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De DLO Innovatiepartners helpen je graag!
Er liggen veel kansen voor innovaties in het onderwijs
met ICT. Ondanks dat de ICT middelen vaak al voorhanden zijn, is het zien en grijpen van die kansen
kennisintensief en complex. DLO Innovatiepartners
kunnen opleidingen hierbij helpen.
Wij doen dit samen met opleidingen en helpen je door:
• kennis op te bouwen
• kennis te verspreiden
• kennis te helpen toepassen
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Kennis opbouwen
De DLO Innovatiepartners bieden hulp aan om onderwijsinnovaties te stimuleren
en te faciliteren. We hebben kennis van een breed pallet van onderwijskundige
ontwikkelingen, didactische modellen, doelmiddelcombinaties van didactische
doelen met werkvormen en ICT middelen die daarbij goed werken.

Kennis verspreiden
De DLO Innovatiepartners staan met één been in de faculteit, en met het andere
been in het eigen team. We verspreiden de voortdurend groeiende kennis over
kleine en grote innovaties over de hele HvA. Enerzijds door opleidingen te helpen
als innovatiepartner en anderzijds door de daarmee opgebouwde kennis in de
eigen faculteit in te brengen.

Kennis helpen toepassen
De DLO Innovatiepartners werken met de betrokkenen van de opleidingen samen
om hen te helpen hun onderwijs te ontwikkelen. We brengen daarbij waardevolle
kennis van complexe ICT in. De opleidingen kunnen daarmee veel sneller een goed
beeld krijgen van bijvoorbeeld technische opties of beperkingen en veel sneller een
goede keuze maken voor werkvormen en passende ICT-middelen. Als die keuze is
gemaakt, helpen de partners kennis toepassen over de wijze van implementatie, de
configuratie, het inrichten van ondersteuning, het voorbereiden van de docenten
die ermee aan de slag moeten, enzovoorts.
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Wie zijn de DLO Innovatiepartners?
De DLO Innovatiepartners is een aantal consultants met verschillende achtergronden. We werken deels in het innovatieteam, deels in één van de zeven
faculteiten. We zijn een mix van docenten, onderwijskundigen en ICTO’ers.
Onze uitgangspunten:
• Wij werken vraaggestuurd en werken samen, we nemen geen opdrachten aan
of over.
• Prioriteiten worden bepaald door het maximaliseren van de toegevoegde waarde
voor de HvA.
• Opleiding is het primaire niveau van insteek.
• Altijd vanuit de didactiek, niet vanuit de techniek.
• In samenwerking met ICTO’ers/Blended Learning Consultants van de faculteit.
• Zo vroeg mogelijk in het proces van curriculum of cursusontwerp.
• We inspireren en helpen.
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Met welke vragen kun je bij ons aankloppen?
Zijn er best practices van blended onderwijs (van binnen & buiten de HvA) die
we kunnen zien?
De DLO Innovatiepartners kunnen in een faculteitoverstijgende rol het verzamelen
en delen van best practices faciliteren en meedenken met faculteiten hoe deze best
practices hun weg vinden naar docenten.
We zijn op dit moment bezig om ons curriculum door te ontwikkelen; welke
middelen zijn er om ook blended learning hier een plek in te geven?
De DLO Innovatiepartners verzamelen methodieken die gebruikt worden binnen
de verschillende faculteiten om het onderwijs verder te ontwikkelen en worden
gebruikt om blended learning hierin te betrekken. Voorbeelden zijn de ABC
methodiek, een T-Pack workshop, of de GROOW methodiek. Zo kunnen we
handreikingen doen aan ICTO’ers en opleidingen om het vernieuwingsproces van
vakken te faciliteren, en waar nodig zelf een gedeelte van het proces begeleiden.
Hoe kunnen we studenten meer activeren?
Er zijn verschillende middelen die docenten in kunnen zetten om studenten in de
DLO te activeren. De DLO Innovatiepartners kunnen ICTO’ers en opleidingen
assisteren om te adviseren over deze middelen en helpen om er mee aan de slag
te gaan. Voorbeelden hiervan zijn:
• de inzet van (interactieve) video in het onderwijs (bijv. kennisclips, feedback,
student gegenereerd):
• het gebruik van activerende Feedbackfruits modules in courses:
• studenten motiveren met badges & microcredentials (gamification).
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Kunnen we studenten meer laten samenwerken en meer regie geven in het
onderwijs?
Community Based Learning is een trend die ook binnen de HvA begint te groeien.
Studenten dienen ook in een DLO ruimte te krijgen om samen te werken, content te
creëren en verantwoordelijkheid te krijgen voor het leerproces. Er zijn verschillende
middelen die hierbij ondersteunend kunnen zijn, bijvoorbeeld een ePortfolio, of
Office Teams. De innovatiepartners kunnen helpen bij het vinden van de juiste tool
voor het creëren van een learning community.
Hoe faciliteer ik docenten om zich door te blijven ontwikkelen in de veranderende
wereld van onderwijs en ICT?
Docenten geven aan dat het innoveren van onderwijs tijd kost. Hiernaast zijn andere
succesfactoren als training en ondersteuning belangrijk om docenten optimaal te
faciliteren om te innoveren. De implementatie van Brightspace heeft veel ervaring
opgeleverd op dit gebied. De Innovatiepartners kunnen helpen om de effectiviteit
van facultaire en opleidingsondersteuning te vergroten.
Hoe kan ik competentiegericht onderwijs faciliteren met onze DLO?
In de huidige DLO is het mogelijk om een competentiestructuur in te richten. Dit is
een complex proces, waarbij het handig is dat er doordacht gehandeld wordt. De
DLO Innovatiepartners kunnen aansluiten bij ICTO’ers en opleidingen die aan de
slag willen met de competencies functionaliteit van Brightspace.
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Met welke onderwerpen kun je bij ons terecht?
• Methodieken voor blended cursusontwerp
• Technologie voor assessment en feedback
• Verbeteren course design
• Technologie voor community based learning/
co-creatie
• Hulp bij inzet van studiedata
• Activeren & motiveren in de DLO
• Hulp bij verbeteren facultaire ICTO
• Inzet van video in het onderwijs
• Inzet bestaande EdTech, bijvoorbeeld:
- Competencies (Brightspace)
- (e)Portfolio (Brightspace)
- Learning Object Repository (Brightspace)
- Feedbackfruits modules inbedden in courses
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Samen aan de slag?
Ben je geïnteresseerd om met ons samen te werken? Bel dan Aart Schouten
(06 211 579 33) of Thys de Haan (06 211 064 26) of stuur een mail naar
dloinnovatiepartners@hva.nl.

