EdTech

Afspraken Experiment

Werken en leren in
Mixed Reality

Afspraken EdTech experiment
Vaststelling afspraken voor het uitvoeren van een 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

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

Het Fontys Educatief Centrum (FEC) is de aanvrager. Het
experiment wordt onder leiding van FEC uitgevoerd in
samenwerking met de volgende Fontys opleidingen:
- Fontys BEnT, opleidingen PTH, BMKB en/of Technische
bedrijfskunde
- Fontys Sporthogeschool, opleidingen Sportkunde en/of
ALO
Roel Martens (FEC, onderdeel van Fontys BEnT)
Mario Paiano (Fontys Sporthogeschool)

Wanneer

Voorbereidingen: 26 november t/m 21 december 2021
Daadwerkelijke experiment: 22 december 2021 t/m 22 juni
2022. Daarna volgt de evaluatie.

Doelgroep en aantal

Het precieze aantal deelnemers is nu nog moeilijk aan te
geven, maar het experiment zal 30 studenten en 20
docenten zeker niet overschrijden. Dit omdat het project
gericht is op het experimenteren met werken en leren
met Mixed Reality, in het bijzonder met de virtuele wereld
Microsoft Mesh. We willen dit met individuen en/of kleine
groepen doen.

Van wanneer tot wanneer
loopt het experiment
(maximaal 6 maanden).
Studenten, docenten, e.d.

Leverancier
Wie is de leverancier van
het te testen product

Microsoft:
- Microsoft Mesh App: https://www.microsoft.com/nlnl/p/microsoft-mesh-apppreview/9p64lj74ngw0?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab
- Microsoft HoloLens 2: https://www.microsoft.com/nlNL/hololens/buy

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

Uren door FEC- en sporthogeschool medewerkers:
- Oriëntatie op technische en didactische mogelijkheden
Microsoft Mesh 32 uur
- Onderzoek naar Microsoft Mesh app op HoloLens. 32 uur

- Hands-on inspiratiesessies verzorgen inzake het
technisch en didactisch gebruik van Mixed Reality bij
werken en leren 24 uur

Extern budget
Wat zijn de licentie en
andere kosten?

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

De volgende kosten worden gemaakt buiten de
personele kosten die door de instituten zelf worden
gefinancierd:
- Twee stuks Microsoft Hololens V2, incl. case, wireless
display adapter en installatie, hulp bij aanvraag en nazorg.
€8855,65 (incl. BTW).
- Licentiekosten voor software t.b.v. creatie 3D objecten
€1140,00 (Incl. BTW).
In het experiment willen we ervaringen opdoen in het
werken en leren in virtuele werelden, Microsoft Mesh in
het bijzonder. Microsoft streeft ernaar om Mesh in 2022
aan MS Teams toe te voegen (bron:
https://news.microsoft.com/innovation-stories/mesh-formicrosoft-teams/). In het experiment willen we de
didactische en, waar kan, technische mogelijkheden van
Microsoft Mesh gaan verkennen.
Mario Paiano: “Door de integratie van Avatars en 3D omgevingen
in MS Teams is het laagdrempeliger dan ooit voor studenten en
docenten zich in virtuele werelden te begeven. Door real life
benadering voelen docenten en studenten zich ‘meer op locatie’.
De ‘wetten’ van de echte wereld komen ook meer naar voren, het
voelt ook persoonlijker en je kunt de echte wereld virtueel maken
wat je een gevoel van ‘op school of op het werk zijn’ geeft.”
In het gebruik van Mesh zien we wel een gelaagdheid. Op
basis van een gesprek met Microsoft op 6 december 2021
is duidelijk geworden dat we binnen de looptijd van het
experiment niet alle drie de lagen technisch kunnen
ervaren. Het betreft de volgende gelaagdheid:
- Middels Mesh voor MS Teams als een avatar (2D) aan MS
Teams vergaderingen/sessies deelnemen.
- Middels Mesh voor MS Teams in een 3D virtuele wereld
werken en leren.
- Middels Mixed Reality en de Microsoft Mesh app werken
en leren, gebruikmakende van de HoloLens.
Qua experimenteren kunnen we vooralsnog enkel gebruik maken
van de Mesh app. Toegang tot Mesh voor MS Teams zal nog
even op zich wachten, aldus Microsoft Nederland. Echter,
Microsoft Nederland wil wel graag met Fontys Hogescholen om
tafel om scenario’s en/of toepassingen voor het onderwijs te
bedenken. Op het moment dat Mesh voor MS Teams dan
beschikbaar komt, kunnen we daar meteen mee aan de slag in
het onderwijs. Daarnaast geeft Microsoft Nederland aan dat
beschreven scenario’s en/of onderwijstoepassingen als stimulans

kunnen fungeren in het vrijgeven van/toegang geven tot Microsoft
Mesh (2D en/of 3D) vanuit de Microsoft wereldtop.

Voor verschillende doeleinden zien we als Fontys nu al
mogelijkheden met Microsoft Mesh:
- Online virtuele vergaderingen en/of interactieve
werksessies.
- Onderwijssituaties met studenten, van presenteren
tot aan activerende spel- en werkvormen.
- PR en wervingsdoeleinden zoals online open dagen
en proefstudeerdagen.
De nadere verkenningen met Microsoft Nederland
zullen dit rijtje aanvullen en tevens specifieker maken.
Het experimenteren met de Mesh-app en de HoloLens
zullen daar ook aan bijdragen.

Resultaat
Wanneer is de pilot
succesvol

Risico
Waar moeten we op letten

Door Microsoft Mesh nu al uitgebreid te verkennen, zijn
we 'straks' niet verrast in het werken en leren met Mesh
voor MS Teams. Het experiment levert de volgende
concrete resultaten op:
- Beschreven scenario's/onderwijstoepassingen van werken leersituaties binnen Mesh.
- Gebruikerservaringen met de Mesh app en het gebruik
ervan op de HoloLens. Deze ervaringen worden, net als de
beschreven scenario's/onderwijstoepassingen, verwerkt in
een hands-on inspiratiesessie voor docenten en
studenten.
- Uitgevoerde hands-on inspiratiesessies voor een selectie
docenten en studenten van de BEnT-opleidingen en de
opleidingen van de sporthogeschool.
Het volgende aspect vormt mogelijk een risico:
- Binnen Fontys is er nog geen ervaring met Microsoft
Mesh. Dienst IT (is reeds benaderd) geeft aan dat er
momenteel geen capaciteit voor is. In dit experiment zou
dit vooralsnog geen belemmering moeten vormen.
Mogelijke deelname van Dienst IT is uiteraard wel
wenselijk en wordt ook als een meerwaarde gezien.

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.

