AMBITIE
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WAAROM ZIJN WE
BEGONNEN MET
DOO?
HET PROGRAMMACONTRACT DOO GEEFT AAN:
“Het Portfolio Digitale Onderwijsondersteuning is opgezet op basis van de eind 2016 vastgestelde visie op de Digitale
Leeromgeving (DLO) en de visie op Onderwijs en ICT.
Avans voert op het gebied van digitalisering diverse programma’s en projecten uit zoals onderwijslogistiek en digitaal
toetsen. Daarnaast onderkennen we dat voor de realisatie van de onderwijsvisie er nog veel werk aan de winkel is en dat
samenhang in de initiatieven ontbreekt.
Op 11 mei 2017 hebben de directeuren van Avans unaniem aangegeven circa 2 miljoen euro van de additionele ruimte te
willen toevoegen aan het reeds gealloceerde budget voor digitale onderwijsondersteuning
Onder regie van Maarten Bremer, Mirjam Woutersen en Gerdinand Bosch is dit verder opgepakt en uitgewerkt. Begin juli
2017 heeft het CvB de ingezette lijn bekrachtigd met de opdracht richting 6 oktober een programmacontract uit te werken en
in te dienen als onderdeel van het businessplan van de opdrachtgever, DIF.”
HET PROGRAMMACONTRACT VOOR DIGITALE ONDERWIJSONDERSTEUNING IS IN DECEMBER 2017
GEACCORDEERD EN DAARMEE IS HET PROGRAMMA DOO VANAF 1 JANUARI 2018 EEN FEIT.
|

2

WAT IS DE OPDRACHT
VOOR DOO?
HET PROGRAMMA DIGITALE ONDERWIJSONDERSTEUNING IS GERICHT OP…
...kwaliteitsverbetering van het onderwijs (qua vorm en efficiëntie) en het nog nader formuleren van
een meerjarige ambitie op dit terrein.

Voor de korte termijn betekent dit:
1. Het inrichten van een passende
governance, waarbij aangesloten
wordt bij reeds bestaande
mechanismen van sturing
(stuurgroepen) en de wens van
directeuren om regie vorm te geven
via een zelforganiserende regelkring,
waarbij voldoende betrokkenheid van
het CvB gewaarborgd is.

2. Het onder regie brengen van in
ieder geval de projecten
Onderwijslogistiek en Digitaal
toetsen, de visievorming & nader te
bepalen implementatie van Office365
en de voorbereiding en uitvoering
van de mogelijke aanbesteding en
implementatie van een Learning
Management Systeem. Verder vallen
hier ook een aantal randvoorwaardelijke onder, namelijk ICTO coach,
ontwikkeling portaal, Enterprise
Servicebus (ESB), Identity- &
Accesmanagement (IAM) en de IVarchitectuur.

3. Het vormgeven van een proces
waarmee in 2018 de ambitie voor dit
programma voor de komende jaren
wordt aangescherpt en vertaald naar
doelen en vervolgens naar projecten
en andere initiatieven om de ambitie
te realiseren. Indien nodig vindt er
ook herijking plaats van reeds
lopende initiatieven of worden er
initiatieven toegevoegd. Dit alles met
input en betrokkenheid van alle
relevante stakeholders.

DIT DOCUMENT HANDELT OVER DE
AMBITIE VOOR DOO
|
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Planning om te komen
tot de Ambitie DOO

AMBITIE
Klantvraag definiëren
Klantvraag valideren

ROADMAP 2018 - 2020
Plan van aanpak

BUSINESS CASE
Benefits mapping

DOELARCHITECTUUR
Tekening SOLL-situatie

1-jan

1-feb

1-mrt

1-april

1-mei

1-jun
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Proces om te komen
tot de Ambitie DOO
Behoefte vanuit academies definiëren &
valideren.
 Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande
stukken.

Betrokkenheid van Regelkring DOO
17-1: Concept versie ambitie DOO (v0.1)
21-2: Concept versie ambitie DOO (v0.5)

 Onder meer is gebruik gemaakt van de
resultaten van de workshops i.k.v. de visie op de
DLO, Portaal, Office 365.

21-3: Concept versie ambitie DOO (v0.8)

 Verrijkingssessies op 5 & 6 maart, deelname
van ‘de werkvloer’ van de academies.

versie doelarchitectuur

 Dit beschrijft waar wij willen staan met de
digitale onderwijsondersteuning in 2025.

18-4: Definitieve versie ambitie DOO delen & concept

16-5: Definitieve versie doelarchitectuur delen &
concept versie roadmap
13-6: Definitieve versie roadmap delen

RESULTAAT:
EEN DOCUMENT (EEN SLIDEDOC) WAAR DE AMBITIE DOO IS UITGESCHREVEN EN WELKE IS
GEVALIDEERD BIJ EEN BREDE DOELGROEP.

|
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GEBRUIKTE
BRONNEN
DLO Visie Avans Hogeschool
Project Visievorming Avans Hogeschool, o.l.v. projectleider Chris Tils
Oktober 2016
Office 365 sessies
Diverse workshops in totaal 20 deelnemers (docenten, medewerkers, studenten) gefaciliteerd door Wortell in oktober en
november 2017
Portaal
In een drietal werksessies is met medewerkers van academies, studenten en medewerkers van diensteenheden door werkgroep
onder begeleiding van docenten van de opleiding Communication and Multimedia Design gewerkt aan de behoeftestelling vanuit
gebruikersoogpunt. De uitkomsten van deze werksessies worden verwerkt tot visualisaties.
DOO Verrijkkingssessies
Sessies in Breda en Den Bosch, 21 deelnemers (docenten, medewerkers) op 5 en 6 maart 2018.
Hogeschool van Rotterdam, resultaten onderzoek onder 200 studenten: zie https://www.hogeschoolrotterdam.nl/go/studienet/
en https://www.hogeschoolrotterdam.nl/go/van-systeem-naar-student/#aanbieden
Overige bronnen zoals Ambitie 2020, Onderwijsvisie, Visie op Onderwijs en ICT, Kwaliteit in Beweging, etc. van Avans en verder
informatie van SURF, Universiteit Utrecht, Fontys en Saxion.

|
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DOO IS
ACTIEGERICHT
Binnen Avans bestaan vele visie- en beleidsdocumenten.
Met DOO willen we aansluiten bij bestaande initiatieven en
vooral focussen op actie, realisatie en implementatie

Innovatie gaat veelal gepaard met onzekerheid. Daarom werken
met beproefde methoden die hun waarde in de praktijk hebben
bewezen. Verder willen we werken aan zaken die
(wetenschappelijk) onderbouwd waarde toevoegen voor de
student.
|
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DAAR WAAR MOGELIJK WERKEN
WE SAMEN MET ANDERE HOGER
ONDERWIJSINSTELLINGEN
OPGESTELD DOOR VERENIGING VAN
UNIVERSITEITEN, VERENIGING
HOGESCHOLEN EN SURF, EIND 2017
DOEL IS ...
...benutting van technologie om
onderwijsinnovatie te versnellen in het hoger
onderwijs
DAAR WAAR MOGELIJK EN ZINVOL
SLUITEN WE MET DOO AAN BIJ
ONTWIKKELINGEN DIE IN HET KADER
VAN DE VERSNELLINGSAGENDA
WORDEN GEÏNITEERD.

|
Zie: https://www.surf.nl/innovatieprojecten/onderwijsinnovatie-met-ict/versnellingsagenda-voor-onderwijsinnovatie.html
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VIER IN BALANS

Het model VIER IN BALANS van
Kennisnet beschrijft de wijze
waarop de inzet van ICT in een
onderwijsomgeving kan worden
gerealiseerd

De essentie van het model is dat de vier elementen in balans moeten zijn.
Het resultaat zal niet meer zijn dan de zwakste schakel

Leiderschap

Onderwijsvisie

ICT-Deskundigheid

Digitale
leermiddelen

ICTinfrast ructuu r en
applicaties

Onderwijsgedreven
Techniekgedreven

Dat betekent dat wij met alle vier de elementen aan de slag gaan
|
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VIER IN BALANS BINNEN EEN OPLEIDING
meer leerrendement

Opbrengsten:
• verhoogde motivatie
• betere leerprestatie
• efficiënter leerproces

processen
van
opleidingen

Leiderschap

doelmatige organisatie van
het leerproces

Opbrengsten:
• tijdsbesparing
• hogere transparantie
• hogere professionaliteit
• betere sturing

Gebruik van ICT voor het leren

Gebruik van ICT bij het organiseren,
sturen en verantwoorden

Primair
proces

Secundair
proces

Onderwijsvisie

ICT-Deskundigheid

Digitale

leermiddelen

infrastICT- r en
ructuu
applicaties

Onderwijsgedreven
Techniekgedrev| en10

INHOUD

Inleiding

Pagina 1

Onderwijsvisie

Pagina 12

ICTinfrastructuur
en applicaties

Pagina 27

ICT-Deskundigheid

Pagina 34

Digitale
leermiddelen

Pagina 35

Aanzet tot
roadmap

Pagina 39
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HOE ZIET HET
TOEKOMSTIG
ONDERWIJS
ER UIT?

IDEEËN BIJ
ONDERWIJS IN 2025

de huidige
kleuter heeft
al een iPad

er is behoefte
aan
superexperts
een BOOM
in VR, AR en
AI
de docent
wordt een
coach

de onderwijsnetwerken worden
belangrijker

creëer een
mensgerichte
omgeving

wat is de rol
van een HBOinstelling?

bedrijven
worden
steeds
belangrijker

Onderwijsvisie

ICT-Deskundigheid

Digitale
leermiddelen

de student
gaat op een
andere
manier leren

de wereld
verandert
sneller dan
het onderwijs
ICTinfrastructuur en
applicaties

modularisering
en microcredentialisering

de overheid
(denk aan
NVAO) moet
meebewegen

de student
stelt zelf zijn
curriculum
samen
een chirurg
mag straks
niet meer
opereren

academies
ontschotten

steeds vaker
on the job
opleiden

er komt een
digitale
assistant die
alles regelt

2025 is er
erg snel

|
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TECHNOLOGIE ONTWIKKELT
ZICH IN EEN HOOG TEMPO….

|
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…EN DAT HEEFT
EFFECT OP ONS
WERKVELD…..

|
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…. EN OP DEGENE
DIE WE OPLEIDEN.

Generatie Z
 geboren tussen 1995 en 2012
 ‘digital natives’
 geboren netwerkers
 wars van hiërarchie
 ‘vinders’ en ‘grazers’ (in plaats
van ‘weters’ en ‘onthouders’)
 delen is vermenigvuldigen (ipv
kennis is macht)
 maximale keuzevrijheid, maar
conformeert zich aan groep
 hechten minder aan privacy
 wereldburger
 beleven en ontdekken (visueel
ingesteld)
 leren door te doen, efficiënt
|
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BELANGRIJKSTE
ACTOREN VOOR DOO
OM VAST TE STELLEN WELKE VERANDERINGEN WE
WILLEN DOORVOEREN IN DE DIGITALE
ONDERWIJSONDERSTEUNING DENKEN WE VANUIT DE
BELANGRIJKSTE ACTOREN IN ONS ONDERWIJS.

STUDENT

WERKVELD

DOCENT
|
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De student in 2025
Lars is een student die de stof snel onder de knie heeft. Lars
kiest ervoor al na 4 weken de toets van het vak
Verandermanagement te maken. Hij vindt dat een interessant
onderwerp, daar wil hij meer van weten. Hij zoekt daarom
een verdiepende module over dit onderwerp die hij vindt bij
Fontys. Hij kan zich digitaal inschrijven en aanhaken bij een
van de klassen. Doordat van dit vak de lesstof grotendeels
online beschikbaar is kan hij het in eigen tijd volgen. Over de
delen waar hij vragen over heeft kan hij chatten met
medestudenten en de docent. Hierdoor kan hij het makkelijk
inpassen in zijn agenda. Nadat hij het werkstuk dat hij voor
dit vak moest maken met een mooie voldoende heeft
afgerond wordt zijn cijfer digitaal toegevoegd aan zijn
cijferlijst en plaatst hij het werkstuk in zijn online portfolio.
Wellicht kan hij het later nog een keer gebruiken. Lars ziet
zijn HBO-diploma niet als het einde van zijn lerende leven,
maar als een eerste stap van een leven lang leren.

|
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ACTOR 1:
DE STUDENT
HET LEERPROCES VAN DE STUDENT STAAT CENTRAAL
De student heeft beter inzicht in zijn leerproces en kan zijn
leeractiviteiten daar op aanpassen.
Flexibiliteit voor de student: kunnen afwijken van de basisleerroute,
het mogelijk maken van plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs, online
afstandsonderwijs, keuze uit verschillende leerroutes, mengvormen
van face-to-face en online onderwijs (ook van andere dan de eigen
opleiding of instelling). Deze flexibiliteit biedt een ambitieuze student
ruimte om te excelleren en de mogelijkheid verbredend of verdiepend
onderwijs te volgen.
De didactische mogelijkheden van ICT worden ingezet om het
leerproces van de student maximaal te faciliteren. De student wordt
gemotiveerd en geactiveerd zodat hij een grote inspanning levert.
De student beschikt na zijn opleiding over de digitale vaardigheden
die aansluiten bij de actuele beroepspraktijk.

|
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ACTOR 1:
DE STUDENT
WAT BETEKENT DIT CONCREET VOOR DE STUDENT?
Een integraal werkende gepersonaliseerde homepage voor de student waar alle relevante informatie en applicaties samen
komen.
De student kan zijn eigen onderwijs eenvoudig digitaal inplannen:
..zijn eigen leerroute online samenstellen (ook buiten de grenzen van de eigen academie);
..zelf zijn digitale toets inplannen wanneer hij daar klaar voor denkt te zijn;
..een ruimte inplannen op een fysieke Avanslocatie om samen te werken met medestudenten.
Digitale leeromgeving waar de student lesmateriaal (o.a. powerpoint, film, MOOC) kan bekijken, colleges online kan volgen en/of
herbekijken.
Digitale werkomgeving waar de student samen met medestudenten kan werken aan een opdracht. Vanuit deze omgeving kan er
ook content gedeeld worden met én verder verrijkt worden door docenten en het werkveld.
Digitale toetsomgeving waar de student voorafgaand aan de eindtoets zijn kennis kan testen (formatief) en uiteindelijk op zijn
eigen gekozen moment de summatieve toets aflegt.
Digitale toolbox voor de student waarmee we het individuele leerproces nog verder faciliteren.
Dashboard waar de student inzicht krijgt in zijn studievoortgang en dit ook kan vergelijken met zijn medestudenten.
De student doet tijdens zijn studie ervaring op met werkveldspecifieke digitale tools. Dit is onderdeel van het curriculum.

|
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De docent in 2025
Docent Olivia van de opleiding Integrale Veiligheid geeft het vak
Onderzoeksvaardigheden, daarnaast is Olivia projectbegeleider,
studieloopbaanbegeleider en stage- en afstudeerbegeleider. Via de
integrale leer- en werkomgeving staat Olivia in nauwe verbinding met
haar studenten en collega’s. Voor het vak onderzoeksvaardigheden voor
de 1e jaars studenten, geeft Olivia een webcollege en er is een
projectopdracht. Studenten die het college volgen, kunnen vanuit deze
omgeving chatten met Olivia als zij vragen hebben. De studenten kunnen
in hun groepje de bestanden voor de groepsopdracht met elkaar en met
Olivia delen. De studenten en Olivia kunnen tegelijkertijd werken in een
document en direct online feedback aan elkaar geven. De studenten van
de projectopdracht plannen als ze daar behoefte aan hebben
coachmomenten in met Olivia, er wordt dan direct een ruimte aan
gekoppeld.
Olivia heeft zich aangesloten bij de community
“onderzoeksvaardigheden”. Binnen deze community deelt Olivia
informatie met haar collega’s. Zo heeft Olivia de projectopdracht van
Herman, docent van de opleiding Accountancy overgenomen om toe te
passen binnen haar vak. Dit bespaart tijd en die tijd investeert Olivia in
het volgen van een online module Gamification die ze kan toepassen in
haar lessen en kan delen met Herman en andere collega’s.

|
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ACTOR 2:
DE DOCENT

DE DOCENT COACHT DE STUDENT LANGS ZIJN LEERROUTE
De docent is didactisch, vakinhoudelijk en digitaal bekwaam en blijft zich ontwikkelen om zijn onderwijs te verbeteren.
De docent zet de didactische mogelijkheden van ICT in om het leerproces van de student maximaal te faciliteren. De docent
motiveert en activeert de student zodat hij een grote inspanning levert.
De docent biedt onderwijs dat zo veel mogelijk op maat wordt aangeboden en dat studenten voorbereidt op een technologieintensieve arbeidsmarkt. De docent begrijpt goed wat het werkveld aan competenties en vaardigheden vraagt en is in staat de
student langs een passend leerroute te coachen. De docent is goed in staat om de student te ondersteunen in zijn
persoonsontwikkeling (Bildung).
De docent werkt samen met zijn vakgenoten over opleidingen heen en met het werkveld. Hij maakt gebruik van digitaal
leermateriaal en toetsen die gezamenlijk worden ontwikkeld en uitgewisseld. De beschikbaarheid van veel verschillend
materiaal biedt studenten de mogelijkheid te kiezen voor materiaal dat aansluit bij hun eigen voorkeur. Als docenten samen
leermateriaal en toetsen ontwikkelen en uitwisselen, zorgt dat voor een kwaliteitsverbetering van het beschikbare materiaal en
efficiencyverbetering voor de docenten.

|
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ACTOR 2:
DE DOCENT
WAT BETEKENT DIT CONCREET VOOR DE DOCENT?
Een integrale gepersonaliseerde homepage voor de docent waar alle relevante informatie en applicaties samen komen.
Digitale werkomgeving waar de docent samen met collega’s kan werken aan bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling, het
maken en publiceren van lesmateriaal (o.a. powerpoint, film, MOOC) en colleges live kan streamen en archiveren. Alle
zaken die gedeeld worden met de student, ziet hij in zijn digitale leeromgeving. Vanuit deze omgeving kan er ook
content gedeeld worden met én verder verrijkt worden door het werkveld.
Digitale toetsomgeving waar de docent zowel formatieve als summatieve toetsen beschikbaar stelt aan studenten.
De docent gebruikt in vrijwel al zijn lessen blended learning. Hij begrijpt dat het toepassen hiervan zowel de effectiviteit,
de efficiency als de flexibiliteit van het leerproces wordt verbeterd.
Door het toepassen van learning analytics krijgt de docent inzicht in de voortgang van elke individuele student, zowel in
vergelijking met zijn klasgenoten als in de mate waarin een student bepaalde delen van de stof zich al dan niet heeft
eigen gemaakt. Hierdoor kan de docent het onderwijs aanpassen aan de individuele student
De docent onderhoudt via de digitale werkomgeving en communities intensief contact met het werkveld; hij verweeft in
het curriculum ook het werken met werkveldspecifieke digitale tools.

|

23

De relatie met het
werkveld in 2025
Margriet is werkzaam als HR-adviseur binnen het Jeroen Bosch
Ziekenhuis. Margriet ziet de voordelen van samenwerken met het
onderwijs en biedt studenten graag een project, stage-of afstudeerplaats.
Vanuit veel verschillende studierichtingen lopen studenten stage binnen
het ziekenhuis. Daarnaast is Margriet gastdocent, ze verzorgt een gastles
van het vak Recruitment binnen de opleiding HRM, maar ook binnen de
opleiding Technische Informatica, Verpleegkunde en Advanced Business
Creations verzorgt Margriet lessen solliciteren. Margriet heeft hiertoe op
een eenvoudige wijze toegang tot de Avans leer- en werkomgeving. Via
het portaal kan Margriet zelf tevens stage- en afstudeeropdrachten en
projecten plaatsen; verder heeft ze aangegeven een excursie voor 20
studenten van de opleiding Verpleegkunde te kunnen ontvangen binnen
de afdeling KNO.
Binnen de afdeling fysiotherapie werken Sanne, student fysiotherapie,
Maud, student CMD en Pieter, student informatica aan een
multidisciplinair project in het ontwikkelen van e-learning modules voor
fysiotherapeuten binnen het ziekenhuis. Margriet heeft dit project
gepubliceerd op het portaal en Sanne, Maud en Pieter hebben hier ieder
op gereageerd, het projectteam was na een gezamenlijk videogesprek
binnen Office 365 snel gevormd.
|
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ACTOR 3:
HET WERKVELD
DE ACTUELE BEROEPSPRAKTIJK STAAT CENTRAAL
BINNEN DE OPLEIDING
Het werkveld begrijpt het belang om nauw samen te werken met
de opleidingen, op die manier kunnen ze beïnvloeden dat de
studenten aan de ene kant via stages en opdrachten relevante
zaken toevoegen en aan de andere kant goed zijn voorbereid op
hun eerste baan.
Het werkveld denkt actief mee met de gewenste leeruitkomsten
en de daar van afgeleide leerdoelen binnen de opleiding. Binnen
de opleiding worden leerdoelen daar waar het kan bereikt via
beroepsproducten die aansluiten bij de praktijk.
De beroepspraktijk formuleert opdrachten waar studenten vanuit
verschillende opleidingen in een multidisciplinair setting kunnen
samenwerken aan een oplossing.
Bedrijven participeren in communities met docenten en studenten
over actuele ontwikkelingen in het vakgebied. We gaan naar een
steeds meer open wereld voor leren, co-creatie en kennisdeling.
|
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ACTOR 3:
HET WERKVELD
WAT KAN HET PROGRAMMA BETEKENEN IN DE
SAMENWERKING MET HET WERKVELD?
Een integrale gepersonaliseerde homepage waar alle relevante
informatie en de benodigde applicaties samen komen.
Digitale werkomgeving waar het werkveld samen kan werken met
docenten en studenten. Deze omgeving kan tevens ingezet
worden als community om vraag en aanbod rondom bijvoorbeeld
stage- en afstudeeropdrachten samen te brengen.
Het werkveld kan gebruikmaken van een platform voor
multidisciplinaire projecten waarin daadwerkelijk
bedrijfsproblemen door studenten van verschillende opleidingen
samenwerken aan een oplossing.

|
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HOE GAAN WE
HET TOEKOMSTIG
ONDERWIJS
MOGELIJK MAKEN?

BEDRIJFSVOERING
OPLEIDINGEN
Het primaire en secundaire proces van
de opleidingen kan ook worden
aangeduid als de BEDRIJFSVOERING
van de opleidingen.
Bij het inrichten van de digitale
onderwijsondersteuning van ons
toekomstig onderwijs richten wij ons
primair op de bedrijfsvoering van de
opleidingen.

Primair
proces

Onderwijsvisie

ICT-Deskundigheid

Secundair
proces

Digitale
leermiddelen

ICTinfrastructuur en
applicaties

|
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EFFICIENTERE
BEDRIJFSVOERING
OPLEIDINGEN
Naast het mogelijk maken van het in de toekomst
gewenste onderwijs willen we ook de bedrijfsvoering
van de opleidingen efficienter maken
Als de bedrijfsvoering efficiënter wordt, maken we tijd
vrij van onze docenten die zij kunnen inzetten om de
kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren en
mee te bewegen met de ontwikkelingen van de
technologie, het werkveld en de nieuwe generaties
binnenkomende studenten.
Om dit te bereiken is het belangrijk een aantal
processen en definities te uniformeren om zodoende
ook te kunnen digitaliseren. Meer uniformiteit leidt
niet alleen tot meer efficiency maar ook tot meer
mogelijkheden tot flexibiliteit en individualisering voor
studenten.

|

29

CONTINU
ACCREDITATIEWAARDIG

EERSTE UITGANGSPUNT
ONDERWIJSVISIE
Het eerste uitgangspunt van onze
Onderwijsvisie is dat onze opleidingen altijd
accreditatiewaardig zijn.

ACCREDITATIESTANDAARDEN
1: Beoogde leerresultaten
De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de
opleiding en zijn afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het
vakgebied en op internationale eisen.

Continue accreditatiewaardigheid wordt
gerealiseerd in de bedrijfsvoering van de
opleidingen.

2: Onderwijsleeromgeving
Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam
maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te
realiseren.

De kern van de bedrijfsvoering van een
opleiding ligt opgesloten in de
onderwijsprocessen en het curriculum.

3: Toetsing
De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing.
4: Gerealiseerde leerresultaten
De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd.
|
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HET CURRICULUM
De kern van elke opleiding is het Opleidingskader en het Curriculum.
Een HBO-opleiding bestaat uit 240 EC. Bij een gemiddelde moduleomvang van 4 EC zijn dat 60 modules.
De beschrijving van een module gebeurt veelal in office-documenten
(gemiddeld zo’n 15 documenten) waarin de leerdoelen, de wijze van
beoordelen en de werkwijze zijn gevat.
Denk hierbij aan:


een modulewijzer,



toetsoverzicht,



toetsmatrijs,



(her)tentamen,



antwoordmodel van het (her)tentamen,



en de inhoud zelf.

Hiermee bestaat een curriculum uit ca. 900 officedocumenten (per
cohort).

HET BEHEREN VAN AL DEZE OFFICEDOCUMENTEN KAN BETER WORDEN ONDERSTEUND
|
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DIGITALE DATA IN
HET CURRICULUM

omgeving

Opleidingskader

Veel van de brondata voor de
bedrijfsvoering van een opleiding liggen
opgesloten in het curriculum, denk aan:
logisitieke data voor plannen en
roosteren met Xedule,
data over toetsing voor Remindo
data voor doorvoeren cijfers in Osiris
data als onderdeel van de OER
data over opbouw curriculum in
Blackboard
etc.
Bij voorkeur worden deze data via een
digitale interface ontsloten in plaats van een
Excel-file.

OER

Curriculum
Cohort n

Xedule

Osiris

Remindo
Blackboard

Avans.nl

DE DATA VOOR DE BEDRIJFSVOERING VAN EEN OPLEIDING
ZOU JE OP EENVOUDIGE WIJZE WILLEN ONTSLUITEN

digitale
studiegids

|
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CURRICULUMONTWIKKELING EN
KWALITEITSBORGING
Curriculumontwikkeling en kwaliteitsborging
zijn continue activiteiten van elke opleiding.
landelijk
HBO netwerk

Het curriculum ontwikkelt zich voortdurend door
verwerking van:


NSE, Keuzegids, Elsevier, WBO.



Avans-, academie en opleidingsplannen via de
P&C-cyclus



Ontwikkelingen in het werkveld en de
omgeving



Ontwikkelingen bij de binnenkomende
studenten

Avans beleid
via P&C

werkveld

NSE, HBOmonitor, etc.

Evaluaties van het onderwijs zoals
docentevaluatie, module-evaluatie, periodeevaluatie.



Generatie Z,
instromende
studenten

Opleidingskader

Curriculum
Cohort n+1
Kwaliteitsverbetering
n.a.v.
docentevaluaties,
module-evaluaties,
blokevaluaties, etc

Curriculum
Cohort n

Al deze verbeteringen in het curriculum zou je willen
kunnen vastleggen in een curriculum voor de
volgende lichting (cohort).

|
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ICT-DESKUNDIGHEID
Naast het hebben van een goed
functionerend ICT-landschap is het
KUNNEN en WILLEN BENUTTEN
ervan even belangrijk.
Om die reden is, naast didactiek en
vakinhoud, het verhogen van de ICTVAARDIGHEID van groot belang.
Naast een gedegen opleiding (zoals
BDB-C) zal ook per academie een
ICTO-coach worden ingezet die de
docent op de werkplek ondersteunt en
inspireert in het gebruik van de ICTmiddelen.
Het network van ICTO-coaches zal
worden ingezet om over de
academies heen good practices uit te
wisselen

Onderwijsvisie

ICT-Deskundigheid

Digitale
leermiddelen

Nieuwe manier van werken
Het programma DOO gaat voor circa 30%
over het beschikbaar stellen van IT-tools.
De overige 70% gaat voornamelijk over
het ontwikkelen en borgen van een
nieuwe manier van werken. Dit zou je ook
verandermanagement kunnen noemen.
De ICTO-coaches zullen hier een
belangrijke rol in spelen

ICTinfrastructuur en
applicaties

|
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BLENDED LEARNING
Flexibel onderwijs bestaat uit
een mix van online en fysieke
leer- en toetsactiviteiten.
Alle curricula van Avans zijn in
2020 ontworpen volgens de
principes van Blended Learning.
Het begint bij constructive
alignment, waarna de vraag volgt
welke middelen wij ter
beschikking hebben om de
perfecte mix vorm te geven.

Burcht

Hiervoor kunnen docenten terecht
bij het overzicht van
Onderwijsapplicaties van de
Gebruikersraad en de Teacher
Toolbox.

Stad

Platteland
Onderwijsvisie

ICT-Deskundigheid

Digitale
leermiddelen

ICTinfrastructuur en
applicaties

Centrale vraag: Welke bijdrage leveren de
digitale leermiddelen aan de leerdoelen?

|
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SAMENWERKEN EN
COMMUNITIES
EEN COMMUNITY IS:
een online samenwerkingsplatform waarin
mensen:
•participeren
•geïnspireerd worden om samen te werken
•kennis delen en kennis activatie
OP HEEL VEEL MANIEREN EN OVER ALLERLEI
ONDERWERPEN KOMT NAAR VOREN DAT WE BETER
WILLEN GAAN SAMENWERKEN
DIT BETREFT SAMENWERKING TUSSEN STUDENTEN
EN DOCENTEN/MEDEWERKERS EN HET WERKVELD
IN ALLE DENKBARE COMBINATIES
MODERNE TECHNOLOGIE MAAKT HET WERKEN MET
COMMUNITIES MOGELIJK, HET STRANDT VAAK OP
HET NIET GOED KUNNEN OPZETTEN EN MANAGEN
VAN COMMUNITIES.
STUDENTEN COMMUNICATIE HEBBEN ALS LEERDOEL
HET OPZETTEN EN MANAGEN VAN COMMUNITIES,
DEZEN WILLEN WE INZETTEN VOOR COMMUNITIES
BINNEN AVANS
|
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RUIMTE OM TE
INNOVEREN
Docenten ervaren te weinig ruimte en te weinig
incentives om te innoveren. De nadruk ligt sterker
op onderwijs uitvoeren dan op innovatie van
onderwijs.
Veel van de innovaties vragen een investering in
tijd van de docent. Dat geldt ook voor de innovaties
die uiteindelijk leiden tot een efficiëntere
bedrijfsvoering.
Was voorheen het updaten van het curriculum een
activiteit die één keer in de zoveel jaar werd
gedaan, het wordt steeds meer een continue
activiteit.
Het opdoen van digitale vaardigheden an sich kost
tijd, het vervolgens digitaliseren van het onderwijs
evenzeer. Dit geldt ook voor het volgen van de
ontwikkelingen in het werkveld en die vervolgens
verwerken in het curriculum.
Eén van de uitdagingen om onderwijs flexibel te
maken is de noodzaak tot standaardisering.
Standaardisering betekent vrijwel altijd eerst
inleveren, voordat er profijt getrokken kan worden.

OM SUCCESVOL TE KUNNEN ZIJN ZOEKEN WE EEN OPLOSSING VOOR HET
(TIJDELIJK) VRIJ MAKEN VAN TIJD BIJ DE DOCENT

|
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COMMUNICATIE

Om verandering te bewerkstelligen is
duidelijke communicatie essentieel.
Hiervoor gebruiken we de slogan:
BOOST IT.
De komende periode starten we al met
het communiceren over deze
verandering op programmaniveau.
Dit doen we onder andere door:
- Een inspirerende spreker tijdens de
Avans Onderwijsdag 2018;
- Een programmapagina op iAvans;
- Avansbrede nieuwsberichten;
- Maandelijkse nieuwsbrieven voor
stakeholders.
Op 1 juni leveren we de roadmap op,
waarin wordt aangegeven hoe we het
nieuwe applicatie landschap willen
veranderen en ook op welke manier we
de organisatie mee gaan nemen in deze
nieuwe manier van werken (op het
gebied van communicatie, training &
adoptie).
|
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AANZET
TOT
ROADMAP

OP WEGNAAR
DE ROADMAP
PROGRAMMA DIGITALE ONDERWIJS
ONDERSTEUNING
WAAROM?
DE OMGEVING VERANDERT SNEL EN WE
WILLEN MEEBEWEGEN MET ONS ONDERWIJS
HOE?
HET ONDERWIJS WORDT FLEXIBELER,
INDIVIDUELER, ONDERSTEUND VANUIT EEN
INTEGRAAL WERKENDE OMGEVING, ETC.
WAT GAAN WE DOEN?
DAT IS NU DE GROTE VRAAG, DIT WORDT
VERWERKT IN DE ROADMAP DIE 1 JUNI AF IS.
HIERNA VOLGT EEN EERSTE AANZET
DAARTOE.

|
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AANZET TOT
ROADMAP

WE WILLEN FOCUSSEN OP DE

PROCESSEN (BEDRIJFSVOERING) VAN
ONZE OPLEIDINGEN, IN GROTE LIJN GAAT DAT
OM DE PROCESSEN ONDERWIJS VERZORGEN
EN ONDERWIJS ONTWIKKELEN.
WE BEKIJKEN DIE PROCESSEN IN SAMENHANG
MET BIJBEHORENDE INFORMATIE- EN
DOCUMENTSTROMEN EN DE ACTOREN.
VANDAAR UIT ONDERZOEKEN HOE WE DIE
PROCESSEN HET BEST DIGITAAL KUNNEN
ONDERSTEUNEN.
DAARBIJ KUNNEN WE OOK KIJKEN HOE WE
DEZE PROCESSEN ‘LEANER’ KUNNEN MAKEN
EN DAARMEE DE EFFICIENCY VERHOGEN EN
DE WERKDRUK BIJ DE DOCENTEN
VERMINDEREN.
OOK HET VERBETEREN VAN DE
(ONDERSTEUNING VAN DE)
KWALITEITBORGING KAN IN DEZE PROCESSEN
WORDEN INGEBED.
|
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MODULAIRE ARCHITECTUUR
DE ONDERWIJSVISIE stelt eisen die niet één op één te vertalen zijn naar
functionaliteiten voor de digitale leer- en werkomgeving (DLWO). Bovendien
ontstaan van de Onderwijsvisie verschillende vertalingen en accenten die per
opleiding of academie andere eisen stellen aan de DLWO.
DE DLWO IS NIET ÉÉN SYSTEEM, maar bestaat uit verschillende applicaties
en systemen. Deze dient ruimte te bieden aan de wensen en eisen vanuit
verschillende academies en opleidingen. Bovendien moet de DLWO flexibel
zijn. Onderdelen moeten gemakkelijk te vervangen zijn, zonder dat dit
gevolgen heeft voor de beschikbaarheid en veiligheid van de content en de
onderdelen moeten naadloos met elkaar kunnen samenwerken.
DE ARCHITECTUUR VAN DE DLWO wordt uitgewerkt op Avans-niveau,
maar onderwijskundige vernieuwingen vinden uiteindelijk hun beslag binnen
opleidingen en vakken. Niet elke opleiding en elke docent is even sterk gericht
op innovatie. Voorlopers vragen om innovatieve oplossingen, terwijl anderen
vooral behoefte hebben aan gemakkelijk te bedienen basisfunctionaliteit. Dit
bemoeilijkt het inrichten van één generieke DLWO. Het is onmogelijk om op
Avans-niveau aan alle wensen en eisen voor de DLWO te voldoen. Maar de
DLWO moet wel zo veel mogelijk verschillende onderwijs- en leerprocessen
adequaat kunnen ondersteunen. De keuzes die op Avans-niveau worden
gemaakt, moeten daarom genoeg ruimte bieden op opleidingsniveau.
EEN MODULAIRE OPLOSSING wordt daarom voorgestaan waarbij modules
of componenten aan en uit kunnen worden gezet. Door gebruik te maken van
componenten zijn functionaliteiten uitbreidbaar en vervangbaar. Hierdoor kan
de DLWO ook makkelijker aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen in
het onderwijs en de technologie.
|
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Een voorbeeld van een modulaire aanpak:
iedere academie/iedere opleiding een eigen passende vorm (= maatwerk)
ondersteund door een generieke omgeving

mogelijke stappen in
het stageproces
stagevorm A

stagevorm B

solliciteren

matchen

contracteren

matchen

begeleiden

inleveren

begeleiden

solliciteren

contracteren

solliciteren

contracteren

begeleiden

contracteren

begeleiden

beoordelen

beoordelen
inleveren

inleveren

beoordelen

matchen

stagevorm C

matchen

solliciteren

beoordelen
inleveren

|
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Een stapsgewijze introductie van werkende functionaliteit

… verder ontsluiten
van functionaliteit

V

p
r
o
c
e
s
s
e
n

III

I

IV

II

Academies
… verder implementeren
bij (deelnemende)
academies

Sluit aan bij huidige werkwijze
met voorklimmers
• direct toegevoegde waarde
• flexibele invoering
• laag faal-risico
• al doende leren
|
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MOGELIJKE
INRICHTING
STUURGROEP
REGELKRING
ACADEMIE
A

ca. 5 FTE
ca. 5 FTE

ACADEMIE
B

ACADEMIE
C

ACADEMIE
D

ACADEMIE
ETC.

REALISATIE DOO

VRAAGKANT
WELKE PROCESSEN, WELKE STANDAARDEN, HOE
FUNCTIONEEL, WELKE USER INTERFACE EN WELKE VOLGORDE

AANBODKANT
REALISATIE, BEWAAKT ARCHITECTUUR EN TECHNISCHE
MOGELIJKHEDEN, EFFICIENCY PROCES

LIC

DIF

DFS

DMCS

AOC

GEZAMENLIJKE OPERATIONELE
AANSTURING VAN VRAAG EN AANBOD
DOOR:
• PROGRAMMAMANAGER DOO
• ACADEMIE(ADJ.)DIRECTEUR
• ENTERPRISE ARCHITECT

DP&O

|
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DE AVANS
OPLEIDINGSRADAR
TECHNOLOGIEËN EN IDEEËN IN DE
CATEGORIE:

BLOCKCHAIN

IOT
VERDERGAANDE SAMENWERKING MET
ANDERE HOGESCHOLEN

LANDING: kunnen nu worden
toegepast. Opnemen in projecten.
CIRCLING: komen op korte termijn,
deze dienen in plannen en
budgetten te worden opgenomen.
IN FLIGHT: verder weg en meer
speculatief maar potentie voor
grote verandering.

HELPT IN PRIORITERING

INDIVIDUELE LEERPADEN

STUDENT KAN OVER
GRENZEN VAN OPLEIDING
MODULES KIEZEN

MULTIDISCIPLINAIRE
SAMENWERKING MET
WERKVELD

VR/AR

INTEGRALE
OPERATIONELE
AANSTURING DOO
BLENDED
LEARNING

DIGITALE ASSISTANT
VOOR STUDENTEN

LEARNING
ANALYTICS
INTEGRALE DWLO

OFFICE 365
AI
DIGITAAL TOETSEN
|
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