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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

FLOT

Bij welke Fontys instituut of dienst
wordt de pilot uitgevoerd

Wie

Maurice Schols

Contactpersonen van instituut of
dienst die betrokken zijn bij de
pilot

Wanneer

September 2021 tm januari 2021

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

Doelgroep en aantal

50 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

Uren inzet:
Afhankelijk van taakinzet van twee andere
collega's voorbereiding pilot 40 uren. Uitleg en
instructie deelnemers: 2 docenten en 3
studenten uurtarief €45,€1800,Uitvoering pilot 20 uren.
€900,Analyse, nabespreking van data en uitschrijven
eerste bevindingen 40 uren
€1800,-

Extern budget
Wat zijn de licentie en andere
kosten?

Aanschaf van hardware via BuyItDirect –
afgesproken met incoop dat Maurice zelf de
brillen en andere hardware gaat bestellen:
3 FPV-brillen: DVR 5.8G 40CH 5 Inch 800x480
Diversity Video Headset Build in Battery €300,3 minizenders: 48 channels: A,B,C,D,E,F band,

more stable and better heat dispersion. €100,3 minicamera's: RunCam Swift 2 uses a Sony 1/3
SONY Super HAD II CCD image sensor €150,Diverse materialen kabels, accu's etc. €250,Dienst IT: Storage data
Geschatte begroting:

Doel
Wat wil je tijdens de pilot testen /
te weten komen

€5300,-

FPV-technologie ter ondersteuning van
werkplekleren
De pedagogische en vakdidactische kwaliteit
van een leraar zijn de meest invloedrijke
factoren die bijdragen aan het succes van
leerlingen. Het is daarom van belang dat
lerarenopleidingen studenten die hun eerste
schreden in het klaslokaal zetten goed
begeleiden. Dit begeleiden kan op synchrone of
asynchrone wijze plaatsvinden met als voordeel
dat de student in opleiding gerichte feedback
kan krijgen. Een methodiek om synchrone of
asynchrone begeleiding te organiseren is het
inzetten van First Person View technologie (FPVtechnologie). FPV-technologie kent zijn
oorsprong uit de wereld van drone vliegers.
Waarbij een drone wordt uitgerust met een
minicamera en minizender. De zender streamt
de beelden vanaf de drone naar een monitor op
de grond. Dit laatste kan een klein beeldscherm
zijn zoals een tablet, smartphone of een speciaal
daarvoor ontwikkelde FPV-bril die de
authentieke situatie weergeeft in plaats van een
virtual reality bril.
In een synchrone onderwijssituatie zit een
begeleider of een groep medestudenten in een
andere ruimte en kan via een beeldscherm of
een FPV-bril de les observeren doordat de
klassensituatie vanuit het perspectief van de
docent live wordt gestreamd (first person view).
Het voordeel van deze technologie is dat men
een levensechte onderwijssituatie kan ervaren
vanuit het gezichtspunt van de
onderwijsgevende door gebruik te maken van
een 4k minicamera met zender en deze in een
FPV-bril te projecteren. Daarnaast behoeft het
fysiek observeren in een klassensituatie niet
meer plaats te vinden wat enerzijds de
authenticiteit van een te geven les bevordert en
anderzijds mogelijkheden biedt in een deels
gesloten school (ten tijde van een pandemie)

wat werkplekleren in veel situaties weer
mogelijk maakt. Doordat de les makkelijk
opgenomen kan worden, biedt deze technologie
ook veel asynchrone mogelijkheden. De
opgenomen les kan in een leergemeenschap
bekeken, geanalyseerd en geëvalueerd worden
op basis van bijvoorbeeld een lesson study
methodiek.

Resultaat

Als de technologie en opzet zoals hierboven
beschreven is praktisch toepasbaar blijkt en alles
werkt.

Risico

Dat de te filmen personen (scholieren, jongeren
e.d.) toestemming hebben gegeven.

Wanneer is de pilot succesvol

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.

