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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 
Bij welke Fontys instituut of 
dienst wordt de pilot 
uitgevoerd 

Communicatie (FHEC) 

Wie 
Contactpersonen van instituut 
of dienst die betrokken zijn bij 
de pilot 

Niels van Maaren 

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

Van juni 2021 tm november 2021 

Doelgroep en aantal 
Studenten, docenten, e.d. 

Er worden 10 docenten en 75 studenten betrokken 

Leverancier 
Wie is de leverancier van het te 
testen product 

Frame voorbeeld 
https://framevr.io/fontysforsociety 
 

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

Intern 50 uur begeleiding en instructie, studenten 
De meeste tijd zal opgaan aan interne uren. 

Extern budget 
Wat zijn de licentie en andere 
kosten? 

Extern 1000 Euro kosten aan workshop en technische 
ondersteuning afhankelijk van de complexiteit van de 
content en de grote van het project variëren de 
kosten. 

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

We hebben een experiment gedaan met een 
eindpresentatie van onze studenten, dat was zeer 
succesvol, Frame is een digitale ontmoetingsruimte. 
We willen graag onderzoeken of dit breder 
ontwikkeld kan worden, denk hierbij aan: 
- Een news room voor FHJournalistiek 
- Een interview box voor FHTM 
- Een inloopspreekuur ruimte voor medewerkers 
- De technische mogelijkheden/grenzen verkennen 

met FHICT (nu kunnen er bijvoorbeeld maximaal 
20 deelnemers in een sessie) 



 

 

Resultaat 
Wanneer is de pilot succesvol 

Het is succesvol als we andere instituten hebben 
weten te bereiken en als die ook enthousiast zijn over 
de toepassing van een van de VR-prototypen. 
 
Als we minimaal een toepassing hebben kunnen 
gebruiken die ook na de lock down potentie heeft en 
educatieve impact heeft - of heel relevant is voor 
educatie 
 
 

Risico 
Waar moeten we op letten 

Het is een Amerikaans bedrijf, mogelijk geeft dit 
security / privacy problemen. 
 
Let op, voor Niels: 
- Studenten kunnen niet verplicht worden om deze 

tool te gebruiken, dus als ze niet hun werk hierop 
willen zetten, omdat ze bijvoorbeeld geen 
coockies willen accepteren, dan moet er een 
alternatief zijn (zodat ze geen problemen krijgen 
in hun studievoortgang) 

- Erg belangrijk, er mag alleen content aangeleverd 
worden waarop ze zelf de rechten hebben, of 
waarvan de rechten geregeld door zijn 
bijvoorbeeld CC of afkoop 

-  
 

 
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. 
 
 


