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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 BEnT, PTH-FEC 

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

 

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

juni 2021 tm december 2021 

Doelgroep en aantal 
Studenten, docenten, e.d. 

Onbekend 

Leverancier 
Wie is de leverancier van het te 
testen product 

PRESENTATIONS2GO 
https://www.presentations2go.eu/#home 

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

Uren door FEC-medewerkers: 
Bijeenkomsten organiseren met 
geïnteresseerden binnen Fontys Hogescholen. 
20 uur 
Content ontwikkeling. 40 uur 
Hands-on ondersteuning bij het experiment en 
de activiteiten die worden ondernomen door 
deelnemende instituten/opleidingen. 24 uur 
 
Trainingssessies verzorgen inzake het gebruik en 
toepassing van de technologie. 30 uur 
 
Kennisdisseminatie. 20 uur 
Algemene coördinatie: 16 uur 
 
Totaal: 150 uur (10.500 euro) 
 

Extern budget 
Wat zijn de licentie en andere 
kosten? 

Onder de €10.000 euro 
 



 

 

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

In het experiment willen we voortborduren op 
het promotieonderzoek van Hanneke Theelen. 
In dit onderzoek stond het gebruik van 360 
graden video's bij het simuleren van 
klassensimulaties centraal. Het onderzoek 
richtte zich op leraren in opleiding. 
 
Door de 360 graden klassensimulaties konden 
studenten een beter beeld krijgen van wat zij 
kunnen verwachten in de onderwijspraktijk en 
kunnen zij zodoende hun handelingsrepertoire 
uitbreiden. Ook worden ze hierbij virtueel 
getraind om beter om te kunnen gaan met 
ordeverstoringen met als resultaat dat hun 
spanning om les te geven wordt verminderd. Ze 
oefenen als het ware in een veilige omgeving! 
 
Technisch gezien heeft Hanneke gebruik 
gemaakt van de RICOH THETA S 360 graden 
camera's en YouTube gebruikt als videoplatform. 
Studenten konden de 360 graden video's op 
YouTube bekijken met een relatief goedkope 
VR-bril waarin een mobiele telefoon kan worden 
geplaatst. Het betreft de VR BOX Virtual Reality 
Bril. 
Probleem van YouTube als videoplatform is 
enerzijds dat 360 graden video's die erop 
worden geplaatst een behoorlijk kwaliteitsverlies 
hebben. Daarnaast is YouTube AVG-technisch 
niet geschikt. In de video's komen per slot van 
rekening studenten en leerlingen voor. 
Momenteel wordt binnen Fontys Mediasite 
gebruikt als (AVG-proof) videoplatform, maar het 
probleem is dat Mediasite geen 360 graden 
video's ondersteunt en Sonic Foundry 
(leverancier) dit ook nog niet voornemens is in 
de nabije toekomst. 
 
In dit EdTech experiment willen we daarom een 
videoplatform gaan gebruiken dat wel 360 
graden video's ondersteunt, te weten 
Presentations2Go. 
Wat we in experiment willen bereiken is dat 
initiatieven rondom het didactisch inzetten van 
360 graden video's in het onderwijs een boost 
krijgt binnen Fontys Hogescholen. Dat het een 
meerwaarde heeft, heeft Hanneke aangetoond. 
Het zou mooi zijn wanneer in verschillende 
contexten wordt doorgepakt op dit initiatief. 
 



 

 

Resultaat 
Wanneer is de pilot succesvol 

1. Bruikbaarheid testen van Presentations2GO 
binnen Fontys 

2.  Wat we in experiment willen bereiken is dat 
initiatieven rondom het didactisch inzetten 
van 360 graden video's in het onderwijs een 
boost krijgt binnen Fontys Hogescholen. 

3.  
Risico 
Waar moeten we op letten 

• Worden er privacy gegevens gedeeld van 
deelnemers of studenten? 

• Na de pilot kan de tool niet zomaar 
aangeschaft of verder gebruikt worden, dit 
zal via het reguliere IM proces moeten 

 
 
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. 
 


