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Samenwerken in de Online Study Space  
Auteur: Beer Visser  
De Online Study Space (OSS) is een succes. Sofie Rouw (UvA) en Susan 
Wagenmans (HvA) zetten deze online ondersteuning in 2020 op als Onlinebrary 
voor studenten in coronatijd. De naam veranderde, veel studenten sloten zich aan 
en het afgelopen jaar zijn twee projectleiders aangenomen om een online 
studieomgeving te ontwikkelen die beter aansluit op het nieuwe onderwijs 
(blended learning).  

Veel studenten misten sociale contacten en controle van hun medestudenten. Met 
studiesessies onder leiding van een studentenhost gaven ze studenten structuur om 
hun dag door te komen. Dit bleek een succes. Studenten zijn enthousiast over de OSS 
en gebruiken het als stok achter de deur, om nieuwe studenten te ontmoeten, 
gemotiveerd te blijven en kennis uit te wisselen. Inmiddels is er zowel een HvA- als een 
UvA-team met in totaal 1.170 leden.  

Groei  
Door deze groei zijn twee operationele projectleiders aangenomen: Iris Oosterloo 
(UvA) en Imogen Mills (HvA). Zes hosts begeleiden studiesessies op dinsdag, woensdag 
en donderdag. OSS levert maatwerk. Zo is er een kanaal voor scriptieschrijvers en heeft 
de opleiding Forensische Orthopedagogiek (UvA) een eigen privékanaal binnen de 
OSS. Verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een OSS-onboardingapp in Teams. 
Hiermee worden studenten gemotiveerd een profiel aan te maken, en kunnen ze 
aangeven waar ze hulp bij kunnen gebruiken of aanbieden. Met het groeiende 
ledenaantal wordt de OSS ook een interessant communicatiekanaal. Zo hebben de 
Centrale Studenten Raad (CSR) bij de UvA en Limitless (een platform voor studenten 
met een functiebeperking) bij de HvA inmiddels een kanaal om direct met studenten 
te communiceren.  
 
Doorontwikkeling  
In februari start OSS samen met de Digital Society School een traject waarin vijf trainees 
de online studieomgeving helpen doorontwikkelen. Hierin worden UvA- en HvA 
wetenschappers en experts betrokken om de behoeften in online studeren beter te 
kunnen begrijpen en de studie-ervaring van de studenten te verbeteren.  
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Wat is de OSS?

Wat is Online Study Space?
 Online samen studeren
 Co-creatie: een veilige plek van en voor studenten
 Productiever studeren onder 'toezicht' van medestudenten + host
 Studeren waar je maar wilt en toch onderdeel zijn van de HvA/ UvA
 Betere focus en motivatie
 Ontmoet en deel kennis met medestudenten

Ontstaan in coronatijd
• 1e pilot jun 2020 ZOOM
• 2e pilot sep – jan 2020 MS TEAMS - Focusgroep + projectgroep



Dit is Siree
Deeltijd student ICT

Deelnemer aan studiesessies elke wo middag
Reden: ongemotiveerd, veel te stil om haar heen
Elke zaterdag een diamant sessie met een 
medestudent

Projectgroep
- UX [customer experience]
- opstellen en analyseren enquêtes
- wensen en eisen van focusgroep studenten 
verzamelend en geanalyseerd
- 1 studiepunt voor bijdrage
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Dit is Bo

3e jaars HBO-verpleegkunde student

Deelnemer & Host in de OSS

Deelnemer: concentratie problemen, miste motivatie, 
discipline en structuur, medestudenten te ontmoeten

Host: interactie met de studenten, meedenken in 
conceptontwikkeling, promotie
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De kanalen

Onlinebrary // digitale studieomgeving5
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Chatten met je medestudenten
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Start eigen studiesessie met studenten
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Overzichtskalender alle workshops van 
de Bibliotheek
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Speciale events



Samenwerkingen

Met opleidingen, platforms en docenten:

• Forensische Orthopedagogiek
• HBO recht
• Studentenzaken
• Studentenpsychologen
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Kernboodschappen

Online Study Space

• Meer structuur tijdens het studeren

• De waarde van de hosts

• Toegankelijk voor iedereen, interdisciplinair 
(binnen UvA/HvA)

• Zien studeren doet studeren

• Verrijking door toevallige ontmoetingen

• Plaats en tijd onafhankelijk

• Fysieke Bibliotheek en Online Study Space 
vullen elkaar aan

• Binding met instelling UvA en HvA



Toekomst

 Duurzame ontwikkeling ism andere (interne) partners

 Aansluiting blended learning en studieprogramma
[maatwerk]

 Onlinebrary als check in [aanwezigheidsplek]

 Studie gerelateerd social medium
[socials presence: facefilters] + [beleving] + 
[verbinding]
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Facefilters
Camerafilters





Minecraft 
integratie
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