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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 

Fontys Mens en Maatschappij 

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

Marc van Bakel; Joost Marx 

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

Voorbereidingen april/mei 2021 
 
Daadwerkelijke pilot september 2021 tm januari. 
Dan komt eerste evaluatie en mogelijk komt er een 
verlenging tot juni 2022 2022 

Doelgroep en aantal 
Studenten, docenten, e.d. 

Samenwerking met organisatie Archipel Thuis.  
Studenten verpleegkundige op mbo en hbo niveau; 
professionals: verpleegkundigen en verzorgenden 

Leverancier 
Wie is de leverancier van het te 
testen product 

https://www.vuzix.com/products/m400-smart-
glasses 
Wordt geleverd door Archipel Thuis 

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

• 2x 40 uur voor 2 docenten gedurende 2 
onderwijsperiodes;  
Werkzaamheden als: installeren en werkzaam 
krijgen van applicatie, kennis en vaardigheden van 
techniek aanleren aan gebruikers (studenten en 
docenten), benaderen van praktijk (hybride 
leeromgeving), procesbegeleiding, koppeling met 
onderwijs en onderzoek evaluatie van project. 
2x 3.450,00 
 
 
•30uur voor 1 onderzoeker gedurende 2 
onderwijsperiodes voor ondersteuning van 
onderzoek.  
2.430,00 
 
Totaal:  
€9.330,00 



 

 

Extern budget 
Wat zijn de licentie en andere 
kosten? 

• Technologie: Vuzix 400: 4 brillen worden geleased 
in samenwerking met Archipel Thuis 
 
Software in samenwerking met Archipel Thuis wordt 
gekozen voor organisatie 1 Minuut.  
 

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

Dit idee heeft als doel om educatie op school en de 
stagepraktijk (interdisciplinair en transmuraal) te 
verbinden via het experimenteren met de slimme 
bril in (praktijk)opleidings scenario’s en -
toepassingen. 
 
Begeleiding van studenten in zorgsituaties staat 
onder druk door personeelstekorten. Dit is extra 
zichtbaar nu fysiek ontmoeten is vervangen door 
digitaal ontmoeten, via bijvoorbeeld Microsoft 
Teams. Kenmerkend voor dit middel is dat het vaak 
óver werkprocessen gaat waarin we niet 
gezamenlijk deelnemen áán een werkproces, zoals 
zorgverlening. De bestaande kloof tussen binnen- 
en buitenschools onderwijs, de ‘education practice 
gap’, lijkt hiermee eerder groter dan kleiner 
geworden. 
De ‘slimme bril’ kan dit helpen overbruggen. 
Bovendien kan hiermee samenwerking op een 
laagdrempelige manier worden uitgebreid, met het 
werkveld, over de muren van de eigen opleiding 
heen, tussen disciplines en niveaus van opleiden! 
Met de bril kan op afstand, via een veilige online 
verbinding, (video)bellen, chatten en bestanden 
delen, plaatsvinden. Via een ingebouwde camera 
kijkt een expert op afstand mee door de ogen van 
de brildrager. De expert krijgt real-life informatie 
over de context, waarin de ander zich bevindt. 
Hierdoor kunnen direct adviezen op maat gegeven 
worden. De brildrager heeft daarnaast de handen 
vrij om adviezen of verzoeken van de ander direct uit 
te voeren. 
 
In Noord-Brabant en Limburg wordt de bril al in 
zorgprocessen ingezet door experts met 
specialistische kennis om op afstand diagnoses te 
stellen en behandeling in te zetten; bijvoorbeeld 
door een arts te verbinden met een 
verpleegkundige, die als ‘verlengde arm’ bij een 
cliënt ter plekke is. De slimme bril wordt 
(vooralsnog) nog niet ingezet voor ondersteuning 
van praktijkleren van studenten via coaching op 
afstand, peer feedback en interprofessioneel leren. 
Ervaring opdoen met zorgtechnologie in opleiding is 
niet alleen nodig om studenten hiermee vertrouwd 
en vaardig te maken maar ook om hen te betrekken 
bij (morele) oordeelsvorming over de waarde ervan. 



 

 

 
Resultaat 
Wanneer is de pilot succesvol 

- Als bovenstaand scenario zowel technisch als 
organisatorisch succes is verlopen 

- Als we meerdere onderwijs scenario’s hebben 
kunnen beschrijven waarbij deze technologie 
zou kunnen werken 

 
 

Risico 
Waar moeten we op letten 

- Opletten waar we de data kunnen opslaan 
- Toestemming van de personen die gefilmd gaan 

worden 
 

 
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. 
 


