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Evaluatie EdTech experiment
Instituut
FH EC, FH KE (mogelijk ook ACI & FH ICT)
Website leverancier
www.theupgradesociety.com
Productomschrijving
Kunstmatige Intelligentie ten behoeve van het bij elkaar brengen van vraag en
aanbod tussen professionals met een project.
Experiment
Matchingssysteem voor initiatieven (bv. Externe partner projecten, onderzoeken, etc)
aan studenten en coaches in het onderwijs.
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)
-

Didactiek
Binnen het afstudeerjaar van de opleiding Communicatie. Studenten werken aan
diverse leeractiviteiten voor uiteenlopende opdrachtgevers en dus opdrachten. Zij
doen dit zowel individueel als in teamverband.
Evaluatie
- Hoeveel docenten waren er betrokken: 20-25
- Hoeveel studenten waren er betrokken: 140- 160
- Hoeveel projecten zijn er in het systeem gezet: +/- 100
- Korte toelichting van gebruikte (matching) functionaliteiten
o Positieve zaken: systeem is helpt om doelen en ambities heel visueel
weer te geven. Het denkt verder dan de student zelf. Het matcht
opdrachten en opdrachtgevers op basis van ambities en doelen en
dus leerwensen van de student.
o Leerpunten: gezien de tijdelijke opzet van het was het niet mogelijk
om opdrachtgevers toegang te geven tot het systeem, dat is wel
echt een meerwaarde! Ook de wijze en tijd van implementatie
verdient meer aandacht (in de toekomst)
o Toekomstbeeld van product in de opleiding: Het is een product waar
iedere opleiding mogelijk gebruik van zou kunnen maken, mits er
voldoende ondersteuning en capaciteit is voor de implementatie van
het systeem, dit vergt namelijk een hoop uren en commitment,

zeker als we naar meer hybride samenwerkingsvormen gaan en meer talent gestuurd
onderwijs!
Techniek
De technologie gebruikt is een 8 jaar oude KI engine die getraind is met een
dataset van 80 miljoen vacatures en 20 miljoen profiel data om tot een
statistische match van 98% te komen. Het onderdeel dat in het edtech
experiment werd aangeboden is de toegevoegde laag voor het matchen van
hybride teams. Waarin centraal staat dat er geautomatiseerd groepen worden
gecreëerd op basis van gezamenlijke interesse en/of ambitie tot participatie of
groei.
- AI – Matching
o op basis van leerdoel kenmerken / personeelsfunctie / opleiding)
- Platform functionaliteit
o Om teams te vormen, interesse te delen, sollicitatie, communicatie
- MOOC
o Om het systeem te leren kennen
Advies
Fontys Innovatie Index

Rating

Samenvatting

A - Didactiek
1. Kwaliteit van het
beoogde resultaat
2. Kwaliteit van de ICTtoepassing
3. Kwaliteit van de toetsing
en evaluatie

»

B - Implementatie
1. Ondersteuning
2. Veranderpotentie
3. Value for money

»

Vergt veel inspanning om te implementeren,
van zowel studenten, medewerkers als
externe partijen

C - Techniek
1. User experience
2. Integratie DLO Fontys
3. Security, privacy,
leverancier

»

Koppeling met bestaande systemen niet
getest, onzeker of dat mogelijk is

ü

GROEN – POSITIEF:
Kansrijke tool met een grote kans van slagen en transformerende resultaten
opleveren

»

ORANJE:
Sommige onderdelen zijn solide, een paar onderdelen missen het volledige
potentieel. Vereist zeker aandacht.

û

ROOD:
Niet kansrijk om te slagen (op dit moment)

