EdTech
A fspraken Pilot
Bettery

Afspraken EdTech pilot
Vaststelling afspraken voor het uitvoeren van een pilot, experiment of workshop:
Fontys streeft erna om een cultuur van leren en experimenten met technologie in het
onderwijs te stimuleren. Daarom heeft Fontys zich gecommitteerd aan het landelijke
Versnellingsplan. In het kader van dit project kunnen we tijdelijke experimenten
uitvoeren.
Deze experimenten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, zodat ze snel en
zonder voor het experiment onnodige regels kunnen worden uitgevoerd. Deze
voorwaarden leggen we vast in dit contract.
Daarnaast helpt dit contract om de resultaten van de experimenten te delen met
anderen en in te brengen als startpunt voor een eventueel vervolgtraject, zoals een
informatiemanagement of inkoopproces.

Waar

Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid

Bij welke Fontys instituut of dienst
wordt de pilot uitgevoerd

Wie

Carin de Brouwer

Contactpersonen van instituut of
dienst die betrokken zijn bij de
pilot

Wanneer

juni 2021 tm december 2021

Van wanneer tot wanneer loopt
het experiment (maximaal 6
maanden).

Doelgroep en aantal

10 studenten en 5 docenten

Studenten, docenten, e.d.

Leverancier
Wie is de leverancier van het te
testen product

Intern budget
Hoeveel uren zijn er nodig voor
het uitvoeren van de pilot

Extern budget

Wat zijn de licentie en andere
kosten?

Bettery BV
De GG-App is ontwikkeld in opdracht van
Bettery BV (https://www.bettery.nl/) door Ilumy (
https://ilumy.com/ en te vinden onder de naam
Big Move app (https://ilumy.com/cases/bigmove).
Kosten die ik nu overzie betreffen mijn eigen tijd
om met de pilot aan de slag te kunnen samen
met collega's, die ook interesse hebben in deze
onderwijsvernieuwing. Ik heb (gemiddeld) 2 uur
per week beschikbaar om aan de pilot te
besteden. Bij een pilot duur van 16 weken en
mijn salariskosten per uur van 75 euro komen de
kosten voor mij op 2400 euro

Verder wil ik kosten opvoeren voor de tijd die
twee externe personen die al veel ervaring
hebben met het gebruik van de GG-app aan
overleg met mij en testen van doorontwikkeling
GG app willen besteden. Uitgaande van 2 uur
per maand overleg met beide personen

gedurende vijf maanden voor het bruto bedrag
dat ik voor mezelf aanhoudt komt dat op een
kostenpost van 1500 euro. Voor het gebruiken
van de app is training nodig. Daarvoor is 3000
euro begroot. Tot slot is er geld nodig voor
licenties (2500 euro) en datadumps (500 euro).

Doel

Wat wil je tijdens de pilot testen /
te weten komen

Als je mensen vraagt wat ze het belangrijkst
vinden in hun leven, dan is het antwoord vaak
gezondheid. Ook in opleidingsplannen,
beroepsprofielen en beleidsstukken op het
gebied van Zorg & Welzijn krijgt de focus op
gezondheid als doel en uitkomst van zorg steeds
meer aandacht. Maar de omslag naar het
denken in gezondheid binnen het onderwijs
komt maar mondjesmaat van de grond. Want,
wat is gezondheid eigenlijk en hoe maak je het
meetbaar?
In vergelijking met denken over ziekte, een
fenomeen dat kan worden afgebakend met
diagnoses, is gezondheid pluriform en complex.
In dit idee wordt de doorontwikkeling van een
applicatie beschreven waarmee het wel
mogelijk is om concreet inhoud te geven aan
gezondheid vanuit het cliëntperspectief.
Bettery BV, de ontwerper van de beweging van
Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag
(GG), heeft de GG-app ontwikkeld. Daarmee kan
een persoonsgericht narratief over gezondheid
in termen van functioneren worden
weergegeven in een vignet: het verhaal van een
patiënt over wat hij/zij belangrijk vindt in het
leven in standaardterminologie (ICF;
International Classification of Functioning,
Disability and Health) ). De ICF kan door alle
stakeholders en disciplines gebruikt worden
voor monitoring van en gericht interveniëren op
gezondheid(-doelen) en faciliteert hiermee
interdisciplinair samenwerken.
Tot nu toe is deze app binnen de zorgpraktijk
gebruikt, maar de aanknopingspunten binnen
het onderwijs zijn legio! Het vignet kan als
uitgangspunt dienen voor diverse
onderwijsactiviteiten zoals CAT,
casusbeschrijvingen, en praktijk gebonden
onderzoek (kwantitatieve en kwalitatieve
analyses).
Deze ICT innovatie kan bij een succesvolle pilot,
zowel binnen het onderwijs van het domein

Zorg & Welzijn als andere opleidingen binnen
Fontys, omdenken bewerkstelligen. Een
paradigmaverschuiving van het denken in
termen van ziekte/stoornis en risico’s, naar het
denken in termen van gezondheid/functioneren
en hulpbronnen kan met de GG-app in gang
worden gezet, waarmee gezondheid als
meetbaar concept eindelijk een plek krijgt
binnen het onderwijs!

Resultaat

Wanneer is de pilot succesvol

Risico
Waar moeten we op letten

1.

Het doel van het project is het ophalen van
userstories en user requirements, waardoor
de app verder door ontwikkeld kan worden
voor onderwijs en onderwijs naar onderzoek
doen (diverse manieren om data te
genereren en analyseren).
2. Het introduceren van het concept
gezondheid en het meetbaar maken
daarvan, zodat de data "manageable &
actionable' worden voor praktijkvoering en
als onderdeel van beroepsproducten zoals
CAT en case studies
3. De resultaten worden gedeeld binnen en
buiten Fontys
• Worden er privacy gegevens gedeeld van
patiënten/deelnemers of studenten?
De app wordt allen gebruikt voor
gedepersonaliseerde gegevensverzameling
op dit moment.
• Na de pilot kan de app niet zomaar
aangeschaft of verder gebruikt worden, dit
zal via het reguliere IM proces moeten

Dit contract is de basis voor het EdTech proces. Aan de hand van deze afspraken gaat
de EdTech proces manager langs de Fontys loketten om goedkeuring voor het
experiment te krijgen.

