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Vaststelling realisatie van het uitgevoerde experiment:

Doorlooptijd
Budget
Resultaat

Plan
4 weken
2500 euro en 25 uur
Zie hieronder

Realisatie
24 weken
2500 euro

Samenvatting
De gehele doorloop van het proces staat in het voortgangsevaluatie
document beschreven.
Aanbevelingen

Naar aanleiding van het experiment, kan ik als uitvoerende zeggen dat EnLightEd
een zeer waardevolle applicatie is die met veel toegevoegde waarde binnen de
Fontys geimplementeerd kan worden. Ik heb met een groepje
scheikundestudenten de applicatie uitgeprobeerd en zowel zij als ik waren er erg
enthousiast over. De applicatie hebben we vergeleken met andere online
applicaties die ook met multiple-choice vragen werken. Het allergrootste voordeel
is dat EnLightEd gerichte, geautomatiseerde feedback kan geven op elk
antwoord dat de student geeft. Hierin onderscheidt het zichzelf van andere
multiple-choice applicaties zoals bijv. Kahoot en Socrative.
Een ander groot voordeel is dat zowel de vragen als de antwoorden met
wiskundige taal geschreven kunnen worden. Dit is essentieel voor vakken zoals
natuurkunde, wiskunde en scheikunde.
Een nadeel wat erbij hoort is dat de toegevoegde waarde van de automatische
feeddback pas echt komt als er veel tijd in wordt gestoken. Echter, die tijd die in
de ontwikkeling wordt gestoken, kan ook als een leerproces worden ingezet.
Daardoor zie ik zeker op de lerarenopleiding een grote toegevoegde waarde.
Samen met de studenten zie ik potentie in het gezamenlijk creëren van een
database aan multiple-choice vragen, inclusief geautomatiseerde feedback. Door
met zijn allen hieraan te werken en elkaar te helpen is het leerproces in het
formuleren van feedback en toetsvragen van enorme waarde die je niet zomaar
met een andere tool kan bewerkstelligen. Daarnaast ontstaat een database aan
opgaven die de docenten-in-spé op hun beurt weer kunnen gebruiken voor hun
lespraktijk.
Conclusie: ik raad Fontys heel sterk aan om te investeren in EnLightEd, en dan
met name op de lerarenopleidingen van de bètavakken.

Waar

Plan
FLOT

Wie

Rick Bosch van Drakestein

Realisatie

ü
ü

Contactpersonen

Wanneer
Doelgroep en aantal
Studenten, docenten,
e.d.

Februari – maart
- Eind project juni
Een groep van max 15
studenten

ü
ü

Leverancier

EnLighted

ü

Intern budget

Uren docent, geschat 25 uur
Uren intern besteed en niet
ten kosten van project
Licenties, geschat 2500 euro

ü

Extern budget
Doel
Wat wil je tijdens het
experiment te weten
komen

ü

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)

4. Studenten konden niet
zomaar inloggen. Pas na
contact met EdTech
konden de studenten
inloggen met hun eigen
account.

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)

2. Zowel ik als de studenten
hadden een korte instructie
nodig om erachter te
komen hoe de software
werkt, maar ik denk dat dat
voor de meerwaarde
onvermijdelijk is.
Over het algemeen is de UI
heel intuitief.

General usability
Did the chat format work for
you?
(Yes, No, I don’t know/have no
opinion, Comments:)

Niet mee gewerkt.

What are your initial
impressions after solving an
exercise?
(Free format)

Ja, zowel studenten als
ikzelf vonden het heel
duidelijk om de gemaakte
opgaven ook op te lossen.

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

Dit was zeer afhankelijk van
hoe de opgave was
gemaakt. Sommige
studenten maakten de
opgaven heel grondig en
gaven goede feedback.
Anderen deden dat minder

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
Waar moeten we op
letten

Als bovengenoemde doelen
geëvalueerd kunnen worden
Samenhang met andere
projecten

goed. Daardoor was de ene
opgave goed op te lossen
en de ander minder goed.
Uiteraard geven we de
voorkeur aan dit platform.
Dit biedt compleet andere
feedbackmogelijkheden
dan dat pen en papier (of
excel) ooit zou kunnen
bieden.

ü
De integratie binnen
Fontys kan nog een
uitdaging worden. De
aanbeveling staat, maar ik
hoop ook dat de realisatie
daar gaat komen.
In middels loopt er een
aanbestedingstraject
binnen Fontys
(projectleider Vincent
Spijker), vanuit ons project
zullen we Enlighted
aandragen.

