. Daar kun je an-
deren ook mee helpen. Dat vind ik geweldig.”

Wat wil je de sector nog meegeven?
“Wat open leermaterialen voor het onderwijs kun-
nen betekenen wordt gelukkig wel steeds meer 
ingezien. Hang het op aan onderwijsvisies, niet 
aan technologie. Open leermaterialen op zichzelf 

maken het onderwijs niet beter, maar wel in de 
handen van de docent die goed weet wat hij of 
zij ermee kan doen.”

Zwarte gaten
Als het Versnellingsplan erop zit, zwaait Robert 
ook af als lector open leermaterialen bij Fontys. 
Een plan heeft hij niet. Wel weet hij dat hij niet 
maandenlang zal gaan rondreizen in een cam-
per. “Dat vinden mijn vrouw en ik gelukkig allebei 
een gruwel.” Bang om in een zwart gat te vallen, 
is hij niet, want daarvoor hebben zwarte gaten te 
veel zijn belangstelling. “Van mijn collega lecto-
ren heb ik er een prachtig boek over gekregen. 
Ik moet het steeds wegleggen, omdat het veel 
informatie bevat die ik moet laten inzinken om 
het echt te begrijpen.” Er ligt ook nog een boek 
op hem te wachten met “het mooiste stukje wis-
kunde ooit gemaakt”, Galoistheorie. Ooit was het 
hem dierbaar, nu snapt hij er niets meer van. “Dat 
wil ik helemaal ophalen.” Net als zijn moeder is 
hij vast van plan om te blijven leren en zich te 
blijven ontwikkelen. 

“Ik wilde veel te 
veel in eigen hand 
houden. Dan is  
het lastig om de 
groep in beweging 
te krijgen."
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