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ONDERWIJSINNOVATIE & CROWDSOURCING
EINDVERSLAG

Uitgangspunten project
De resultaten

MANAGEMENT
SAMENVATTING
In het project Platform Onderwijs Innovatie (POI) heeft het
Lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam
gewerkt aan onderwijsvernieuwing in relatie tot crowdsourcing.
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INLEIDING:
HET LECTORAAT CROSSMEDIA
EN CROWDSOURCING

UITGANGSPUNTEN
PROJECT

Het Lectoraat Crossmedia ziet crowdsourcing als een voorwaarde

Het Lectoraat Crossmedia ziet crowdsourcing als een

voor een succesvol platform. De inzet van crowdsourcing is echter

instrument voor een succesvol platform.

geen garantie voor succes. Er komt veel bij kijken.
Ontwikkeling vindt plaats, in openheid en in samenwerking
Hoe activeer je de crowd en hoe hou je ze actief? Wat versta je

met studenten, onderwijs (de Hogeschool van Amsterdam en

eigenlijk onder actief gedrag? In van Vliet et al. (2013) zijn dergelijke

andere onderwijsinstellingen) en het werkveld.

en andere mechanismen over de werking van crowdsourcing in
kaart gebracht, alsook een aantal praktische methoden om een
crowdsourcing platform op te zetten. In het project “Platform
Onderwijs Innovatie” (POI) past het lectoraat deze kennis toe op het

“HOGESCHOLEN ZIJN
DIPLOMA MILLS”
Erik Mooij.

Projectresultaten zijn niet exclusief voorbehouden aan de
Hogeschool van Amsterdam maar relevante voor de HvA
staat wel voorop.

onderwijs domein.
Er wordt onderzocht op welke wijze crowdsourcing kan worden
ingezet om te komen tot een landelijk platform waar innovatieve
ideeën voor onderwijsvernieuwing in het HBO worden verzameld
en gewaardeerd. In dit rapport leest u alles over ons project: de
aanpak, het verloop en de resultaten.
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1. ONDERWIJSVERNIEUWING:
OVER DE HELE BREEDTE

2. PLATFORM:

ONZE HOOFDVRAAG: EN DEELVRAGEN:

Onderwijsvernieuwing is een big issue: voor het onderwijs, voor alle partijen
er omheen, voor het Ministerie en de student die het onderwijs vanuit zijn

In de periode februari 2015 tot november 2015 heeft

Waaruit bestaat een open platform voor onderwijsvernieuwing

zolderkamer hervormt. Gedurende het project zagen vele initiatieven,

het Lectoraat Crossmedia onderzoek gedaan naar:

en welke elementen zijn hierbinnen cruciaal om een dergelijk

spraakmakende Tegenlicht programma “De Onderwijzer aan de Macht1”

DE WIJZE WAAROP CROWDSOURCING KAN WORDEN INGEZET

uitgezonden, die werd opgevolgd door een landelijke discussie tournee. De

Welke kennis en welke skills zijn van waarde voor

OM TE KOMEN TOT EEN PLATFORM WAAR INNOVATIEVE

de beroepspraktijk en waarom?

maand erop werd TEDx Education in Amsterdam georganiseerd. De eerste

IDEEËN VOOR ONDERWIJSVERNIEUWING IN HET HBO WOR-

Nederlandse hack-a-thon voor het onderwijs (Eduhack) bouwde begin juni

DEN VERZAMELD EN GEWAARDEERD.

programma’s en platforms het daglicht. Zo werd in februari 2015 het

24 uur achtereen tools voor een nieuw onderwijs. Tussendoor werden

platform op te zetten en levendig te houden?

Welke lesmethoden zorgen dat studenten efficiënt kennis
en skills leren die van waarde voor de beroepspraktijk zijn?

ideeën gedeeld en bediscussieerd op het door OCW gelanceerde platform
Ons Onderwijs 2032.
Op kleinere schaal namen we eveneens vernieuwing waar. Op Avans werkt een
groep (oud-) studenten en docenten aan een (kennis) uitwisselingsplatform
gericht op het vak Communicatie. Aan de Hogeschool van Amsterdam
zijn initiatieven om studenten meer inspraak in het schoolbestuur te
geven. De bezetting van het Maagdenhuis in februari – maart 2015 heeft
hier ongetwijfeld invloed op gehad. Iedere geïnterviewde persoon, iedere
workshop deelnemer binnen ons project had ideeën over een nieuwe vorm
van onderwijs. Het idee dat het onderwijs vernieuwd moet worden leeft,
maar hoe breng je mensen samen, filter je de goede van de minder goede
ideeën en zorg je ervoor dat ideeën tot werkelijkheid komen?

1 http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/onderwijzer-aan-de-macht.html
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POI betrof geen wetenschappelijk onderzoek. Het was een inventarisatie en analyse naar onderwijsvernieuwing middels crowdsourcing. De praktijk
speelde hierin de hoofdrol. Het Lectoraat heeft dan ook in haar onderzoek verschillende hogescholen, marktpartijen en studenten gesproken en
uitgedaagd mee te werken. Daarmee bewoog het Lectoraat zich ook buiten de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Een open platform is per
definitie een die de HvA overstijgt. Bovendien maakt diversiteit crowdsourcing effectief 2. Voor ons project impliceert een ‘open’ input (inbreng van
het onderwijsveld in de breedte), een brede ‘output’ (het delen van resultaten met het veld). In die zin belichaamde het Lectoraat al onderzoekende
een onderwijs innovatie platform.
Om onze hoofdvraag en deelvragen te beantwoorden hebben we niet enkel gekeken naar bestaande platforms. Deelnemende studenten, docenten
en andere professionals hebben ideeën en oplossingen aangedragen, bedoeld als tools om (landelijke) platforms te verbeteren. Sommigen onder
hen kwamen met een blauwdruk voor een compleet nieuw (landelijk) platform. De kwaliteit van de ideeën, oplossingen en het denkspoor waar
het ons op bracht, had als uitwerking een viertal concepten die wij als projectteam verder hebben uitgewerkt (zie hoofdstuk “Vier concepten”). Eén
ervan (Stageinkaart.nl) is tot detailniveau uitgewerkt.

2 Van Vliet et al., Crowdsourcing, 23.
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3. MODEL PLATFORM ONDERWIJS INNOVATIE
3.1. AANPAK

3.2 UITLEG MODEL
IN DIT MODEL ZIJN DRIE NIVEAUS TE ONDERSCHEIDEN:

Als referentiekader voor het project is in de beginfase

Niveau 1 Backoffice (BO): draagt zorg voor (wetenschappelijk) onderzoek, validatie en evaluatie alsook

een model platform onderwijs innovatie gemaakt

(technisch) faciliterende rol. Deze wordt vervuld door een expertrol te vervullen middels verschillende

(zie afb. 1), dat het proces rond de werking van

werkvormen (workshops, interviews, expert panels, etc.). De BO kan gevormd worden door een

een platform inzichtelijk maakt. In dit model

(verzameling) hogeschool (-en) evt. i.c.m. studenten en het bedrijfsleven.

worden stapsgewijs innovatieve ideeën verzameld,
gewaardeerd en gedurende het gehele proces

Niveau 2 Platform: dit is het platform waarop ideeën worden verzameld en verspreid (“Add ideas”), een

verbeterd en wordt aangezet tot gebruik van de

ordening wordt aangebracht (“Top picks”), resultaten worden gedeeld (“Move that Truck!!”) en verspreid (in

verzamelde ideeën en de ervaring daarmee te delen.

de “Shop”). De Community woont meetups bij en neemt deel aan een of meerdere challenges, die door de

Een groot aantal werkvormen voor zowel de in het

Back Office organisatorisch geregeld worden. Ideeen en concepten die hieruit voortkomen worden gedeeld

model genoemde “Community” (of Crowd) en de

en verrijkt door zowel de Community als de Back Office op een (digitaal) platform. Vervolgens wordt de

“Back Office” heeft het projectteam aangewend

Community ingezet om de ideeen en concepten te rangschikken. Het beste idee wordt uitgewerkt tot een

om de geformuleerde hoofd- en deelvragen te

volledig concept, waaraan de Community en de Back Office op verschillende manieren werkt (door een hack-

beantwoorden. Zo hebben er vele interviews,

a-thon of een expert panel). Vervolgens wordt het concept vrijgegeven (“Move that Truck!!”) en kan het verder

workshops, een hack-a-thon en een challenge

gebracht worden door de Community en/of de Back Office (“Shop”). Het platform kan digitaal, fysiek of een

plaatsgevonden. Het model POI beschrijft in feite

combinatie van beide zijn.

het proces dat tijdens het project is doorlopen. In
dit rapport worden de model POI fases dan ook
gebruikt als verslaglegging van het project.

Afb.1 Model POI: Proces rondom platform onderwijsinnovatie, H. Van Vliet (2015).

Niveau 3 Community: de community (ook wel: crowd) plaatst berichten, ideeën verfijnt, verrijkt, ordend en
beoordeeld deze, werkt de beste ideeën tot concepten en producten uit en herhaalt dit proces. De community
ontmoet elkaar op de verschillende challenges, hack-a-thons, etc. Deze worden door de community zelf of
(deels) door de BO georganiseerd.

|8
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3.4. ONDERWIJS INNOVATIE
ALS EEN CYCLISCH SYSTEEM

3.3 PROJECT TOEGEPAST OP MODEL POI
Het Lectoraat Crossmedia heeft vooral de rol (ook wel het niveau) van BO gespeeld. De Community

Het model POI laat afgebakende fases zien. Zo wordt er

bestond uit deelnemers vanuit meerdere hogescholen, het werkveld en studenten. Het niveau platform

stapsgewijs naar een resultaat gewerkt. Gezamenlijk uitgedachte

is het samenspel tussen beide andere niveaus.

(deel) resultaten worden middels de “Shop” terug in het Platform
gebracht. (Deel) resultaten kunnen zo verder gebracht worden

Veel van de in het model genoemde werkvormen zijn ingezet.
Vanuit de BO (het Lectoraat) de volgende:

of nieuwe bewegingen en ideeën initiëren. Dit cyclische aspect

•

Interne workshops met uitkomst onder andere model POI.

onderwerpen actueel en is de Community constant bezig met

•

Interviews met werkveld, studenten en andere hogescholen met uitkomst: in kaart

een proces, dat herhaaldelijk nieuwe resultaten, inzichten en (uit te

barriéres, uitwisseling kennis en ervaring en bouwen aan Community.

werken) ideeën voortbrengt.

•

is cruciaal in een onderwijs innovatie platform. Zo blijven de

Onderzoek verricht naar (inter-) nationale ontwikkelingen in het onderwijs en
(onderwijs innovatie) platforms.

Het model kan de indruk geven dat een idee eerst gedurende een

•

Challenge uitgeschreven via de Battle of Concepts.

lange periode volledig uitgewerkt moet worden alvorens deze

•

Workshops georganiseerd om ideeën te verzamelen, aan te scherpen en te rangschikken.

terug te leggen in het Platform. De SCRUM methodiek, waarin een

•

Een expert panel heeft ideeën verder uitgewerkt tot concepten.

sprint zowel een lange als een korte periode kan beslaan, is echter

•

Hackathon om een van de concepten verder uitgewerkt te krijgen.

goed op model POI te leggen. Net als in de SCRUM methodiek
worden voorafgaand aan een sprint te behalen resultaten
geformuleerd (in model POI de zijn dit te behalen resultaten in de

DE COMMUNITY IS DEELGENOOT AAN DE GENOEMDE WERKVORMEN. HET VERLOOP VAN DE WERKVORMEN

te verwezenlijken ideeën, producten en onderzoeken die gekozen

EN DE UITKOMSTEN ERVAN WORDT LATER IN HOOFDSTUK “WERKVORMEN” BESCHREVEN.

zijn tot “Top Picks”). (Deel)resultaten worden gedeeld (“Move that

“WE ARE WHAT WE REPEATEDLY DO […]”
Will Durant.

Truck”) of verder uitgewerkt. Als de uitgewerkte ideeën robuust
genoeg zijn dan worden ze gedeeld in de “Shop” en kunnen deze
of nieuwe ideeën teruggebracht worden naar stap 1. De tijd tussen
“Top Picks” en “Move that Truck” of zelfs “Shop” kan kort zijn en
als een platform transparant is, ten alle tijden voor nieuwe ideeën
zorgen (teruggrijpen naar stap 1.)

| 10
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4. WERKVORMEN

IN DIT HOOFDSTUK WORDEN WERKVORMEN UIT HET MODEL POI
BESCHREVEN DIE ZIJN INGEZET TIJDENS HET PROJECT.

4.1. INTERNE WORKSHOPS,
INTERVIEWS & BIJEENKOMSTEN
“EVERY FRODO NEEDS
A GANDALF”
Mentor X

23/2 Meeting Christelijke Hogeschool Ede /
Start Up Hub Universiteit Wageningen
Gesprek met Roelof Horst (CHE) en Jannet
de Jong (Starthub Universiteit Wageningen).
Belangrijkste punten:

24/2 Raymond van Brussel

4/3 Jurriaan Mous

Gesprek met Raymond van Brussel (docent
en relatiemanager Fontys). Belangrijkste
punten:

Brainstorm met kenner innovatie platform in de
zorg (o.a. http://www.lable.org/). Belangrijkste punten:

•
•

•

Innovatie wordt beter wanneer HBO
en WO gezamenlijk studenten op een
project zetten (dit gebeurd nog te weinig).
Zien heil in ontwikkelen businessmodel
in consultancy door 3e en 4e jaars
studenten voor bedrijven.

•
•

De rol van alumni die zij vervullen
als band met het onderwijs wordt
ondergewaardeerd. Beleid en structuur
op alumni vanuit opleidingen/scholen is
nodig.
Maak zichtbaar wat voor een banden een
school met marktpartijen heeft.
Marktpartijen moeten meer inspraak
hebben in de beoordeling van de student
en het onderwijs.

24/2 Interne meeting Battle of Concepts
(BoC) briefing
3/3 Into the Mind
Verkenning inzet BoC t.b.v. crowd activatie
(studenten van diverse hogescholen) en
verzamelen van ideeën/concepten rond
onderwijs innovatie.
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Kennismaking en verkenning crowdsourcing
met crowdsourcing partij Into the Mind
(intothemind.nl externe partij).

•
•
•
•

sluit aan op bestaande (primaire) processen,
zichtbaar,
naast digitaal fysiek,
visualiseer openbaar onderwerpen, uitdagingen, kennis en netwerken teneinde het
engageren van de crowd.

10/3 Erik Visser (Edge of Education)
Brainstorm met kenner onderwijs innovatie
platform (o.a. http://operation.education/).
Belangrijkste punten:
•
constant innoveren middels een
innovatiecirkel (Concept > Ontwikkelen >
Testen > Lanceren),
•
vernieuwing moet initieel naast het
onderwijs plaats vinden.

13 |

20/3 Tim Meuleman (C2B)

1/4 voorbereiding onderwijsconferentie

17/4 Eveline Verbunt (Crowdinnovation)

14/10 Gesprek op Fontys

Kennismaking en verkenning crowdsourcing met
crowdsourcing partij C2B (c2b.nl externe partij).

POI werd gevraagd om een workshop
te organiseren tijdens de HvA
Onderwijsconferentie “Futureproof
Onderwijs” (http://www.hva.nl/
onderwijs/praktisch/content/algemeen/
etalage/onderwijsconferentie/hvaonderwijsconferentie.html). Tijdens sessie
gebrainstormd over de insteek van onze
workshop.

Kennismaking en verkenning crowdsourcing
met crowdsourcing partij Crowdinnovation
(crowdinnovation.nl externe partij).

Gesprek met twee opleidingscoördinatoren
werkveld van Fontys Academy for Creative
Industries (Raymond van Brussel en Carolijn
Slegers).

23/3 Mentor X
Gesprek met Piet Hurkmans van Mentor
X, een partij die mensen ondersteunt
volgens een methodiek gebaseerd op de
monomyth, oftewel “The Heroes Journey”
(J. Campbell). De aanpak gaat uit van een
held (de hoofdpersoon) en een mentor, die
volgens vaste verhaal elementen elkaar
ondersteunen. De aanpak richt zich met
name op het onderwijs, waarbij de student
de held is. Belangrijkste punten:
•

•
•
•
•
•
•
•

Elementen uit de monomythe bieden
structuur ter bevordering van een
innovatieproces.
Piet haalt de aanpak van Geen School
(Amber Pastoors) aan:
begin met een uitdaging voor te leggen
aan de student,
de student begrijpt het niet, maar
probeert er wel wat van te maken,
voelt halverwege nattigheid,
roept/schreeuwt om hulp,
AHA-moment en er toch nog wat van
maken,
gevolgd door reflectie.

24/3 interne meeting

| 14

28/4 Erik Visser
Vervolggesprek met Erik Visser m.n. gericht
op deelname Lectoraat Crossmedia aan
Eduhack.

1/4 Edge of Education
2/6 Concepts BoC kiezen
Edge of Education organiseerde een meetup
voor onderwijs, commerciële partijen en
overheid t.b.v. een inspiratievolle uitwisseling
over onderwijs innovatie. Belangrijkste punten:
•

Eduhack biedt mogelijkheden om ideeën/
concepten verder uitgewerkt te krijgen.

Bespreking en beoordeling van alle
ingezonden BoC concepten. Kiezen van
uiteindelijke winnaars. Vervolgens juryrapport
geschreven, verspreid via battleofconcepts.nl
(40+ hogescholen en universiteiten, 25.000+
studenten en young professionals) en BoC
Facebook (3000+ volgers).

2/4 Erik Mooij (HU)
3/7 interne meeting
Gesprek met Erik Mooij over onderwijs
innovatie (binnen en buiten de Hogeschool
Utrecht). Belangrijkste punten:
•

Onderwijs heeft de neiging om innovatie
“dood te structureren”.
•
Een gemeenschapsgevoel is belangrijk
om een community levende te houden.
Inspiratie en (een gevoel van) urgentie
kunnen daarin stimuleren9.
•
Bedrijfsleven moet een rol krijgen in het
beoordelen van de student en van het
onderwijs.
•
Waardesysteem in het onderwijs moet
veranderen.
“Scholen zijn diploma mills, zoals ze dat zo mooi
in de Verenigde Staten zeggen” – Erik Mooij.

9 Denk ook aan: theorievorming B. Anderson “Imagined

Communities”, ter bevordering van Community ‘gevoel’. Zie:

Belangrijkste punten:
•
Fontys wil een zichtbare schakel zijn
tussen werkveld en onderwijs.
•
Netwerk van Fontys en studenten moet
gevisualiseerd worden.
•
Zien veel in Stageinkaart en wil
samenwerken met de HvA op dit vlak
(Fontys heeft eerder alle stageplekken
geplot op de kaart via Google Maps).

4.2. WORKSHOPS
9/4 Onderwijs Conferentie
Tijdens de HvA Onderwijsconferentie
“Futureproof Onderwijs” hebben wij een
workshop gegeven met daarin:
•
•
•

een introductie over crowdsourcing,
crowdsourcing toegepast op het
onderwijs en
•we in drie groepen met het
crowdsourcing canvas aan de slag zijn
geslagen.

Belangrijkste punten van de groepen die met
het canvas aan de slag gingen:
•
Via een onderwijs platform moet
feedback gegeven worden, bijv. op lessen
en werkvormen.
•
Deze feedback moet uit verschillende
hoeken komen (multidisciplinair), eerlijk
zijn en gegeven worden door zowel
studenten als experts/professionals.
•
Op een platform is het belangrijk om
anoniem feedback te geven.
•
Incentives voor deelname zijn: geld, fame,
fun, invloed.
•
Deelname aan een onderwijs platform
is voor een ieder (MKB, studenten,
onderwijzers, klanten, etc.) en moet
openbaar zijn.
•
Positief zijn moet de bovenhand voeren.
•
Ruimte om te spelen.

Afb. 2: Workshop Onderwijs Conferentie

28/4 Avans
Op Avans hebben wij een workshop gegeven
gestoeld op input vergaren rondom een
onderwijs innovatie platform (opzet min of
meer gelijk aan de workshop op de Onderwijs
Conferentie).Belangrijkste punten van de
groepen die met het canvas aan de slag gingen:
•

•
•
•

20/4 Bezoek B-Amsterdam

•

Bezoek B-Amsterdam (http://
www.b.amsterdam/) ter inspiratie
samenwerking onderwijs en werkveld.

•

Sterke band met alumni behouden en
deze een belangrijke rol geven op een
onderwijs platform.
Digitaal gaat in combinatie met fysiek
ontmoeten.
Inhoud is belangrijk.
Incentive door deelname: netwerk, via-via,
betekenisvolle endorsements.
Een platform is openbaar en verbind
onderwijs en werkveld.
In een veilige, probeertuin, ideeën tot
wasdom laten komen alvorens ze te
lanceren.

http://en.wikipedia.org/wiki/Imagined_communities
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30/4 C2B

18/5 AMOO Meetup

•

Samen met projectpartner en crowdsourcing
organisatie C2B hebben wij een workshop
gegeven gestoeld op input vergaren rondom
een onderwijs innovatie platform. De structuur
en uitvoering was in handen van C2B. C2B
maakt gebruik van een crowdinnovation
model, dat op het canvas lijkt.

Pitch over voortgang POI aan andere
onderwijsinnovatie projecten in het AMOO.

•

29/5 Crowdinnovation

•

Samen met projectpartner en crowdsourcing
organisatie Crowdinnovation hebben wij een
workshop gegeven gestoeld op input vergaren
rondom een onderwijs innovatie platform. De
structuur en uitvoering was in handen van
Crowdinnovation. Crowdinnovation maakt gebruik van het crowdinnovation canvas (zie afb.).

Persoonlijke en professionele ontwikkeling
moet voor zowel student en docent een
grotere rol krijgen.
Sleutelwoorden in de relatie student-docent
zijn: transparantie, delen, tijd voor reflectie en
co-creatie.
Het bedrijfsleven dient een actieve rol in
onderwijs te gaan spelen: aanwezig zijn,
meebouwen en mee beslissen/beoordelen.

Belangrijkste punten van de groepen die met
het model aan de slag gingen:
afb. 3: C2B workshop

Belangrijkste punten van de groepen die met
het model aan de slag gingen:
•
•
•
•

•
•
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Om samenwerking tussen docent, student en het
bedrijfsleven te bevorderen moet er een cultuuromslag plaatsvinden. Deze kan plaats vinden als
alle (organisatorische) voorwaarden zijn geregeld.

afb. 4 : Crowdinnovation workshopworkshop

4.3. HACK-A-THON
27/6 Eduhack
In 24 uur tijd, op 27 en 28 juni, werkten 150 hackers aan apps,
websites, webtools en games om het onderwijs te innoveren.
De hack-a-thon, die in Amersfoort werd gehouden, vond
tegelijkertijd plaats in verschillende andere landen. Het Lectoraat
Crossmedia liet tijdens het evenement het concept “Cutschool”
uitwerken. Dit was een van de concepten n.a.v. informatie uit de
voorafgaande workshops en interviews.

Aanwezig: 250+ studenten en professionals.
Inzichten:

Het idee achter Cutschool is een online tool voor docenten,
studenten en het werkveld waarmee zij al samenwerkende
courses maken en verrijken. Video’s spelen de hoofdrol in
de tool, maar er is ook ruimte voor podcasts en andere
files. Samengevat: ‘een Spotify voor lesmateriaal’. Ook vroeg
de briefing van Ringersma en Van Vliet om een nauwe
samenwerking tussen studenten, docenten en het werkveld.
Aan de deelnemers de opdracht dit om te zetten in een tastbaar,
online concept.

•

Tijdens de hack-a-thon werden er workshops georganiseerd
en ware er professionals aanwezig om hackers te helpen hun
concept sterker te maken. Aan het einde van de Hackathon
pitchten alle groepen de ideeën aan een vakjury, met een
online publiek via een livestream, die vervolgens een top drie
selecteerde. De winnaar maakte kans maakt op 5000 euro
prijzengeld om het concept verder te ontwikkelen. In de top drie
staan uiteindelijk twee groepen die met de HvA-opdracht aan de
slag zijn gegaan. De winnaar van de Eduhack is uiteindelijk het
HvA team “EduExplorer” geworden.

Aansluiting tussen onderwijs en werkveld
kan beter.
Incentives: talent vinden en binden
(werkveld).
Student, bedrijf en docent moeten elkaar
vinden op een openbaar platform.
Aansluiten bij platforms die al bestaan
(en waar de beoogde crowd zich al
bevind).
Combineren van fysieke evenementen en
digitale platforms.
Aansluiten bij de directe omgeving: wat
heeft de stad Amsterdam nodig en
hoe kunnen we daar als onderwijs bij
aansluiten?

afb. 5: Crowdsourcing canvas

•

•

•

Briefing met opdrachtomschrijving en begeleiding vanuit
opdrachtgever noodzakelijk als een concept tot een
werkbaar deelproduct uitgewerkt moet worden.
24 uur is niet genoeg om van een briefing tot een volledig
product te komen.
Een Eduhack is geschikt om tot verassende concepten te
komen, niet om producten te laten uitwerken. In dit geval
is het wel nodig om de hackers los te laten.
Doorontwikkeling op een bestaand product (of basis) is
wel haalbaar onder begeleiding.

Afb. 6: Eduhack prijsuitreiking
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4.4. EXPERT PANEL /
PUBLISH & PUSH
Een van de concepten die het POI team n.a.v. de hierboven beschreven werkvormen heeft (door-)
ontwikkeld is Stageinkaart.nl (SiK). In een zin is SiK Airbnb voor stages. Met SiK sluiten we aan
bij twee geraadpleegde onderzoeken naar de stage ervaring van studenten10. Het concept of
onderdelen van het concept zijn daarnaast sterk gegrond in de ideeën die wij via BoC ingestuurd
kregen. Net als de inzichten die we vergaarden via de workshops en de interviews, richten de
ideeën zich op praktische manieren om onderwijs en werkvloer dichter bij elkaar te brengen.

We hebben tevens Eveline Verbunt (van
projectpartner Crowdinnovation) gevraagd om
vanuit een businessmodel naar SiK te kijken. Zo
kunnen we de haalbaarheid van een dergelijk
product/dienst beter bepalen. De belangrijkste
punten uit dat gesprek zijn de volgende:
•

Van alle mogelijke manieren is de stage wellicht het meest praktisch (en tastbaar).
•
Op SiK kunnen studenten beschikbare
vacatures (stageplekken) bekijken en
(voormalige) sta-giairs vragen over hun
ervaring bij een bedrijf waar ze (momenteel)
hebben gelopen (/lopen). Stageplekken
worden aangeboden op basis van hun
profiel, waarbij opleiding en interesse de
belangrijkste rol spelen. Het is mogelijk
om op waardering, vergoeding, afstand
en inhoud te filteren. Bedrijven krijgen de
mogelijkheid om hun eigen stageplekken
aan te bieden en te beheren. Hieronder
wordt SiK meer uitgebreid beschreven.

Het team POI schakelde twee professionals in
om gezamenlijk SiK uit te werken:
•

•
10 Nationale Stagemonitor 2015 en onderzoek InHolland/HvA.

4.5. POP-UPS

6/10 Reflectie Eveline Verbunt SiK

Met SenSeven werd SiK uitgedacht en
-gewerkt tot mockups, die een mogelijke
vorm van SiK als App verbeelden. De
App werd tot op functioneel niveau
uitgedacht. Hoewel er nog veel moet
gebeuren voordat de App gebouwd kan
worden, hebben meerdere studenten na
een presentatie van de App met verbazing
gereageerd dat de App ‘slechts’ in concept
bestaat.
Er is een freelance motion graphic designer (Wiebe Lont) aangehaald om het concept van SiK tot een animatie te maken.

•
•

Aansluiting bij de bestaande hogescholen
processen is nodig als SiK een rol in de
hogeschool wil spelen.
Reviews kunnen lastig zijn: de eerlijkheid
van gebruikers kan te wensen overlaten
als dit niet-anoniem is.
Wat gaan jullie doen met alumni?
Hoe verhoudt SiK tot de doelstellingen
van het lectoraat?

De stap van een (goed) concept, dat in
een onderwijsinstelling is ontwikkelt, naar
de markt is een grote met vele te maken
afwegingen. Door de stap te overwegen en
te maken, bevind het team POI zich op het
punt om in model POI van “Move that Truck”
naar “Shop” te gaan. De hamvraag is “who’s
going to set up shop?”.

STAGEINKAART.NL IS AAN VIER GROEPEN STUDENTEN GEPRESENTEERD, TE WETEN:

29/9 HvA presentatie

14/10 Fontys presentatie

Aanwezig: 30 studenten (3e jaars studenten

Aanwezig: 15 studenten (3e jaars studenten
Fontys Academy for Creative Industries).
De belangrijkste punten uit die presentaties
zijn de volgende:

HvA, MIC, Communicatie Concept en Creatie).

1/10 HvA presentatie

•

Aanwezig: 30 studenten (3e jaars studenten

•
•

HvA, MIC, Communicatie Concept en Creatie).
•
6/10 HvA presentatie

•

Aanwezig: 15 studenten (2e jaars studenten
HvA, MIC, Datavisualisatie).

•

Weinig/geen gebruik van de mogelijkheden
van stagebureaus.
Geen zicht op beschikbare stageplekken.
Openbare reviews vinden studenten
spannend: wat als dit negatieve invloed op
je beoordeling/toekomst heeft?
SiK moet niet alleen behouden zijn aan een
school of stad/regio.
Naast stages zou het vinden van bijbanen
en freelance opdrachten interessant zijn
via SiK.
Er bestaat nog niet zoiets als SiK.

afb. 7: Staginkaart.nl op de HvA

afb. 8: Stageinkaart.nl op Fontys

We hebben alle aanwezige studenten gevraagd
SiK te beoordelen. SiK scoorde dan wel vier, dan
wel vijf van de vijf sterren.
Het belangrijkste punt is dat de input van
studenten op een concept van SiK onmisbaar is.

“YOU NEED A SHIT-UMBRELLA”
Erik Visser.
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4.6.1. VIJF OPLOSSINGSRICHTINGEN UIT DE BoC
CHALLENGE VOOR BETERE AANSLUITING

4.6. CHALLENGES
Battle of Concepts (BoC) is een projectpartner in het project POI geweest.
Het is een crowdsourcing partij, die challenges om een organisatie,
product of dienst te verbeteren aan een grote ‘crowd’ van studenten en

UITEINDELIJK ZIJN ER 54 IDEEËN EN BEST PRACTICES INGEDIEND. EEN KORTE ANALYSE

young professionals voorlegt. Via hen konden wij in gemakkelijk onderdeel

DOOR IRIS WILLEMS (ONDERZOEKER IN OPLEIDING AAN DE HVA) LAAT ONS HET AANBOD

van onze doelgroep, namelijk studenten en het werkveld in de vorm van

CATEGORISEREN IN EEN VIJFTAL HOOFDGROEPEN:

young professionals, aanspreken. De challenge die het Lectoraat heeft
voorgelegd luidde als volgt:

Hoe zorgen we ervoor dat het hoger beroepsonderwijs
beter aansluit op het bedrijfsleven?
Deelnemers aan de BoC werden uitgedaagd om met concrete verbeteringen
of vernieuwende ideeën te komen die bijdragen aan een betere aansluiting
van het Hoger Beroeps Onderwijs op het bedrijfsleven. Waar ervaren
de studenten en young professionals onvoldoende aansluiting met het
bedrijfsleven en wat zij voor stellen om dit te verbeteren.
Iedereen was vrij in zijn denkrichting. Van een concrete verbetering voor
de eigen opleiding tot aan een innovatief out-of-the-box concept waarmee
een hele faculteit of onderwijsinstelling geholpen zou zijn. Ook mochten
‘best practises’ ingediend worden (uit binnen- of buitenland).
Het uiteindelijke doel was om tot een aantal concrete verbeteringen, ideeën
en best practices te komen, die het lectoraat op korte termijn (binnen in
1 jaar!) kan doorvoeren, zodat studenten aan de HvA al op korte termijn
kunnen profiteren van een betere positie op de arbeidsmarkt11 .

1.

“ZEKERHEDEN,
FLEXIBILITEIT IS
DE TOEKOMST:
IN HOEVERRE IS HET
ONDERWIJS HIEROP
VOORBEREID?”

“Ondernemerschap”: veel ideeën centreerden rond het begeleiden en stimuleren van
studenten om eigen bedrijven op te zetten.

2.

“Praktijkervaring”: deze ideeën liepen uiteen van een dag meelopen tot volledige stages.

3.

“Netwerken” : er is voorgesteld om netwerken als vak aan te bieden of gewoon een
borrel te organiseren. Opvallend was dat alumni en studenten veelal als belangrijkste

Uit: De onderwijzer aan de macht.

belanghebbenden in netwerken werden benoemd.
4.

“Focus op de student”, waarbij zelfkennis en –ontplooiing belangrijk geacht werden.

5.

“Bedrijven geven invulling aan het onderwijs”: in deze ideeën spelen bedrijven een
(sturende) rol van betekenis in het onderwijs door bijvoorbeeld gastcolleges te geven,
maar ook (helpen) minors vorm te geven.

Het is opmerkelijk te noemen dat de meeste ideeën praktisch en weinig wereldschokkend van
aard zijn. Dit is niet negatief. Het stemde ons juist positief dat veel voorgedragen ideeën hiermee
haalbaar zijn.

11

Een belangrijke incentive (meermaals in workshops en gesprekken met studenten voorbij gekomen) voor
studenten om aan challenges mee te doen, is namelijk dat er wat met hun ideeën gebeurd in de praktijk.

| 20

21 |

4.6.2. BoC WINNAARS
UIT DE 54 OVER HET ALGEMEEN HAALBARE IDEEËN WERD DOOR
HET LECTORAAT EEN TOP TIEN SAMENGESTELD. GELEGD OP HET
MODEL POI ZIJN HET DE “TOP PICKS”. HIER DE VIER WINNAARS:
Nummer 1 (idee 50 “Meester-Gezel-Diners”).
Studenten raken in gesprek met het bedrijfsleven tijdens een diner. Simpel,
doch effectief en als idee tot op programma niveau praktisch uitgewerkt.
De effecten zijn per doelgroep uitgewerkt. Het is ‘per direct’ uitvoerbaar.
Persoonlijk contact staat voorop. Dit laatste maakt het sterk. Een simpel
idee dat in potentie veel samenwerkingen in en buiten het onderwijs tot
stand kan brengen.

5. VIER CONCEPTEN:

hoe kan je
een hbo studie
beter laten
aansluiten op de
beroepsparktijk?
heb je een idee?
stuur het in!
prijzengeld: €1.000,ga naar
www.battleofconcepts.nl

HIERONDER VOLGT EEN KORTE BESCHRIJVING VAN DE VIER CONCEPTEN. OP MODEL POI GELEGD ZIJN DIT
DE ONDERDELEN DIE ONDER “SHOP” VALLEN, IN DE ZIN VAN ‘HERBRUIKBARE’ IDEEËN. DE BESCHRIJVING VAN
STAGEINKAART IS MEER UITGEBREID, OMDAT HET PROJECTTEAM HIER MEER AANDACHT AAN HEEFT BESTEED.

5.1. CUTSCHOOL

afb. 9: Oproep deelname BoC.
In Benno Premselahuis en
Kohnstammhuis (HvA locaties)
op alle etages en mededelingen
schermen getoond

Nummer 2 (idee 27 “Business School 2.0”).

Nummer 4 (idee 11 “Tomorrow is Yours”)

Waarom over iets praten, terwijl je het ook zelf kan doen? De school start zelf

Studenten worden buiten de school in de praktijk gezet en maken de

een bedrijf. Fysiek dichter bij elkaar zitten is haast niet mogelijk. In het idee

“echte” wereld mee. Er zit een duidelijke en doordachte opbouw in het

is een flow uitgewerkt en uitgesplitst naar de belangrijkste doelgroepen.

programma, dat start in het eerste jaar en ieder jaar tot aan het afstuderen

Het ‘draaien’ van een bedrijf in de school zorgt voor continuïteit. Dit laatste

meer uitdagend wordt. Er is goed nagedacht over rol van de docenten.

afb. 10: Cutschool

aspect maakt het idee meer bijzonder t.o.v. andere ideeën die de student
Cutschool is Spotify voor onderwijsmateriaal. Het concept

studenten en gebrekkige aansluiting bij het werkveld

Niet alleen de winnaars van de BoC vormen de Top Picks. Ze zijn afgezet

is tijdens de Eduhack door een tweetal groepen verder

(verouderde lesstof). Cutschool moet het mogelijk maken

Nummer 3 (idee 40 “Challenge weken”)

tegen en gecombineerd met ideeen uit de andere werkvormen zoals

uitgewerkt (zie hierboven). De tool is bedoeld voor docenten,

om courses aan te maken en te vullen met lesmateriaal (o.a.

In Challenge weken gaan (multidisciplinaire) studenten teams aan de slag

de door ons georganiseerde workshops. Middels een combinatie van

studenten en het werkveld waarmee zij al samenwerkende

video’s), gekozen, geranked, gewaardeerd en verrijkt door

met uitdagingen geformuleerd door het bedrijfsleven. De weken vergen

hierboven beschreven werkvormen als een hack-a-thon, expert panel

courses maken en verrijken. Video’s spelen de hoofdrol in

docenten, studenten en het werkveld.

commitment van zowel studenten als bedrijven, waardoor deelnemers

bijeenkomsten, research en pop-up teams, zijn omgezet in een viertal

de tool, maar er is ook ruimte voor vidcasts, podcasts en

gebrand zijn op succes. Er is een duidelijke ‘gain’ benoemd: voor bedrijven

concepten die door het POI-team verder zijn uitgewerkt.

andere files.

dan wel/niet in samenwerking met het onderwijs een bedrijf laten starten.

Een gebruiker (een docent, student of professional) maakt een
course (speellijst) aan en vult deze met lesstof (nummers).

is dit personeel en voor studenten is er een baan te winnen. Daarnaast
kunnen studenten aan hun portfolio werken. Het is verstandig dat dit idee

Lesmateriaal wordt gemaakt door docenten en uitgeverijen.

De andere gebruikers mogen vervolgens lesstof (nummers)

zich op vierdejaars studenten richt. Zo wordt de hoogste kwaliteit geleverd.

De student en het werkveld worden overgeslagen. Om

toevoegen, nieuwe playlists samenstellen, waarderen,

allerlei redenen is dit niet ideaal, denk aan minder betrokken

becommentarieren en/of er documenten aan toevoegen.
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5.4. STAGEINKAART

5.2. VOICE OF HvA

STAGEINKAART.NL (SIK) IS AIRBNB VOOR STAGES. UIT ONZE WORKSHOPS, POP-UPS ENZOVOORTS KWAM DAT ER NOG

DE VOICE OF HVA IS TINDER VOOR ONDERWIJS IDEEËN EN–

VEEL TE WINNEN IS RONDOM STAGES. WE ZAGEN DIT BEVESTIGD IN HET ONDERZOEK “CONNECT II” UITGEVOERD AAN

VRAGEN. MIDDELS DE APP IS HET MOGELIJK OM IDEEEN BIJ

INHOLLAND EN DE HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM. HET NATIONALE ONDERZOEK STAGEMONITOR 2015 BEVESTIGDE ONZE

STUDENTEN, DOCENTEN EN MEDEWERKERS OP POPULAIRITEIT

CONSTATERINGEN EVENEENS. CIJFERS UIT BEIDE ONDERZOEKEN GEVEN ONDER MEER AAN DAT STUDENTEN MOEITE

TE TOETSEN EN OM SENTIMENT TE METEN MIDDELS HET

HEBBEN MET HET VINDEN VAN (RELEVANTE) STAGEPLEKKEN EN DAT DE HULP/ROL VANUIT HUN OPLEIDING BEPERKT IS.

STELLEN VAN VRAGEN. HET KAN:
•

25% van de respondenten (Connect II) vindt het vinden van een stage

Studenten meer onderdeel van het reilen en zeilen van de
onderwijsinstelling maken. Denk aan directe feedback vragen.

•

Het democratisch proces verhogen doordat studenten op
medezeggenschapraad.

•

Uit het onderzoek Connect II blijkt verder het volgende als studenten
gevraagd wordt naar struikelblokken t.a.v. het vinden van een stageplek

dit volgens Connect II zelfs 40%.

Welke aspecten vond je lastig m.b.t. het vinden van een stageplek
(n=127) N.B. meerdere antwoorden mogelijk		

Percentage

vinden (Stagemonitor 2015). Volgens het zelfde onderzoek heeft 60%

Het vinden van een stageplek in de juiste periode		

35,4 %

van de afstudeerders het moeilijk een afstudeerplek te vinden.

Het vinden van een stageplek in de branche waarin
ik wilde werken					47,2 %

45% van de studenten vindt het moeilijk een geschikte stageplek te

directe wijze hun stem kunnen laten horen aan bijvoorbeeld de
•

moeilijk tot zeer moeilijk. Voor het vinden van een afstudeeropdracht is

De relatie tussen onderwijsinstelling en student sterken, want meer
directe communicatie

Minder dan 1/3 van de studenten vindt een stage via school

Beter maatwerk bieden aan studenten, want feedback op het

(Stagemonitor 2015). M.a.w. als school wil je je relevantie tonen dus
meer voor studenten betekenen in vinden stage; het tonen van deze

onderwijs wordt directer.
afb. 11Prototype

Het biedt daarnaast mogelijkheden om het werkveld te betrekken in het

“The Voice of HvA

onderwijs (denk aan: “Is deze skill wel of niet belangrijk in Web design?”).

5.3. ALL YOU NEED IS JOB

Het vinden van een stageplek in de functie die ik
wilde vervullen					44,9 %

relevantie is een van de kerntaken van het HBO (Connect II).

Het vinden van een stageplek in de regio waarin
ik wilde werken					29,1 %

Studenten waarderen de begeleiding van de HvA bij het vinden van een

Het vinden van een betaalde stageplek			

21,3 %

stage met een 5,9.

Ik vond iets anders lastig				

11,0 %

Op SiK kunnen studenten beschikbare vacatures (stageplekken) bekijken en (voormalige) stagiairs vragen over hun ervaring bij een bedrijf waar ze
(momenteel) hebben gelopen (/lopen). Stageplekken worden aangeboden op basis van hun profiel, waarbij opleiding en interesse de belangrijkste rol

All you need is job is een marketingcampagne ter lancering van Stageinkaart. Het volgt het formaat van ‘All you need is Love’ op de millimeter alleen worden

spelen. Het is mogelijk om op waardering, vergoeding, afstand en inhoud te filteren. Bedrijven krijgen de mogelijkheid om hun eigen stageplekken aan te

nu niet een verliefd paar aan elkaar gekoppeld maar een student aan een stageplek. Het is de bedoeling dat Job Cohen de Robert ten Brink rol vervuld. De

bieden en te beheren. Dit aanbod komt bovenop een basis aan stageplekken die uit een database worden gehaald. In het geval van de HvA is dit Onstage.

student wordt door Job tijdens de les verrast en vervolgens klaargestoomd in de “All you need is job” caravan onderweg naar het sollicitatiegesprek. De

SiK geldt als (deels) openbare voorkant en als tool voor student en werkveld. De tool is niet voorbehouden aan de HvA of de omgeving Amsterdam, maar

pay-off is iets in de trant van ‘als Job niet beschikbaar is kun je altijd nog naar stageinkaart.nl’.

wil juist in opzet voor het gehele HBO een rol spelen12.
12

In Tilburg (Fontys) bestaat een mediacultuur en bijbehorende mediastages, maar dit is niet voldoende voor alle studenten. Veel komen in de Randstad terecht. Voor hen is het zeer relevant om
ook buiten Tilburg naar stages te zoeken. Ook voor studenten aan de HvA die woonachtig in Utrecht zijn, is het prettig om in Utrecht te zoeken i.v.m. afstanden.
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5.4.2. CONCURRENTIE ANALYSE

5.4.1. DOELEN
•

Studenten voor hun relevante stageplekken tonen en contact leggen met stagebedrijf.

Naast SiK bestaan er vele online stage bureau sites en databases.

•

Studenten met elkaar verbinden rond stages.

Een aantal worden hieronder weergegeven:

•

Student en werkveld dichterbij elkaar brengen.

•

Ervaringen met stagebedrijven en studenten met elkaar delen teneinde het onderwijs en stages te verbeteren.

http://www.mediastages.nl/
http://www.stagemarkt.nl/ (lijkt niet voor hoger onderwijs te zijn)
https://stageplaza.nl/
https://www.stage.nl/
https://www.studentenbureau.nl/
http://www.stagemotor.nl/studenten/zoek.htm
http://www.nationalevacaturebank.nl/stages
http://www.stagesite.nl/
Stageinkaart kent ten opzichte van de bovenstaande sites een aantal belangrijke verschillen:
•

Gebruikers kunnen op afstand, periode en vergoeding zoeken.

•

Aanbod is gerelateerd aan de opleiding van de student.

•

Er wordt direct een grote gebruikersgroep aangetrokken
(in eerste instantie alle studenten van de HvA).

•

Stagebedrijven kunnen zelf hun account en aanbod beheren
zonder tussenkomst van een stagebureau.

•

SiK maakt gebruik van reviews om stages (en evt. studenten) te waarderen.

•

Stages uit het verleden of stageplekken die reeds bezet zijn worden ook getoond.

Andere ‘concurrenten’ van SiK zijn stagemarkten, -banken en -bureaus. De markten zijn geen
concurrenten, omdat een fysieke markt voordelen heeft t.o.v. een digitale ‘markt’. Stagebanken en –
bureaus blijven vanuit de opleidingen bepaalde kwaliteit bewaken en zijn in die zin meer toekomstige
partners van SiK dan concurrenten.
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6.1. DEELVRAGEN

5.4.3. DOELEN
SiK is nu uitgewerkt tot animatie die het concept uitlegt en een aantal screen mockups die de mogelijke look en feel en de functionaliteiten van

DEELVRAGEN WAAR WE ONS MEE BEZIG HEBBEN GEHOUDEN ZIJN:

de tool toont. Het dient verder uitgewerkt te worden voordat de tool gebouwd kan worden. Eind 2015/begin 2016 wordt er besloten hoe deze
doorontwikkeling wordt vormgegeven en welke rol het Lectoraat Crossmedia en de projectleden hier onderdeel van gaan uitmaken.

Waaruit bestaat een open platform voor onderwijsvernieuwing en welke elementen zijn hierbinnen
cruciaal om een dergelijk platform op te zetten en levendig te houden?
Het antwoord op deze vraag is terug te vinden in het model POI en de verschillende werkvormen die
in dit rapport zijn beschreven. Daarnaast zijn er vele belangrijke punten die verzorgd moeten worden.
Denk daarbij aan incentives als het daadwerkelijk toepassen van ideeën door de community.

6. ALGEMENE RESULTATEN

Welke kennis en welke skills zijn van waarde voor de beroepspraktijk en waarom?
Kennis en skills zijn constant aan het veranderen. Er is slechts een mogelijkheid om hier als onderwijs

HOOFDVRAAG:
Op welke wijze kan Crowdsourcing worden
ingezet om te komen tot een landelijk
platform waar innovatieve ideeën voor
onderwijsvernieuwing in het HBO worden
verzameld, gewaardeerd en gebruikt?
Tijdens het POI project hebben we gezien
dat crowdsourcing op meerdere manieren
wordt ingezet rondom onderwijsvernieuwing.
Dat gebeurd om fysiek mensen bij elkaar te
brengen, zoals bij de Edge of Education of de
debattenreeks rond “De onderwijzer aan de
macht”. Vaak worden dergelijke bijeenkomsten
door andere media versterkt. In deze gevallen
een forum en een televisie uitzending, beide
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ingezet door de organisatoren (respectievelijk

of grote onderdelen van het model POI (denk

op in te spelen. Dat is samenwerking. Dit wordt onder andere geuit in een tool als SiK, waarbij stage

Operation Education en Tegenlicht), maar

aan de “Add ideas” en “Top Picks”) als in de

bedrijven aangeven welke skills zij belangrijk vinden bij studenten.

aangevuld met discussies via sociale media

verschillende werkvormen, zoals de hack-a-thon

door de community. In het geval van de Edge of

en de workshops, als in de uiteindelijke concepten

Welke lesmethoden zorgen dat studenten efficiënt kennis en skills leren die van waarde voor de

Education en “De onderwijzer aan de macht”, zie

(Stageinkaart en Cutschool) naar voren.

beroepspraktijk zijn?
Uit alle ingezette werkvormen blijkt dat de praktijk de beste leerschool is. Denk alleen al aan de BoC

je dat de organisatoren daar handig gebruik van
maken en bijvoorbeeld Tweets van aanwezigen

POI kent een einddatum. In november is het

verder verspreiden onder hun crowd (zie:

project afgelopen. Het vormde als project een

http://edgeofeducation.nl/ en via hun Twitter

platform onderwijsvernieuwing. Dit platform is

accounts).

echter niet dood. Net als het inmiddels gestopte
Edge of Education en “De onderwijzer aan de

Een van de belangrijkste inzichten is dat middels

macht” heeft het andere onderdelen van de

een project als Platform Onderwijs Innovatie het

crowd geactiveerd om het platform levendig te

project team zelf ook een platform functie heeft

houden. Het onderwerp onderwijsvernieuwing

vervuld. Het model POI beschrijft in feite het

blijft levendig. Het wordt echter door de nazaten

proces dat tijdens het project is doorlopen. De

van Edge of Education, “De onderwijzer aan

onderdelen het verzamelen en waarderen van

de macht” en Platform Onderwijs Innovatie

innovatieve ideeën kwam in zowel de breedte

opgepakt. In ons geval kan dit Stageinkaart zijn.

“DE COMMUNITY
DRAAIT OP HELDEN”
Erik Mooij.

die met name concepten opleverde die op de praktijk gericht zijn. De student moet, bijgestaan door
het onderwijs, in de praktijk, beter op de praktijk leren aansluiten. Goede monitoring en bemoeienis
van het onderwijs gaat ervoor zorgen dat zij hun voorbereidende en evaluerende lesmethoden beter
kunnen aansluiten op de beroepspraktijk. In de BoC concepten zijn voldoende werkvormen te vinden
die dit bewerkstelligen.
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WEBSITES
http://educationhack.nl/

http://www.dutchinnovationfactory.com/

http://www.geen.school/

http://permanentfuturelab.wiki/

http://tedxamsterdamed.com/page/the-event

http://www.creativejumpers.be/

24hrs education hack-a-thon. Tijdens de hack-a-

Ontmoetingsplek voor onderwijs, onderzoek én

Geen School is een organisatie en aanpak door

Het Permanent Future Lab in Amsterdam brengt

Evenement pagina van TEDex Amsterdam.

Website ‘Creative Jumpers’. Een praktisch

thon bedenken en bouwen teams nieuwe digitale

ondernemerschap in industrieel erfgoed.

Amber Pastoors, die rondom een stelling een

onderwijs en (creatief) ondernemerschap samen

school overneemt en studenten uitdaagt hiermee

in een fysieke ruimte.

services om het onderwijs te verbeteren.
http://www.schoolwaardenkompas.nl/

aan de slag te gaan.

http://www.cedefop.europa.eu/

Met het Schoolwaardenkompas kan je je op de

Gedecentraliseerde EU organisatie gericht op

kaart oriënteren als het gaat om jouw criteria

http://emmaonderzoekt.nl/onderwijs2032/

De terug te kijken stream van de TEDex onderwijs

het verbeteren van de kwaliteiten (nadruk op

voor goed onderwijs.

Presentatie van onderzoek naar impact en inhoud

conferentie in Amsterdam 2015.

21st century skills) van Europa’s (aankomende)
werkende burgers.

http://tedxed.mobynow.com/page/livestream

van programma Onderwijs 2032.
https://www.ted.com/talks/bill_gates_teachers_

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/

programma van de Antwerp Business School dat
http://www.stichting-leerkracht.nl/

studenten de tools geeft om een bedrijf te laten

Website van Stichting Leerkracht, gericht op het

(door)groeien.

verbeteren en innoveren van onderwijs.
https://decorrespondent.nl/2951/Onderwijshttps://www.smartsharingplatform.nl/welcome

zou-georganiseerde-nieuwsgierigheid-moeten-

Onderwijs platform met nadruk op technologie

zijn/360177290473-d6927d88

gesponsord door Samsung.

Artikel over onderwijsvernieuwing.

need_real_feedback?language=en

http://edgeofeducation.nl/

evenementen/hotour

www.HEC2016.org

Pleidooi door Bill Gates aan docenten om al hun

Edge of Education is een serie bijeenkomsten

Pagina over de Hoger Onderwijs toer die het

http://battleofconcepts.nl/default.aspx

http://onzenieuweschool.nl/plans-ideas/het-

Higher Education Conference (HEC2016)

lessen online te zetten en zich open te stellen

georganiseerd door Operation Education met

ministerie ondernam om inzicht te krijgen in wat

Website van Battle of Concepts, een van de

forum-waar-we-het-hele-jaar-door-samen-

wordt gehouden in Amsterdam en richt zich op

voor (peer-)reviews.

als doel onderwijsvernieuwers uit onderwijs,

speelt in het HO.

projectpartners van POI.

scholen/vote/

samenwerking tussen en binnen scholen.

bedrijfsleven en overheid met elkaar in contact te
http://www.b.amsterdam/

http://www.c2b.nu/

Creatieve hub waar grote en kleine ondernemers,

Crowdsourcing partij die de crowd inzet om

startups en studenten van de HvA en InHolland

bestaande producten/diensten te verbeteren en

samenwerken. Een voorbeeld van een fysiek

nieuwe te ontwikkelen. Tevens partner binnen

platform.

POI.

brengen. Een goed voorbeeld van een platform.

Een forum waarop onderwijsprofessionals het
https://www.edugroepen.nl/sites/SHO/

http://www.mentorx.nl/

SitePages/Aansluiting%20arbeidsmarkt.aspx

Website van Mentor X, die geinterviewd zijn in het

https://www.kl.nl/en/projects/amsterdam-

Strategie Hoger Onderwijs, meer specifiek

kader van POI.

education-challenge/

strategie ten aanzien van aansluiting van HO op

Projectpagina van Kennisland waarin zij

de arbeidsmarkt.

http://connectingstartups.nl/
Programma dat studenten HvA en InHolland

Crowdsourcing partij die de crowd inzet om

helpt een startup van de grond te krijgen.

bestaande producten/diensten te verbeteren en

Challenge.

http://mooievoorbeelden.nl/#/
Verzamelsite van de HvA waarop onderwijs

https://www.kennisnet.nl/

professionals en studenten goede (vaak

Website van Kennisnet een organisatie die zich

praktische) onderwijs vernieuwingen met elkaar

https://www.ser.nl/~/media/db_

bezig houdt met onderwijsinnovatie (vaak vanuit

delen. Een platform.

deeladviezen/2010_2019/2011/b29702/

een ICT oogpunt).

resultaten geven over hun Amsterdam Education

http://crowdinnovation.nl/

hele jaar door aan een nieuwe school bouwen.

http://eduscrum.nl/en/

b29702_7.ashx

Site waarop wordt uitgelegd hoe de SCRUM

Onderzoek en advies door Sociaal Economische

https://decorrespondent.nl/2465/

http://www.onderwijsvanmorgen.nl/
Een verzamelsite waarop allerlei nieuwsberichten

nieuwe te ontwikkelen. Heeft het BM crowdsourcing

http://artcadia.nl/default.aspx

methodiek in het onderwijs kan worden

Raad (SER) t.a.v. aansluiting HO op de

Hoe-de-coach-de-docent-buitenspel-

over onderwijsvernieuwing worden gedeeld en

ontwikkelt (http://crowdinnovation.nl/Crowdsourcing_

Challenge platform voor innovatieve ideeen dat

toegepast.

arbeidsmarkt.

zet/187739596220-24f5f529

bediscussieerd. Een platform.

Canvas.html). Tevens partner binnen POI.

zich richt op het VO.
https://www.facebook.com/permanentfuturelab

http://www.hackgolf.org/hackathons/golf/

Artikel over onderwijsvernieuwing.
http://www.lerarenmetlef.com/

https://youtu.be/-OS1LfV6bBk

http://www.movemakers.eu/

Het Permanent Future Lab in Amsterdam brengt

orientation

http://numrush.nl/rush/de-toekomst-van-

Stichting die bijeenkomsten organiseert om het

Een rondleiding door de Dutch Innovation Factory

Europees programma dat onderwijs vernieuwers

onderwijs en (creatief) ondernemerschap samen

Site waar golf liefhebbers worden uitgedaagd om

onderwijs/

PO, VO en MBO te verbeteren/vernieuwen.

gemaakt tijdens de 24h Design Contest.

uit heel Europa bij elkaar brengt.

in een fysieke ruimte.

gezamenlijk te werken aan het ‘hacken’ van golf.

Artikel over onderwijsvernieuwing.
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DANK AAN:

TIJDSLIJN:
TITEL								TIJD

Anne Eijnden (HvA)

Iris Willems (HvA)

Philippine Waisvisz (Avans)

Hogescholen en het georganiseerde bedrijfsleven moeten al werkende

Anne Moes (HvA)

Jan-Jaap Heine (HvA)

Pieter Willemsen (SenSeven)

Aan de inhoud van het onderwijs werken. (WRR)				2002

Anne Postma (HvA)

Jenny Bos (Avans)

Riccardo Holt (X Vector)

Onderwijs en werkveld worden geacht steeds nauwer samen te werken, bijvoorbeeld door

Ard Vermeulen (HvA)

Joris Coenen (Eduhack)

Rita te Grotenhuis (Avans)

onderlinge uitwisseling van expertise en mensen (Strategie Hoger Onderwijs Nederland)

Bernadette Schrandt (HvA)

Jos Hemerik (HvA)

Rob Barkey (HvA)

Start edX en coursera (wikipedia)						2012

Bert Pinkster (HvA)

Jos Wassink (Mett)

Robert Linke (Eduhack)

TED talk Bill Gates (wikipedia)						2013

Carlien Jong Macnack (HvA)

Jurriaan Mous (Mousio)

Robin Klaassen (Total Spiel)

Stimuleren van start-ups en de komst van associate degrees

Chantal van Geel (Avans)

Kim Martens-Rietveld (Avans)

Roelof van der Horst (Christelijke Hogeschool Ede)

en brede bachelors. (rijksoverheid.nl/hotour)					2014

Christel Swiers (Avans)

Kueter Wies (Eduhack)

Rosanne Scholte (HvA)

Nederland vraag naar Zogenoemde 21st century of advanced skills vanuit

David Wel (HvA)

Lieke Biesma (HvA)

Rozemarie van Loon-Linders (Avans)

het werkveld zelf. (rijksoverheid.nl/hotour)					2014

Debby Monshouwer (Avans)

Liselotte Dijk (HvA)

Ruud Gerrits (Eduhack)

Start platform “Ons Onderwijs 2032”: opgericht door OCW om de veranderende

Dmitri Chebotarev (Eduhack)

Loes Huizing (HvA)

Saidou Blindenburg (Blue Brick Media)

maatschappij gerelateerd aan het basis een voorgezet onderwijs te adresseren.

Dymphna Snijders Blok (HvA)

Maaike Neeter (Avans)

Sebastian Stellingwerff (HvA)

(onsonderwijs2032.nl)							Februari 2015

Elisabetta Bellei (Avans)

Maries Dinaux (HvA/UvA)

Stijn Bernards (Eduhack)

Bezetting Maagdenhuis							Feb – April 2015

Elvira Denteneer (HvA)

Marjolein Perfors (Avans)

Tessa Mei Duzee (HvA)

Start interviews							Maart 2015

Erik Mooij (Hogeschool Utrecht)

Maurits Hoenders (Stichting Beroepseer)

Teun Lier (HvA)

AMOO								Juni 2015

Erik Visser (Public Works)

Max Langerak (Eduhack)

Tim Hoenselaar (Eduhack)

Start interviews							Maart 2015

Erika Verwer (Avans)

Miriam Watts-Jones (HvA)

Tim Kotkamp (Eduhack)

TEDx Amsterdam							April 2015

Frank Benneker (HvA)

Mirjam Jansen (Min. Defensie)

Vincent Zijlstra (HvA)

BoC								April 2015

Gerald Stap (HvA)

Mirjam Swart (HvA)

Wouter Groot (HvA)

Deelname Onderwijs Conferentie						April 2015

Gertrude van der Gun (Avans)

Nick van Breda (Eduhack)

Wouter Meys (HvA)

Deelname Edge of Education						April 2015

Ingrid Dokter (HvA)

Paul den Hertog (HvA)

2012

Werkbezoek B Amsterdam						Mei 2015
Workshop C2B							Mei 2015
Workshop Crowdinnovation						Mei 2015
Toenemende druk op onderwijs en student door wijzigingen studiefinanciering 		

Ministerie van Onderwijs,

sinds 01-08-2015							Cultuur en Wetenschap
Deelname en winnaar Eduhack 2015					

Juni 2015

Stagemonitor 2015							September 2015
Ons Onderwijs advies							September 2015
Stageinkaart.nl							Oktober 2015
Eindrapport POI							November 2015
Eindpresentatie							November 2015
Doorontwikkeling Stageinkaart						Eind 2015/begin 2016

| 32

33 |

| 34

35 |

TEAM PLATFORM
ONDERWIJS INNOVATIE:
HARRY VAN VLIET is lector Crossmedia aan de Hogeschool van Amsterdam,
kenniscentrum Create-it. In zijn lectoraat wordt onderzoek gedaan naar de impact van
nieuwe (digitale) ontwikkeling op retail, musea en events, en de mediasector vanuit het
perspectief van de consumentenbeleving. Zijn meest recente publicaties gaan over
mediastrategie (Mediastrategiespel, 2013), crowdsourcing (Crowdsourcing, 2013), over
het onderzoek aan het lectoraat: Cross-mediascapes (lectorale rede, 2014) en innovaties in
winkelen (Fashion Retailscape, 2015).

DENNIS RINGERSMA is ondernemer en organisatieadviseur. Zijn persoonlijke missie
is om de afstand tussen het werkveld en het onderwijs te verkleinen. Hij doet dit onder
meer door zijn uitgebreide netwerk in te schakelen tijdens zijn lessen als parttime docent
communicatie aan Avans en als projectmedewerker in het lectoraat Crossmedia van Harry
van Vliet. Met zijn netwerkorganisatie Toek ontwikkelt hij tools, apps, websites en databases
ter verbetering van het (hoger) onderwijs, de overheid en commerciële instellingen.

JOCHEN RIESTER is als docent - onderzoeker van het Iectoraat Crossmedia betrokken
bij het project Fashion Retail Future. Als docent geeft hij les in methodologie,
communicatieonderzoek en consumentengedrag bij de HvA-opleiding Communicatie.
Riester is opgeleid als bedrijfskundige en gespecialiseerd in Marketing Management.
Hij was onder andere senior consultant in consumentenpsychologie en managing
director bij PSYMA. In die rol gaf hij advies aan retailers als V&D, C1000 en Kruidvat.
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