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Tweede projectjaar

Anders Bouwer
Bert Bredeweg
Faculteit Onderwijs en Opvoeding
Lectoraat Didactiek van de Bètavakken

Het is onze ambitie om ons
onderwijs op een verantwoorde
manier te verrijken met
nieuwe technologieën om het
best mogelijke onderwijs te
ontwikkelen.

Vooraf
Kunstmatige intelligentie in het onderwijs is een actief
onderzoeksgebied dat zich richt op diverse toepassingen. Om
ervoor te zorgen dat de potentie hiervan effectief kan worden
ingezet en waargemaakt, is praktijkonderzoek nodig, naar wat
dergelijke slimme tools precies moeten bieden en hoe dat
gerealiseerd kan worden.

recente kennisontwikkelingen op het gebied
van Kunstmatige Intelligentie leiden tot
verandering in onze samenleving en zeker
ook in het onderwijs. Het is onze ambitie
en ook in ons belang om ons onderwijs op
een verantwoorde manier te verrijken met
deze nieuwe technologieën om het best
mogelijke onderwijs te ontwikkelen.

We leven in bijzondere tijden. Wie kon
een jaar geleden vermoeden welke
vlucht de inzet van ICT in het onderwijs
zou nemen? We hebben gezien (en
beleefd!) hoe we met een enorme
inzet van alle betrokkenen, het online
(afstands)onderwijs hebben opgezet
(chapeau!). Echter, deze situatie
toonde ook onze hiaten op het gebied
van leren met ICT en het liet zien dat

Het eerste jaar van het Smart Education
programma (2019) kenmerkte zich door
het stimuleren van diverse projecten. In het
tweede jaar (2020) hebben we een sterkere
focus aangebracht op specifieke resultaatgebieden en is het programma opgeschoven
richting Kunstmatige Intelligentie. Dit valt
samen met het in 2020 opgezette Expertise
Centre of Applied Artificial Intelligence
van de Hogeschool van Amsterdam. We

de beschikbare digitale communicatiemiddelen een beperkte bandbreedte
hebben. We leren van deze situatie
en nemen de tijd om een integrale
blended-learning strategie voor ons
onderwijs te ontwikkelen.
Het is onmiskenbaar dat de impact
van digitalisering in het onderwijs nog
verder toe zal nemen. Met name de

bundelen de krachten op dit onderzoeksgebied, waarbij het uitgangspunt blijft het
verantwoord inzetten van technologie ter
verbetering van het onderwijs.
Ik ben blij om te zien dat de ‘Smart Education community’ zich rond specifieke
onderzoeksvragen en projecten georganiseerd heeft en ook groeit. Hierbij wil ik het
Smart Education team en alle betrokkenen
van harte bedanken voor hun bijdrage aan
dit programma en de behaalde resultaten
tot nu toe. Ik wens iedereen veel leesplezier en ben benieuwd welke stappen het
programma het komende jaar zal nemen en
hoe dat bijdraagt aan het verantwoord leren
met nieuwe technologieën.

Ramon Puras

Decaan Faculteit Onderwijs en Opvoeding
Hogeschool van Amsterdam
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Stand van zaken
The point is not to predict the computer future.
The point is to make it.
Seymour Papert, 1990

Het Smart Education programma herbergt diverse projecten waarin
de potentie van verschillende technieken wordt onderzocht, op basis
van vragen uit, en met toepassingen in de eigen onderwijspraktijk
en in die van onze partners. In sommige projecten worden nieuwe
tools ontwikkeld, in andere projecten worden de mogelijkheden van
extern ontwikkelde tools onderzocht.

Interactieve
Kennisrepresentaties

Leerlingen of studenten interacteren met
digitale media, zoals diagrammen. De
software heeft kennis over de informatie
die wordt afgebeeld en kan op grond
daarvan nuttige feedback geven in
respons op acties van de gebruiker.
Deze aanpak wordt in samenwerking
met scholen uitgewerkt in projecten
zoals Denker (voortgezet onderwijs) en
Minds-On (primair onderwijs).

Game-Based Learning

Inzichten uit het ontwerp en gebruik
van digitale games en andere vormen
van spel worden ingezet in dienst van

het onderwijs, bijvoorbeeld om rijkere
leerervaringen te creëren, of ter motivatie van het uitvoeren van taken die een
belangrijke rol spelen in het leerproces.
In het Erasmus+ project GAMMA werken
wij samen met Europese partners
aan materialen voor docenten om
games doelmatig in te zetten in het
wiskundeonderwijs.

Computational Thinking

Algoritmisch denken betreft (volgens
curriculum.nu): “het oplossen van
problemen, het ontwerpen van systemen
en het begrijpen van menselijk gedrag,
gebruikmakend van concepten en
werkwijzen uit de informatica”. Binnen
het Computational Thinking project

ontwikkelt en onderzoekt een groep docentonderzoekers uit verschillende opleidingen
een vakoverstijgende leerlijn.

Learning Analytics

Data verzamelen, analyseren en rapporteren
met als doel het begrijpen en verbeteren
van leren en de omgevingen waarin het
plaatsvindt, is belangrijk voor de kwaliteit
van het onderwijs. In het project Bewijsgestuurd Cursusontwerp onderzoeken we hoe
het ontwerp van onderwijs zo kan worden
ingericht dat studiegedrag en studiesucces
maximaal worden gefaciliteerd.

Professionele Ontwikkeling

Het Smart Education team verzorgt een
basistraining voor onderwijsprofessionals
over kunstmatige intelligentie, met speciale
aandacht voor toepassingen in het onderwijs. Voor de facultaire kennisochtend (feb.
2020) was een programma samengesteld
met lezingen en workshops rond Smart
Education thema’s. Voor een breder publiek
zijn er bijeenkomsten georganiseerd over

kunstmatige intelligentie in het onderwijs
(samen met Pakhuis de Zwijger) en over de
rol van kunstmatige intelligentie bij Computational Thinking (samen met Spui25).

Evidence-informed

Smart Education is een onderzoeksprogramma. Projecten genereren
wetenschappelijk onderbouwde resultaten
en inzichten over de werking en effectiviteit
van relevante didactiek en techniek, en hoe
deze op elkaar ingrijpen. Op deze wijze
bouwt de Faculteit Onderwijs en Opvoeding aan kennis en expertise, door te leren
van de eigen onderzoeksprojecten en van
de ons omringende onderwijspraktijk.

Anders Bouwer

a.j.bouwer@hva.nl

Kwartiermaker Smart Education

Bert Bredeweg

b.bredeweg@hva.nl

Projectleider Smart Education

Lector Didactiek van de Bètavakken
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Onderzoeksvragen

X Hoe kan conceptueel modelleren
effectief worden ingezet als methode
om bij leerlingen vaardigheid in
systeemdenken te ontwikkelen?
X Hoe kan dit zodanig, dat leerlingen
op eigen niveau kunnen werken en
worden ondersteund?

Denker
SIA Raak-Pro project over leren
systeemdenken in het voortgezet
onderwijs door het creëren
en simuleren van interactieve
systeemdiagrammen.

Resultaten

HvA context

X Lectoraat Didactiek van de Bètavakken
X FOO tweedegraads lerarenopleidingen

Kritisch denken met interactieve systeemdiagrammen
Systeemdenken is een belangrijke
vaardigheid voor het begrijpen en
oplossen van complexe problemen
(klimaat, voedselvoorziening, natuurbeheer, recessie, etc.). Uitgangspunt
van het project is om een didactiek te
ontwikkelen, gericht op het aanleren
van systeemdenken, welke direct
aansluit bij het huidige curriculum van
het voortgezet onderwijs, o.a. biologie, natuurkunde, aardrijkskunde en
economie.
Tijdens een lesactiviteit (2-3 lesuren)
maken leerlingen met behulp van
Dynalearn conceptuele modellen
waarbij het leren van vakinhoudelijke
doelen en systeemdenken hand in
hand gaat. Dynalearn maakt gebruik
6

van symbolische representaties, die
leerlingen stapsgewijs aangeleerd
krijgen. In het eerste jaar leren de leerlingen enkele van deze symbolen te
onderscheiden (bijvoorbeeld entiteiten
en grootheden) en causale ketens te
maken met positieve en negatieve
verbanden. Door het bouwen van het
model leren leerlingen het gedrag van
het systeem te begrijpen.
Project Denker omarmt een combinatie van ontwerponderzoek met agile
software development, alsook experimentele evaluatie- en effectstudies. De
uitvoering vindt plaats in samenwerking met docenten en scholen in het
voortgezet onderwijs.

X Tien lesactiviteiten in de onderbouw,
gericht op onderwerpen zoals
broeikaseffect, eutrofiëring, marktmechanismen, armoedecyclus en
mechanica.
X Softwarefunctie die docenten in
staat stelt om online mee te kijken en
ondersteuning te bieden aan leerlingen tijdens het bouwen van hun
model. Ingezet bij online lessen i.v.m.
de coronacrisis.

Activiteiten
Coachen van docenten en
opleiders in het gebruik van
conceptueel modelleren als
didactische methode voor
leren systeemdenken.
Ontwikkelen en evalueren van
lesactiviteiten in samenwerking
met docenten en leerlingen in
het voortgezet onderwijs.
Uitbreiden van de Dynalearn
software zodat het leren van de
leerlingen en het ondersteunen
van de docent geoptimaliseerd
wordt.
Beschikbaar stellen van
instructiemateriaal voor
algemeen gebruik in het
werkveld.
Schrijven van publicaties over
het gebruik van conceptueel
modelleren als didactische
methode.

Toekomst
Deelnemers
Bert Bredeweg

Ruthy Fraterman
Marco Kragten
Loek Spitz

In 2021 ligt de nadruk op het
ontwikkelen van geautomatiseerde ondersteuning van
leerlingen tijdens het maken
van modellen, zodat leerlingen
zelfstandiger kunnen werken.

Partners

Universiteit van Amsterdam.

Docenten voortgezet onderwijs in
Amsterdam en Noord-Holland.

Contactpersoon
Bert Bredeweg

b.bredeweg@hva.nl
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Onderzoeksvragen

X Hoe leren studenten Computational
Thinking? Hoe kan dat leren het
beste worden bevorderd?
X Wat zijn ontwerpprincipes voor
activiteiten t.b.v. de professionele
ontwikkeling rond Computational
Thinking die aansluiten bij de behoeften van leraren (en lerarenopleiders)
in de Amsterdamse regio?

Computational
Thinking
Ontwerponderzoek naar
lesmateriaal en professionele
ontwikkeling op het gebied
van Computational Thinking
voor de schoolpraktijk en
lerarenopleiding.

X Hoe passen de studenten de ontwikkelde kennis over Computational
Thinking in hun lespraktijk toe?
X Wat zijn de leeropbrengsten en de
ervaringen van studenten en leraren
met het ontworpen lesmateriaal en
de opgezette activiteiten?

HvA context

Computational Thinking wordt toegepast
in diverse opleidingen van de Faculteit
Onderwijs en Opvoeding, zoals de Bachelor
Mens en Technologie, Bachelor Natuur- en
Scheikunde, Master Nederlands, PABO HvA,
en de Bachelor en Master Leraar Wiskunde.

Professionele ontwikkeling

In dit project wordt gewerkt aan professionele ontwikkeling rond Computational
Thinking die inzetbaar is in de schoolpraktijk
en de lerarenopleiding. Daarnaast wordt de
rol van Computational Thinking onderzocht
en verder ontwikkeld middels ontwerponderzoek in de context van lopend onderwijs.
Het project sluit aan bij de professionele
ontwikkelingstrajecten van opleiders bij de
Faculteit Onderwijs en Opvoeding waarbij
ook instructiemateriaal wordt ontwikkeld.
Bij de professionele ontwikkeling wordt
8

Resultaten

X Ontwikkeling onderwijs (herbruikbaar
lesmateriaal) en onderzoek (evidence-informed) op het gebied van het
leren van Computational Thinking.

Deelnemers
gebruik gemaakt van de ontwerpprincipes
uit dit traject.
Het doel van dit project is met name om
inzicht te krijgen in hoe studenten en
leraren Computational Thinking ontwikkelen
en om richtlijnen te geven voor het verder
ontwikkelen van lesmateriaal en didactiek
voor het leren van Computational Thinking.
Daarnaast wordt in dit project gewerkt aan
een brede leerlijn voor de schoolpraktijk en
de lerarenopleidingen.

Sharon Calor
Laura Kubbe

Sonia Abrantes Garcêz Palha
Bert Bredeweg

Josefien Sweep

Activiteiten
Ontwikkeling van een
meerjarenplan rond
Computational Thinking,
met name over de rol van
Kunstmatige Intelligentie in het
onderwijs.
Professionele ontwikkeling van
leraren m.b.t. Computational
Thinking en het ontwikkelen
van de daarbij benodigde
materialen.
Workshop Kennisochtend
Faculteit Onderwijs en
Opvoeding (11 februari 2020).
Webinar Spui25 over
Kunstmatige Intelligentie in het
onderwijs (16 november 2020).
Co-constructie van
lesmaterialen en activiteiten
voor Computational Thinking
(Vaknetwerk Wiskunde, 8
december 2020).

Toekomst

De rol van Computational
Thinking bij het begrijpen van
zelflerende algoritmes tijdens
het inzetten van Kunstmatige
Intelligentie. Er wordt gewerkt
aan een brede leerlijn.

Dorrith Pennink

Corné Muskens
Anders Bouwer

Sander Claassen
Loek Spitz

Contactpersoon
Sharon Calor

s.m.calor@hva.nl
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Taalvaardigheid
Taalvaardigheden sterker en
naar behoefte ontwikkelen
met slimme software.

DigiRevisie: Digitaal sterker met
gefocuste revisie
HvA context

Tweedegraads lerarenopleidingen Engels

Cambridge Exam-vaardigheden
Language learning

Het English Teacher Training Program (ETTP)
is dit jaar begonnen met het gebruik van
een online platform voor Computer-Assisted
Language Learning om studenten te helpen
zelfstandig hun Engels te verbeteren. Alle
eerste- en tweedejaars studenten van de
lerarenopleiding Engels werken sinds
september in het GlobalExam webplatform
en maken oefeningen om Cambridge
Exam-vaardigheden te ontwikkelen, evenals

Resultaat

X Mogelijkheid voor studenten om
zelfstandig plaats- en tijdonafhankelijk te oefenen voor toetsen
taalvaardigheid.
X Inzicht in ervaringen van studenten
met GlobalExam en de effectiviteit
van oefening met GlobalExam op
hun studiesucces.

grammatica en vocabulaire op B2-, C1- en
C2-niveau. Docenten kunnen de voortgang
van studenten volgen en beoordelen via het
administratief dashboard met statistische
rapportages. Dit stelt docenten in staat om
gebieden te identificeren waar studenten
moeilijkheden mee hebben en waar ze dus
mogelijk extra ondersteuning of taaltraining
kunnen gebruiken.

Toekomst

De resultaten van dit initiatief
worden geanalyseerd en besproken
onder ETTP-docenten. Op basis van
deze analyse kunnen verdere acties
worden ondernomen om optimaal
gebruik te maken van systemen
zoals GlobalExam, om de taalontwikkeling van studenten te stimuleren.

Digitale ondersteuning voor gefocuste revisie
Om studenten van de tweedegraads
lerarenopleidingen te helpen bij het leren
schrijven van academische teksten wordt
gebruik gemaakt van de gefocuste revisie-methode. Bij deze methode reviseren
studenten hun schrijfproducten met behulp
van een checklist met specifieke vragen die
hen ertoe aanzetten hun tekst op verschillende aspecten te beoordelen.

In het kader van Smart Education wordt
samen met EdTech bedrijf EDIA gewerkt
aan de ontwikkeling van interactiemechanismen op basis van kunstmatige intelligentie
en taaltechnologie ter ondersteuning van
deze methode.

HvA context

X Tweedegraads lerarenopleidingen

Doel

X De ontwikkeling van een digitale
applicatie, genaamd DigiRevisie, die
studenten helpt bij het zelfstandig
reviseren van hun schrijfproducten
en zodoende bij kan dragen aan hun
(academische) schrijfvaardigheid.

Onderzoeksvraag

X Hoe kan de gefocuste revisie-methode worden ondersteund met behulp
van kunstmatige intelligentie en
taaltechnologie?

X Taalsterker in de studie (Urban
Education project)

Partner
EDIA

Contactpersoon
Camille Welie

c.j.m.welie@hva.nl
Hoofddocent Talendidactiek, cluster Talen

Toekomst
Contactpersoon
Partner

Global Exam

Beth Bedinotti

b.a.bedinotti@hva.nl
Teacher of English, Academic Writing

Studenten kunnen in de toekomst
gebruik maken van een interactieve
applicatie genaamd DigiRevisie, die
hen voorziet van automatisch gegenereerde feedback op hun testen.

and Intercultural Communication
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Wiskunde
Wiskundeonderwijs
verbeteren met digitale
instrumenten.

Beter leren door vragen ontwerpen
Kritisch denken met interactieve systeemdiagrammen
HvA context

Bachelor en Master lerarenopleiding
wiskunde

Bouwen aan de basis van wiskunde
Studenten komen vanuit verschillende achtergronden met verschillende wiskundige
voorkennis de opleidingen binnen. Het doel
van dit project is om een digitaal instrument

Onderzoeksvragen

X Hoe kan met interactieve software
een adequaat beeld worden
verkregen van de voorkennis van
een student?
X Hoe kan interactieve en adaptieve
software studenten helpen zodat
deze studenten hun voorkennis,
waar nodig, zelfstandig kunnen
bijwerken?

Activiteiten
Ontwikkelen van twee
digitale modules in Numworx:
voorkennis “functies” en
voorkennis “logica en bewijzen”.
Onderzoek met studenten naar
de effectiviteit en bruikbaarheid
van de ontwikkelde modules.
Rapporteren van bevindingen.
12

te ontwikkelen waarmee studenten hun
voorkennis kunnen testen en, indien nodig,
zelfstandig kunnen bijwerken.

In dit project maken studenten zelf interactieve opdrachten in een instrument voor
digitaal wiskundeonderwijs. Het project
onderzoekt of studenten een beter inzicht
krijgen in de tentamenstof door vragen te
ontwerpen voor medestudenten. Bovendien
zijn we nieuwsgierig naar de ervaringen bij

Onderzoeksvraag

X Wat is de impact van studenten zelf
interactieve opdrachten te laten
ontwerpen voor een digitaal onderwijsinstrument op hun wiskundig
inzicht en studieresultaten?

Resultaten

Resultaten

X Inzicht in de effectiviteit van het
zelf ontwerpen van vragen op
studiesucces.
X Inzicht in de struikelblokken voor
studenten bij het inzetten van
digitale didactiek en suggesties voor
oplossingen.

Deelnemers
Irma Cornelisse

Sonia Abrantes Garcêz Palha

HvA context

Bachelor lerarenopleiding Wiskunde

Activiteiten
Studenten maken en ontwerpen
vragen voor digitaal interactief
wiskundeonderwijs.

X Kennis over hoe intelligente interactie kan worden ingezet voor
zelfstudie van basiswiskunde.
X Digitaal gedifferentieerd studiemateriaal en een zelftoets waarmee
studenten zelfstandig hun voorkennis kunnen toetsen voor de vakken
“Functies” en “Grondslagen”.

het ontwerpen van vragen in een digitale
omgeving: waar lopen studenten tegenaan?
Wat is er nodig om onze studenten van de
lerarenopleiding goed voor te bereiden op
het inzetten van digitale didactiek in hun
eigen onderwijs?

X Professionele ontwikkeling rond
leren met ICT.

Studenten oefenen wiskundige
technieken en vaardigheden
middels digitaal interactief
wiskundeonderwijs.
Onderzoek en rapportage naar de
effectiviteit en bruikbaarheid van
deze didactische vorm.

Periode

Studiejaar 2020-2021

Docenten van de betrokken opleiding

Contactpersoon

Partner

Charlie ter Horst

Numworx

Periode

Studiejaar 2020-2021

c.j.ter.horst@hva.nl

Contactpersoon
Irma Cornelisse

i.cornelisse@hva.nl

Partner
Grasple
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Onderzoeksvragen

X Wat zijn de kenmerken van een
interactief digitaal instrument
dat het redeneren van leerlingen
mogelijk maakt en stimuleert bij
wetenschap- & techniekonderwijs in
het basisonderwijs?
X In hoeverre bevordert dit instrument
redeneervaardigheden en begripsvorming bij leerlingen?

Minds-On
SIA Raak-Publiek project met
onderzoek naar een digitaal
instrument om het redeneren
van basisschoolleerlingen te
ondersteunen bij wetenschap& technieklessen (groep 7 & 8).

X Hoe tevreden zijn de leerkrachten
over de mate waarin (effectiviteit)
en de manier waarop (efficiency)
het instrument het redeneren van
leerlingen en begripsvorming bij
wetenschap & techniek bevordert?

X Lectoraat Didactiek van de Bètavakken
X Natuur & Techniek vakken

Van hands-on naar minds-on

In de dagelijkse praktijk van het primaire onderwijs is het zinvol invullen van
natuurwetenschap- & techniekonderwijs
een serieuze uitdaging, met name wat
betreft de feitelijke leeropbrengst. Een
belangrijk onderdeel van dit onderwijs is
het zelf onderzoeken van fenomenen of het
ontwerpen van een product, het zogenaamde hands-on leren. Echter, het blijft
een uitdaging om tijdens het onderzoeken
en ontwerpen leerlingen echt te laten
begrijpen wat de onderliggende natuurwetenschappelijke theorieën of concepten zijn
14

Resultaten

X Een volledige les over het ontstaan
van seizoenen waarbij hands-on
en minds-on activiteiten elkaar op
natuurlijke wijze afwisselen.

Deelnemers
– het minds-on leren. In samenwerking met
scholen wordt in het Minds-On project een
nieuw digitaal instrument ontwikkeld dat
leerlingen ondersteunt bij het begrijpen en
verklaren van verschijnselen en leerkrachten
helpt bij het begeleiden van dit proces.
Het Minds-On project ontwikkelt en onderzoekt de beoogde aanpak in vier fasen.
Tijdens elke fase wordt een bestaande
wetenschap- & techniekles omgevormd tot
een les die hands-on en minds-on activiteiten integreert.

Construeren van een
kennisdiagram over het
ontstaan van seizoenen
geschikt voor de bovenbouw
basisschool.
Ontwerp en implementatie
van een digitaal instrument
waarmee leerlingen zelfstandig
diagrammen kunnen maken.
Ontwikkelen van wetenschap& technieklessen waarin
hands-on en minds-on
activiteiten op natuurlijke wijze
worden afgewisseld.
Uitvoeren en evalueren van de
nieuwe didactiek in de praktijk.

HvA context

X Pabo, Lerarenopleiding basisschool

Activiteiten

Anders Bouwer
Bert Bredeweg
Tom van Eijck
Joanna Holt
Loek Spitz

Schrijven van een publicatie
over de werking van deze
nieuwe didactiek en de
daarmee behaalde resultaten.

Toekomst

Er worden nieuwe lessen
ontwikkeld met de bijbehorende elementen in het digitale
instrument. Reeds gemaakte
materialen worden verbeterd en
aangescherpt op basis van de
verzamelde data.

Partners

Lectoraat Wetenschap en Technologie, Hogeschool iPabo.
Leerkrachten primair onderwijs in
Amsterdam en Noord-Holland.

Contactpersoon
Bert Bredeweg

b.bredeweg@hva.nl
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Webinars

Sprekers:

In november 2020 organiseerde het Expertise Centre Applied Artificial
Intelligence de Maand van de Kunstmatige Intelligentie. In dat kader zijn
er vanuit Smart Education online seminars georganiseerd voor een breed
publiek.

Slim onderwijs

9 november 2020

in samenwerking met Pakhuis de Zwijger

Deze bijeenkomst, in de serie Tech for Society, bespreekt vernieuwende toepassingen in het onderwijs met diverse experts, uit de wetenschap, het bedrijfsleven, en
de onderwijspraktijk.

Vincent Aleven

Professor of Human-Computer Interaction, Carnegie Mellon University
Vincent Aleven maakt deel uit van een belangrijke onderzoekstraditie over hoe
de representatie van vaardigheden in computerprogramma’s de basis vormt van
intelligente en persoonlijke interactie. Het EdTech bedrijf Carnegie Learning is
hieruit ontstaan. Vincent geeft leiding aan het internationale tijdschrift over AI in het
onderwijs.

Bert Bredeweg

Lector Didactiek van de Bètawetenschappen, Hogeschool van Amsterdam
Bert Bredeweg doet onderzoek naar kunstmatige intelligentie in het onderwijs en
geeft leiding aan het Smart Education Lab. Dit lab werkt o.a. aan projecten op het
gebied van Interactieve Diagrammen, Game-based Learning, Computational Thinking, en Learning Analytics.

Jaeques Koeman

CEO en medeoprichter van EDIA
Jaeques Koeman was in 2006 medeoprichter van Knowble, een adaptieve
woordenschattrainer aan de hand van online nieuwsberichten, dat verschillende
innovatieprijzen won. Met EDIA heeft Jaeques zich de afgelopen periode gericht op
ontwikkeling van een SaaS-platform dat automatisch lesmateriaal labelt met behulp
van natuurlijke taalherkenning en Machine Learning.

Jonas Voorzanger

Docent natuurkunde en informatica en medeoprichter van LeerLevels
Jonas Voorzanger geeft sinds 2016 natuurkunde en informatica op Het Amsterdams
Lyceum. Daarnaast werkt Jonas met Youssef El Bouhassani aan LeerLevels, waar
hij docenten en leerlingen ondersteunt met flexibel lesmateriaal en kunstmatige
intelligentie.
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Kunstmatige Intelligentie als
Computational Thinking?

16 november 2020

in samenwerking met Spui25

Deze bijeenkomst bespreekt de mogelijkheden om kunstmatige intelligentie te
verwerken in het onderwijs. Wat betekent de opkomst van kunstmatige intelligentie
voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs? Wat moeten zij weten van
kunstmatige intelligentie, welke vaardigheden hebben zij nodig en hoe pakken we
dit didactisch aan?

Inge Molenaar

Universitair Docent, Radboud Universiteit Nijmegen
Inge Molenaar geeft leiding aan het Adaptive Learning Lab dat zich richt op het
gebruik van adaptieve onderwijstechnologieën waarin Kunstmatige Intelligentie een
belangrijke rol speelt. Zij benadrukt het belang van aandacht voor een ‘AI-mindset’, en
de hybride intelligentie van mensen als uitgangspunt voor het balanceren van taken
tussen AI-systeem, leerling, en docent.

Sprekers:
Bert Bredeweg

Lector Didactiek van de Bètawetenschappen, Hogeschool van Amsterdam
Bert Bredeweg bespreekt hoe Computational Thinking kan worden beschouwd als
een soort gereedschapskist van kennis en vaardigheden, waarmee je een computer
kunt inzetten om een probleem te helpen oplossen, of als inspiratie om zelf een
probleem systematisch aan te pakken. De AI4K12 aanpak in Amerika ontwikkelt in
dit verband een curriculum voor K12 uitgaande van kunstmatige intelligentie. Wat
betekent dit voor de Nederlandse situatie?

Sharon Calor

Docent-onderzoeker, Hogeschool van Amsterdam
Sharon Calor, binnen het Smart Education lab projectleider Computational Thinking,
verduidelijkt het begrip Computational Thinking aan de hand van enkele definities,
en zet de visie van de projectgroep uiteen voor een vakoverstijgende leerlijn en
specifieke invulling voor een vak als Dynamische Systemen.

Berry Nieskens

Docent informatica, ALASCA, Zeeburgereiland in Amsterdam
Berry Nieskens ontwikkelt voor de onderbouw onderwijsmodules op het gebied van
datawetenschap en robotica, en voor de bovenbouw het schoolexamenvak Filosofie
& Technologie. Zowel de onderbouwmodules als het schooleigen vak zijn interdisciplinair opgezet in samenwerking met docenten wiskunde, natuurkunde en filosofie.
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Activiteiten
Verkrijgen en verwerken van
anonieme onderwijsdata uit
Brightspace.

Onderzoeksvragen

X Wat is de relatie tussen onderwijsinhoud en -activiteiten aanbod
enerzijds en studiegedrag en studieresultaten anderzijds?

Bewijsgestuurd
Cursusontwerp
Onderzoek naar het verbeteren
van studiesucces door het
ontwerp van onderwijsmodules
beter te laten aansluiten bij
de beoogde activiteiten van
studenten.

HvA context

X ICTO en O&O, Faculteit Onderwijs en
Opvoeding (Pieter de Wit, Christel
Haasnoot, Bas Agricola, Monique van
Schaijk, Léon Raijmann)
X Project onderwijsdata, Hogeschool
van Amsterdam (Niek Schreuder, Nils
Siemens)

X In welke mate kan studiegedrag
positief worden beïnvloed door
moduleontwerp?

Op basis van statistische
correlaties onderzoeken
welke (causale) verbanden
er bestaan tussen de vanuit
een module aangeboden
inhoud en activiteiten en het
daadwerkelijke studiegedrag
van studenten.

X Resulteert spreiding van studentactiviteit over het tijdvak van een module
tot verbetering van studieresultaten?
X Iteratief overleg met docenten en
studenten over de bevindingen en de
mogelijkheden om het ontwerp van
onderwijsmodules te verbeteren.

X Diverse lerarenopleidingen
X Lectoraat Didactiek van de Bètavakken

Toekomst
Evidence informed course design
Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen
dat er een nauwgezette relatie bestaat
tussen hoe onderwijs wordt aangeboden en hoe studenten studeren. Als
studenten vroeg in het semester beginnen, evenwichtig over de tijd studeren,
en actief bij de inhoud van een vak
betrokken zijn, geeft dat een betere
motivatie en een beter studieresultaat.
Voor docenten is dus belangrijk het
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Dit project is voorgesteld als pilotproject binnen het Hogeschool van Amsterdam
overkoepelde initiatief rond onderwijsdata.

onderwijs zo aan te bieden dat studenten op deze manier gaan studeren.
Dit project onderzoekt de relatie
cursusontwerp en studiegedrag,
brengt deze in kaart o.a. m.b.v. van
onderwijsdata, en beoogt om op basis
daarvan, en in overleg met docenten
en studenten, tot module ontwerpen
te komen die de studeerbaarheid en
daarmee het studiesucces verbeteren.

Deelnemers

Jan-Willem Doornenbal
Bert Bredeweg

Contactpersoon
Jan-Willem Doornenbal

j.w.f.doornenbal@hva.nl
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Kennisochtend Smart Education
Op dinsdag 11 februari 2020 vond de FOO kennisochtend plaats, met een
divers programma rond het thema Smart Education.

Programma

Na een welkomstwoord van decaan Ramon Puras
stonden twee lezingen van gastsprekers op het
programma, gevolgd door diverse workshops, en een
informele lunch ter afsluiting.

Organisatie

Workshops:
Computational Thinking

Sharon Calor, Sonia Abrantes Garcêz
Palha en Dorrith Pennink

ICT in ons onderwijs,
waar zit de meerwaarde?

Alessandra Corda, Michelle Willems en
Martine Thoraval

Jasmin Beverwijk
Bert Bredeweg
Annette Dietze
Mari Jungst

Pieter van Langen

Je onderwijs verrijken met
ICT: wat vraagt dat van
opleiders?

Games en Gamification
in het onderwijs

Amsterdamse Leer-KrachtLijn (Pabo HvA & UPvA)

Demonstratie nieuwe
didactische tools van
FeedbackFruits in
Brightspace

Dana Uerz en Anne Horvers (HAN,
Nijmegen)

Keynote 1

Eigenaarschap van leren
Eric Slaats

Associate lector, Fontys Hogeschool, Eindhoven

Veranderingen in technologie creëren nieuwe mogelijkheden van lesgeven, coaching en
leren. Deze lezing vertelt het verhaal over hoe het verlenen van eigenaarschap, vertrouwen
en veiligheid een krachtige basis bieden voor gepersonaliseerd leren.

Keynote 2

Digital Skills & Learning Analytics
Marcus Specht

Mieke Roos

Anders Bouwer

Jan-Willem Doornenbal en Pieter de Wit

Maak flexibele leerpaden
met de inzet van Groups,
Restrictions en Checklists
in Brightspace

Wiskunde: Digitale
didactiek met Grasple

Cartesius 2 – Eigenzinnig
en innovatief onderwijs

Flexibilisering met behoud
van verbondenheid en
organiseerbaarheid,
kan dat?

Charlie ter Horst en Koen Peters

Jan-Willem Doornenbal en Pieter de Wit

Professor Digital Education, TU Delft, Delft

In deze lezing worden twee perspectieven voorgesteld over de rol van data en datacollectie
voor onderwijsdoeleinden in brede zin: Learning Analytics en hoe kunnen wij data gebruiken
om onderwijsprocessen te verbeteren en Digitale Geletterdheid, wat kunnen en moeten wij
doen om zowel studenten als docenten digitaal geletterd te maken?

Kennisochtend gemist?

Martijn Meerhoff en Berry Nieskens
(Cartesius 2, Amsterdam)

Martijn Vieleers, Mieke van Diepen en
Jet van Dam

Veel van het materiaal is online beschikbaar.
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Onderzoeksvragen

X Stimuleert het didactisch instrument
redeneervaardigheden?
X Welke leereffecten heeft het instrument op de kennis van het specifieke
onderwerp?
X Ontwikkelen leerlingen inzicht in de
aspecten van Nature of Science?

Leren
redeneren
Ontwikkelen van didactische
methode met Interactieve
Concept Cartoons om kritisch
denken en redeneervaardigheden
aan te leren.

Resultaten

HvA context

X FOO tweedegraads lerarenopleidingen
Natuur-en scheikunde en Biologie
X Lectoraat Didactiek van de Bètavakken

Bij maatschappelijk relevante
onderwerpen met een natuurwetenschappelijke component zoals vaccinatie, speelt
meningsvorming een belangrijke rol. Leerlingen moeten kritisch leren denken en hun
mening onderbouwen met argumenten.
Zij moeten zich kunnen verhouden tot de
beschikbare wetenschappelijke informatie

en de juiste interpretatie ervan.

Het Interactieve Concept Cartoons project
ontwikkelt een didactisch instrument (op
basis van concept cartoons en diagrammen)
waardoor leerlingen gestimuleerd worden
met elkaar in discussie te gaan en met
onderbouwing te komen voor standpunten
over een bepaald onderwerp.

Ontwikkelen van interactieve
concept cartoons en
bijbehorende diagrammen
over maatschappelijk relevante
onderwerpen.
Evaluatie van het gebruik van
materiaal door de docenten en
de leerlingen.
Evaluatie van de impact op
redeneervaardigheden en
inhoudelijke concepten.

X Onderwijsmateriaal voor docenten
om leerlingen op hun eigen tempo
en in groepjes te leren redeneren
over sociaalnatuurwetenschappelijke
onderwerpen.
X Inzicht in de effectiviteit van het
gebruik van Interactieve Concept
Cartoons om redeneervaardigheden
te stimuleren.
X Kennis over het toepassen van ICT in
de lespraktijk in de klas.

Kritisch denken met interactieve systeemdiagrammen

Activiteiten

Toekomst

Dit onderzoek krijgt medio 2021
vervolg in het HBO-Postdoc
project ‘Leren redeneren over
natuurwetenschappelijke vraagstukken’ van Patricia Kruit.

Periode

Januari 2020 – juni 2021

Deelnemers
Patricia Kruit

Bert Bredeweg

Contactpersoon
Patricia Kruit

p.m.kruit@hva.nl
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Onderzoeksvraag

X Hoe kunnen de bekwaamheidseisen
voor leraren worden verwerkt in
een online interactieve applicatie
waarmee studenten hun eigen
ontwikkeling digitaal kunnen bijhouden ter ondersteuning van begrip,
reflectie en communicatie?

Amsterdamse
Leer-Kracht-Lijn

Resultaten

X De ALKL ondersteunt drie
dimensies: primaire proces,
brede professionele basis en
professionele identiteit.
X Studenten kunnen hun voortgang vastleggen per dimensie,
(sub)categorieën, en de bijbehorende niveaus en krijgen
daarvan een overzicht in een
persoonlijk voortgangsdiagram.
X Studenten kunnen hun bijgewerkte profielen binnen de
ALKL-applicatie delen met
specifieke docenten ter voorbereiding van het PPO-gesprek.

Het ontwikkelen van een
nieuw digitaal instrument
waarmee studenten hun eigen
ontwikkeling als leerkracht online
kunnen bijhouden.

HvA context

X Pabo HvA en UPvA

Bekwaamheidseisen leren kennen en bijhouden
De Pabo HvA en Universitaire Pabo
van Amsterdam (UPvA) hebben de
bekwaamheidseisen samen met de opleidingsscholen in het werkveld verwerkt in
een nieuw digitaal instrument: de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn (ALKL) (https://alkl.
nl). Met deze applicatie kunnen studenten
hun eigen ontwikkeling online bijhouden
en zodoende een goed begrip en overzicht
verkrijgen van hun ontwikkelingsniveau op
verschillende aspecten van de drie dimensies: primaire proces, brede professionele
basis, en professionele identiteit.
Het primaire proces betreft pedagogische, vakinhoudelijke, en vakdidactische
bekwaamheid. De brede professionele
26

basis omvat de vaardigheden plannen &
organiseren, communiceren, samenwerken,
en onderzoeken & reflecteren. Hoe de leerkracht deze inzet om bijvoorbeeld onderwijs
te ontwerpen verschilt per onderwijscontext
en onderwijsvisie.
Bij professionele identiteit komen alle
aspecten van het beroep leerkracht samen,
en komt de eigenheid en de authenticiteit
van een leerkracht naar voren. Hierbij
gaat het om onderwerpen zoals motivatie
voor het beroep, zelfbeeld en zelfwaarde,
taakopvatting, visievorming en toekomstperspectief, met speciale aandacht voor
de grootstedelijke context en daarmee
samenhangende diversiteit.

Toekomst

Vanaf september 2020 is de ALKL operationeel en in studiejaar 2020/2021 vormt het
een belangrijk instrument ter ondersteuning van de gesprekken over Persoonlijke
en Professionele Ontwikkeling (PPO). Verwacht wordt dat op basis van dit gebruik
nieuwe wensen naar voren zullen worden gebracht en op grond daarvan het huidige
instrument verder zal worden ontwikkeld.

Deelnemers
Mieke Roos

Fadie Hanna

Anneke van der Linde
Anders Bouwer
Bert Bredeweg

Contactpersoon
Mieke Roos

m.roos2@uva.nl
Docent Pabo HvA (FOO) en Universitaire Pabo
van Amsterdam (UPvA)
Stage- en leerkrachtvaardighedencoördinator
Pabo HvA en UPvA
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Onderzoeksvragen

X Hoe kan digital GBL ingezet
worden door leraren om
leerlingen in de bovenbouw
van het voortgezet onderwijs
te ondersteunen bij het leren
van wiskunde?

Game-based
Learning
GAMMA is een Erasmus+ project
dat onderzoek doet naar de inzet
van Game Based Learning (GBL)
bij wiskundeonderwijs.

X Hoe kunnen (leraren)opleidingen van FOO en FDMCI
digital GBL inzetten in hun
curricula t.b.v. studenten en
(toekomstige) leraren?

HvA context

X Bachelor en Master lerarenopleiding
Wiskunde (FOO)
X Bachelor HBO-ICT, Game Development
(FDMCI)

X Wat zijn geschikte onderwerpen voor DGBL in de
wiskundecurricula van
verschillende landen in
Europa? In welke mate wordt
GBL daarbij al gebruikt?
X Wat zijn de voordelen en
mogelijke risico’s van GBL
in het onderwijs, met name
voor wiskunde?

Periode

Oktober 2020 – Oktober 2022

Deelnemers
GAMe based learning in MAthematics (GAMMA)
Het internationale Erasmus+ project
GAMMA heeft als doel leerlingen te
ondersteunen bij het leren van wiskunde door te bouwen op hun kennis
van en connectie met digitale games.
Aangezien leraren een leidende rol in

dit proces hebben, beoogt het project
educatief materiaal te ontwikkelen dat
nuttig zal zijn voor alle wiskundeleraren
die GBL op basis van digitale technologie willen gebruiken.

Anders Bouwer

Charlie ter Horst

Sonia Abrantes Garcêz Palha

Partners

University of Osijek, Croatia

University of Athens, Greece

Satakunta University of Applied
Sciences, Finland

Amsterdam University of Applied
Sciences, The Netherlands
Education and Teacher Training
Agency, Croatia

Activiteiten
Case study. Onderwijssystemen van de
partnerlanden worden beschreven en
vergeleken en er wordt onderzocht in
welke mate GBL wordt gebruikt in het
wiskundeonderwijs in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs en wat de impact van het
project is bij de deelnemers.
Handbook for teachers. Een handboek voor
leraren wordt gemaakt met achtergrondkennis
over DGBL en digitale games voor wiskunde,
richtlijnen voor het ontwerpen van onderwijs
en voorbeelden van activiteiten voor
leerlingen en leraren.
Teaching Scenarios. Een onderwijsscenariosjabloon wordt ontwikkeld en
acht voorbeelden van specifieke
onderwijsscenario’s worden uitgewerkt
door de verschillende projectpartners. Het
materiaal bevat richtlijnen voor het aanpassen
van onderwijsscenario’s, op basis van de
feedbackanalyse die tijdens de pilotfase is
verzameld.
Focused Authoring Systems. Het project levert
twee gerichte auteurssystemen op, waarmee
docenten volgens digitale spelsjablonen zelf
digitale games voor hun studenten kunnen
maken. De systemen zijn MALT2 en ChoiCo.
Games. Er worden vijf games ontwikkeld door
de verschillende partners over verschillende
wiskundige onderwerpen, die
aansluiten bij de ontwikkelde
onderwijsscenario’s.

Contactpersoon
Sonia Abrantes Garcêz Palha

s.abrantes.garcez.palha@hva.nl
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Leren en lesgeven met
ICT in Amsterdam
Het leren van morgen is een
leven lang leren in een door
technologie ondersteunde
sociale leeromgeving.

Samenwerkingsconvenant

Na een fase van voorbereidende gesprekken over ambities, randvoorwaarden en een
gezamenlijke visie, werd op 4 september

Interactive Virtual Math

HvA context

X FOO tweedegraads lerarenopleidingen
X Lectoraat Didactiek van de Bètavakken

Deelnemers
Alessandra Corda

2020 een overeenkomst getekend over
“Samenwerking in het kader van leren en
lesgeven met ICT in Amsterdam”.

leerlingen als de deskundigheid van docenten in het VO en HO. De focus ligt hierbij op
het inzetten van ICT voor gepersonaliseerd
leren (ICT als middel) en het opleiden van
leerlingen c.q. studenten tot ICT-geletterde
deelnemers aan de digitale samenleving
(ICT als doel).

Periode

September 2020 – Augustus 2024

Bert Bredeweg

Anders Bouwer

Diverse docenten
Partners

Montessori Scholengemeenschap
Amsterdam
Breitner Academie
iXperium, Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen

X Lectoraat van de Didactiek van de
Bètavakken

Interactive Virtual Math

Interactive Virtual Math (IVM) is een digitale
applicatie waarmee leerlingen leren om
verbanden in een wiskundige grafiek te
representeren en te begrijpen - vaardigheden waarmee leerlingen in het VO en

Activiteiten
Samen met leraren en studenten wordt
digitaal onderwijsmateriaal ontwikkeld,
uitgeprobeerd en gedeeld.
Ontwerpgericht onderzoek naar
vormen van interactie (oefeningen,
animaties, feedback) die effectief
zijn voor het leren van covariational
reasoning en hoe leraren en
lerarenopleiders de applicatie op een
effectieve manier kunnen gebruiken.

studenten in het HO moeite hebben. Met
IVM genereren en verbeteren leerlingen
hun eigen grafiekbeeld met behulp van
interactieve animaties en feedback.

Toekomst

IVM-website uitbreiden naar de
leergemeenschap van leraren
die de app gebruiken en verder
ontwikkelen.

Deelnemers

Daan van Smaalen

Jasmijn Vosbergen
Peter Lanser

Sonia Abrantes Garcêz Palha

Contactpersoon
Alessandra Corda

a.corda@hva.nl
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HvA context

X Bachelor en Master opleiding Leraar
Wiskunde

Samenwerking in het kader van leren en lesgeven met ICT in
Amsterdam
De betrokken partijen gaan de komende
vier jaar in verschillende deelprojecten
samenwerken aan kennisontwikkeling,
evidence-informed praktijkontwikkeling en
professionele ontwikkeling in het domein
“leren en lesgeven met ICT”, met als doel
het verbeteren van zowel de skills van

Leerlingen ondersteunen
bij het leren van grafieken
tekenen en redeneren
middels het inzetten van
interactieve animaties en
feedback.

Contactpersoon
Sonia Abrantes Garcêz Palha

Partner

NumWorx

s.abrantes.garcez.palha@hva.nl)

3131

Expertise Centre Applied Artificial Intelligence

Netwerken en
Samenwerkingsverbanden
Smart Education participeert in
organisaties rond digitalisering, het
gebruik van ICT en de toepassing van
Kunstmatige Intelligentie in het onderwijs.

Het Expertise Centre Applied Artificial
Intelligence van de Hogeschool van
Amsterdam (gelanceerd november
2020) werkt binnen alle faculteiten
van de Hogeschool vanuit verschillende invalshoeken aan vraagstukken
rond kunstmatige intelligentie, en

toepassingen daarvan in de praktijk.
Met het Smart Education programma geeft de Faculteit Onderwijs en
Opvoeding invulling aan één van
deze labs, met focus op het toepassen
van kunstmatige intelligentie in het
onderwijs.

Sprong Educatief netwerken STEM en iXpact
Het SPRONG Educatief programma
van regieorgaan SIA ondersteunt het
opzetten van landelijke samenwerkingsverbanden met als doel om de
kwaliteit en de impact van onderwijsonderzoek te versterken. Met ingang
van januari 2020 zijn er vier netwerken
van start gegaan. De Faculteit Onderwijs en Opvoeding is middels het
lectoraat Didactiek van de Bètavakken
vertegenwoordigd in twee van deze
consortia.
X Het STEM netwerk richt zich op het
realiseren van hoogwaardig onderwijs
op het gebied van Science, Technology,
Engineering & Mathematics (STEM) t.b.v.
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primair- en voortgezet onderwijs én
lerarenopleidingen.
X Het iXpact netwerk richt zich op
gepersonaliseerd leren met en over ICT,
met als doel de aanwezige kennis te
bundelen (vanuit primair en voortgezet
onderwijs, mbo en hbo) en in te brengen in de onderwijspraktijk en in de
lerarenopleidingen.

Vanuit het lectoraat Didactiek van
de Bètavakken wordt in de context
van deze netwerken gewerkt aan het
opzetten van twee professionele leergemeenschappen, één rond Makers
Education en één rond Computational
Thinking.
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SURF SIG AIED

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging Hogescholen,
de Vereniging van Universiteiten,
en SURF, met als missie substantiële
voortgang op het gebied van digitalisering in het hoger onderwijs. De
Hogeschool van Amsterdam neemt o.a.
deel aan de zone EdTech. Deze zone
richt zich specifiek op het stimuleren
van de ontwikkeling en de uptake van
educatieve technologie, en heeft twee
programmalijnen:
X Programmalijn 1 betreft het opzetten
van een Dutch EdTech Incubator. Hierbij
gaat het primair om het ondersteunen
van EdTech startups.

X Programmalijn 2 betreft adoptie en
opschaling van EdTech-innovaties.
Hierbij gaat het primair om stimuleren van EdTech gebruik binnen
onderwijsinstellingen.

Vanuit Smart Education is, in samenwerking met de Digital Society School,
een netwerkdag georganiseerd voor
onderwijsprofessionals om kennis te
maken met innovatieve EdTech startups (programmalijn 2, 18 november
2020).

Binnen SURF is een Special Interest
Group (SIG) gestart rond het onderwerp Artificial Intelligence in Education
(AIED). Bert Bredeweg is lid van het
kernteam van deze community, die

is gericht op het delen van kennis en
ervaringen over wat kan, wat mag, en
wat gewenst is ten aanzien van de toepassing van kunstmatige intelligentie in
het (hoger) onderwijs.

Nederlandse AI Coalitie
De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC)
is een samenwerkingsverband waarbij
overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om
ontwikkelingen op het gebied van
kunstmatige intelligentie in Nederland
te versnellen en initiatieven met elkaar
te verbinden. Het doel daarbij is om de

ambities van de Nederlandse overheid
ten aanzien van kunstmatige intelligentie te realiseren. Het Smart Education
team is vertegenwoordigd in de werkgroep onderwijs binnen de NL AIC die
zich richt op kunstmatige intelligentie
in het onderwijs, en hiervoor bezig is
met het formuleren van een nationale
onderzoeksagenda.

Contact
Bert Bredeweg

b.bredeweg@hva.nl

Lector Didactiek van de Bètavakken
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Rijke digitale leeromgeving

ICT in Onderwijs bij FOO
Smart Education vereist adequate ICT-middelen en goede ondersteuning. Daarvoor zet team ICT-FOO zich in binnen de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de
Hogeschool van Amsterdam.
Onze focus ligt op ICT in Onderwijs
(ICTO): de optimale inzet van de digitale leeromgeving, tools en leermiddelen
binnen de onderwijsprogramma’s.
Daarnaast verzorgt het team samen
met ICT Services de ICT-basisdienstverlening en gebruikersondersteuning
binnen de faculteit.
Om tot optimale inzet van ICT te
komen positioneert Team ICT-FOO zich
als kennispartner van de opleidingen.
We zijn beschikbaar om vanuit ICT-perspectief bij te dragen aan integraal
onderwijsontwerp, op curriculum- en
op studieonderdeelniveau, én om

samen innovatieprojecten met ICT op
te zetten en te begeleiden.
We bieden daarnaast praktische
ondersteuning bij de inzet van digitale onderwijsmaterialen, digitale
toetsing, en diverse onderwijsapplicaties. Bij alle oplossingen kijken
we naar de toegevoegde waarde en
het gebruiksgemak, maar houden
we ook rekening met auteursrecht,
privacy en informatiebeveiliging. Ook
adviseren we over de effecten op
studeerbaarheid, organiseerbaarheid,
doceerbaarheid en betaalbaarheid van
de onderwijsprogramma’s.

De ICTO-support site, de ICTO-nieuwsbrief
en het Online Brightspace Informatiepunt zijn
concrete voorbeelden van de bijdrage aan
de kennisopbouw en kennisdeling binnen de
faculteit. Docenten kunnen hier terecht voor
achtergronden, praktijkverhalen en praktische
tips.
Neem een kijkje op icto.foo.hva.nl

De ICTO-support site, de ICTO-nieuwsbrief en het Online Brightspace Informatiepunt zijn concrete voorbeelden van de bijdrage aan de kennisopbouw en kennisdeling binnen de faculteit. Docenten kunnen hier terecht voor achtergronden, praktijkverhalen en praktische tips.

Neem een kijkje op icto.foo.hva.nl (https://icto.foo.hva.nl).

Het team
Ali Bouali

Albert Meijer

Christel Haasnoot
Iman Abdullatif

Jan Bouwma

Jan-Willem Doornenbal
Léon Raijmann
Pieter de Wit

Concreet ligt de focus van ons team
binnen de faculteit momenteel vooral
op de optimale inzet van de digitale
leeromgeving (DLO) in het onderwijs.
Sinds medio 2019 maken we gebruik
van het Learning Management System
Brightspace, met diverse daaraan
gekoppelde onderwijstools. Het vormt
het hart van onze rijk gevulde DLO.
Per medio 2020 maakt MS365 (met
daarbinnen MS Teams, Forms, Sway,
OneDrive, etc.) daar ook deel van uit.
Binnen de digitale leeromgeving
verzorgt het team het Online
Brightspace Informatiepunt, een
Brightspace Course om docenten
te voorzien van alle informatie,
praktische tips en handleidingen
over het gebruik van de digitale
leeromgeving.
We ondersteunen opleidingen bij
het aanbrengen van een passende
inrichting van Courses maar ook bij
het inzetten van de talrijke mogelijkheden om leermaterialen digitaal te
presenteren en beschikbaar te stellen.
Een belangrijk aspect daarnaast is het
gebruik van de vele mogelijkheden
voor online werkvormen. Denk daarbij
aan de suite van leverancier FeedbackFruits naast de tools die standaard in
Brightspace beschikbaar zijn. Al deze

werkvormen leveren nieuwe kansen in
het vormgeven van goed onderwijs.
Team ICTO is daarom op veel plekken ook nauw betrokken bij het (her)
ontwerpen van onderwijs binnen de
faculteit. Een krachtige toegevoegde
waarde daarbij is het benutten van
de mogelijkheden om onderwijs te
personaliseren, bijvoorbeeld aan de
hand van data.

Toekomstige activiteiten

Een belangrijke uitdaging voor de
(nabije) toekomst is het bewerkstelligen van een verdere integratie tussen
MS365 en Brightspace. Ook willen we
aan de slag met het gebruik van learning analytics om de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren. Denk daarbij
aan bijvoorbeeld Evidence-based
course design.
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd
dat docenten collectief ervaring
hebben opgebouwd met online-onderwijs. Als we na het coronatijdperk
terug naar de campus gaan, kunnen
we het geleerde gebruiken om tot een
optimale vormgeving van het onderwijs te komen. Face-to-face en online,
synchroon en asynchroon, in groepen
en individueel, met zeer persoonlijke
docentfeedback en van een feedbacksysteem dat draait op kunstmatige
intelligentie. Op het juiste moment
het juiste doen, voor én samen met de
studenten. Team ICTO is er klaar voor!

Contact
Léon Raijmann

l.e.l.raijmann@hva.nl en ict-foo@hva.nl
Hoofd ICT & Informatiemanager
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Hoe verder?

Ook een idee inbrengen?

Het Smart Education programma gaat verder op de
ingeslagen weg, waarbij meer focus is aangebracht
op specifieke resultaatgebieden en het gebruik
van technieken uit de kunstmatige intelligentie.
De meerjarige projecten en ondersteunende
netwerken maken dit mede mogelijk.
Waar succesvolle toepassingen worden
gerealiseerd, zal worden gewerkt aan opschaling.
Waar belangrijke lessen worden geleerd, zullen
die worden gedeeld en waar mogelijk ook
gepubliceerd.

Kernteam Smart Education

Anders Bouwer
Bert Bredeweg

Jan-Willem Doornenbal
Marco Kragten
Sonia Abrantes Garcêz Palha

De inhoudelijke invulling van
het programma Smart Education
blijft in ontwikkeling. Iteratief
evalueren we de voortgang en
stellen we de koers bij op basis
van de geleerde lessen, bereikte
resultaten en gesignaleerde
behoefte binnen onze eigen
opleidingen en in ons werkveld.

www.hva.nl/smarteducation

Er is ruimte voor nieuwe initiatieven
binnen het programma Smart Education. Medewerkers die ideeën hebben
voor projecten die aansluiten bij de
visie en doelstellingen zijn hierbij van
harte uitgenodigd om deze met ons
te bespreken. Gezamenlijk kunnen we
ideeën uitwerken tot een projectvoorstel
binnen het programma Smart Education
of een ander subsidieprogramma.
Wij danken de initiatiefnemers voor het
vertrouwen, en alle betrokkenen voor
hun inzet en bijdrage aan de resultaten
tot dusver. We kijken met veel plezier
en enthousiasme uit naar verdere
samenwerking.

Contact

Ben je geïnteresseerd in het leveren
van een bijdrage aan het programma
Smart Education? Heb je ideeën,
opmerkingen, of vragen? Neem
gerust contact op.
Anders Bouwer

a.j.bouwer@hva.nl

Kwartiermaker Smart Education
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