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Afspraken experiment

EnLighted

Afspraken EdTech experiment
Vaststelling afspraken voor het uitvoeren van een 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

FLOT

Bij welke Fontys instituut of
dienst wordt het experiment
uitgevoerd

Wie

Rick Bosch van Drakestein

Contactpersonen van instituut
of dienst die betrokken zijn bij
het experiment

Wanneer

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

Februari – maart

Doelgroep en aantal

Een groep van max 15 studenten

Studenten, docenten, e.d.

Leverancier

EnLighted

Intern budget

Uren docent, geschat 25 uur

Wie is de leverancier van het te
testen product
Hoeveel uren zijn er nodig voor
het uitvoeren van het
experiment

Extern budget

Licenties, geschat 2500 euro

Wat zijn de licentie en andere
kosten?

Doel
Wat wil je tijdens het
experiment te weten komen

Signup
How much time did it take to sign up?
(1. Little to no time, 2. some time, but I managed, 3.
More than I expected, 4. Did not manage and needed
help from the teacher)
Onboarding
How much time did it take you to figure out how to
use the system?
(1. Little to no time, 2. some time, but I managed, 3.
More than I expected, 4. Did not manage and needed
help from the teacher)

General usability
Did the chat format work for you?
(Yes, No, I don’t know/have no opinion, Comments:)
What are your initial impressions after solving an
exercise?
(Free format)
Teaching effectiveness
Did you understand how to solve the exercise using
the guided steps on the platform?
(Yes, No, Comments)
Did you get the help you needed for solving this
exercise? If not, did you identify what specific
question to ask from your teacher?
(Yes, No, Comments)
Comparison with current approach
In the future, would you prefer to solve exercises on
this platform, or do you prefer using excel sheet or
pen and paper?
(Yes, No, Comments)

Resultaat
Wanneer is het experiment
succesvol

Risico

Als bovengenoemde doelen geëvalueerd kunnen
worden
Samenhang met andere projecten

Waar moeten we op letten

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.

