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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 

 
FH EC, FH KE (mogelijk ook ACI & FH ICT) 

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

Dries van den Enden 

Wanneer 
Van wanneer tot wanneer loopt 
de pilot (maximaal 6 maanden). 

Maart 2021 tm Juli 2021 (ontwerp) - afgerond 
September tm Januari 22 (pilot) 

Doelgroep en aantal 
Studenten, docenten, e.d. 

Ontwerp fase: 
6 docenten van verschillende instituten 
3 studenten van verschillende instituten 
 
Go/No Go beslissing 7 juli 2021 
 
Pilot fase: 
3 docenten van verschillende instituten 
30-90 studenten per verschillend instituut 

Leverancier 
Wie is de leverancier van het te 
testen product 

the upgrade society  
 www.theupgradesociety.com 
 

  



 

 

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

Totaal: 220u (max. schaal 12) 
Gehele project: Projectleider 20u 
Ontwerp Fase: 6 docenten a 20u = 120 u 
Pilot Fase: 4 docenten a 20 = 80u  

Extern budget 
Wat zijn de licentie en andere 
kosten? 

Ontwerp Fase: 4000 euro (ex. BTW) 
- facilitatie workshops 6x2u – 1000 euro 
- ontwikkeling MOOC – 1000 euro 
- ontwikkeling Matchingssysteem 2000 euro 
 
Totaal Pilot fase : 1950 (ex. BTW) 
Pilot Fase: 300 + 10xvar 
MOOC: 300 
variable: systeemkosten: 
10 euro / pp per maand – afhankelijk van aantal 
deelnemende studenten, wat in de ontwerpfase 
wordt bepaald. 
 
Addendum per 2-7-2021 (Go voor Pilot Fase): 
2 deelnemende instituten: Communicatie en 
Kind&Educatie 
Communicatie: 120 studenten 
Kind&Educatie: 45 studenten 

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

Matchingssysteem voor initiatieven (bv. Externe 
partner projecten, onderzoeken, etc) aan 
studenten en coaches in het onderwijs.  

Resultaat 
Wanneer is de pilot succesvol 

- Ontwikkeling MOOC voor het 
matchingssysteem (voor de onboarding van 
iedere docent, student en partner die wil 
participeren) 

- Instituutsspecifieke matchingscriteria 
opvoeren (competenties, kennis, 
vaardigheden en attitudes) 

- Verschillende soorten initiatieven kunnen 
opvoeren (bv. partnerprojecten, lectoraats 
onderzoeksvragen) 

- Het kunnen matchen van projecten aan 
leertrajecten van studenten 

- Instituut-onafhankelijk werkende matchings 
oplossing (een deel zal altijd iteratief moeten 
plaatsvinden ivm opleidingsafhankelijke 
matchingscriteria) 

Risico 
Waar moeten we op letten 

Planning en Tijd voor participerende docenten 
in ontwerp fase (deelname aan de geplande 
workshops voor het inrichten van het systeem is 
essentieel) 
 
Deelname met voldoende studenten en 
initiatieven (bv. projecten / onderzoeken) in de 
pilot fase 



 

 

 
No Go beslissing deelnemende instituten op 7 
Juli 2021 (om van ontwerpfase naar pilot fase te 
gaan) 

 
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. 


