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Managementsamenvatting
Deze rapportage bevat de visie van Avans Hogeschool op de digitale leeromgeving (DLO): het
georganiseerde samenstel van digitale diensten ter ondersteuning van het leren. Voorbeelden
zijn: cijfers inzien, leermateriaal raadplegen, webcolleges volgen, samenwerken. Een Learning
Management System (LMS, bijvoorbeeld Blackboard) levert vaak zelf een deel van deze digitale
diensten.
In 2024 heeft Avans Hogeschool een leeromgeving die het realiseren van de onderwijsvisie
optimaal ondersteunt. Blended onderwijs is vanzelfsprekend. Learning analytics zijn
beschikbaar voor student, docent, academie en diensten. Docenten zijn vaardig in de inzet
van ICT in het onderwijs. Door de inzet van ICT is het onderwijs meer adaptief. De DLO
ondersteunt studenten bij het volgen van een flexibele, persoonlijke leerroute. De technische
basis onder de leeromgeving is state-of-the-art.
Studenten hebben input geleverd voor de visie via een enquête en panelgesprekken. Zo
hebben studenten hun toptaken gedefinieerd: digitale onderwijsdiensten die ze vaak
gebruiken op hun smartphone of laptop. Belangrijke wensen vanuit studenten zijn: één
Avans-app voor de smartphone, één omgeving voor de laptop, meer webcolleges, een
eenduidige organisatie (alles op dezelfde plaats terugvinden in de leeromgeving). iAvans in de
huidige vorm voegt voor studenten weinig toe.
Docenten leverden input via interviews, een enquête en inspiratiesessies. Hun input: docenten
missen in de leeromgeving: portfolio, aanwezigheidsregistratie, peer feedback,
samenwerkingsmogelijkheden met beroepspraktijk buiten Avans Hogeschool. Docenten
hebben behoefte aan minder administratieve last a.g.v. gebruik DLO. Docenten zijn vaker
ontevreden (41%) dan tevreden (33%) over het huidige Blackboard. Veel docenten vinden de
User Interface van Blackboard niet intuïtief.
Academiedirecteuren leverden input in een workshop waarin ze bespraken welke digitale
diensten van een DLO centraal worden bestuurd (bijvoorbeeld cijferadministratie), en welke
decentraal door de academies zelf (bijvoorbeeld formatief toetsen).
De uitgangssituatie van Avans Hogeschool is op een aantal aspecten relevant voor het
realiseren van de DLO-visie:





Docenten experimenteren relatief veel met ICT in het onderwijs. Dat betekent dat de DLO
nieuwe toepassingen gemakkelijk moet kunnen opnemen (flexibiliteit)
Voor dezelfde diensten worden vaak verschillende systemen ingezet. Soms is dat geen
probleem (bijvoorbeeld samenwerken aan documenten), soms is dat niet gewenst
(bijvoorbeeld inleveren van opdrachten). Avans-afspraken hierover zijn gewenst.
Er bestaat in de app-stores verschillende smartphone-apps met een Avans-logo. Voor
studenten is niet duidelijk welke app de vereiste kwaliteit heeft en welke niet. Beleid
ontbreekt.
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Drie ontwikkelingen zijn van belang voor de governance op de DLO: de IT governance van
Avans Hogeschool, project Ondersteuning Nabij, en project Onderwijsapplicaties. Het is
belangrijk tegelijkertijd met de implementatie van een vernieuwde DLO de governance
goed te regelen.
De technische en informatie-architectuur bevinden zich bij Avans Hogeschool in een pril
stadium. Voor een persoonlijke en flexibele leeromgeving is het van het grootste belang dat
daarin snel een stap voorwaarts wordt gezet ten behoeve van de onder punt één
genoemde dynamische leeromgeving.

Onderstaande vervolgtrajecten liggen voor de hand ter invulling en realisatie van de DLOvisie.
Project
LMS-aanbesteding

Resultaat

Een uitgevoerde aanbestedingsprocedure

Een gekozen en gecontracteerd Learning Management System

LMS-implementatie





Een geïmplementeerd Learning Management System
Opgeleide docenten
Geïmplementeerd technisch en functioneel beheer van het
LMS, en key users (Elco’s) binnen academies

Edu-app store docenten



Een digitale plek waar docenten kunnen zien welke applicaties
Avans Hogeschool ondersteunt, en
van waaruit een docent een applicatie kan koppelen aan het
gedoceerde vak. Deze applicatie is meteen gebruiksklaar.


Smartphone-app



Ontwikkelde en geïmplementeerde Avans-studentenapp voor
smartphone

Vernieuwing iAvans



Een personaliseerbaar iAvans studentenportal met in elk
geval: toptaken, persoonlijk nieuws, persoonlijke learning
analytics, Avans nieuws, persoonlijke berichten.

DLO-architectuur




Document met technische doelarchitectuur onderwijsdomein
(Update van) principes informatiearchitectuur en concrete
uitwerking naar informatiestromen en processen
onderwijsdomein

DLO-governance



Beleidsdocument met een uitgewerkt goverancemodel
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1. Inleiding
Dit document bevat de visie van Avans Hogeschool op de digitale leeromgeving.
Avans herbezint zich op de digitale leeromgeving (DLO). De directe aanleiding daarvoor is het
aflopen van de licentie van Blackboard per 1 januari 2018. Bovendien: in het onderwijs zijn
verschillende uitdagingen en trends die nopen tot aandacht voor de digitale leeromgeving:
blended learning, personalisering van onderwijs, meer en dynamisch gebruik van educatieve
software, de toepassing van innovaties als serious gaming, etc.

1.1 Wat is een DLO?
De digitale leeromgeving (DLO) is het geheel van systemen of applicaties dat het onderwijs
en leren ondersteunt. De DLO is daarmee niet één systeem of applicatie, maar een door de
instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten1. In deze definitie maakt dus een
relatief groot gedeelte van het ICT-landschap deel uit van de DLO. Het gaat immers niet
alleen meer om de data en diensten uit het Learning Management System (bijvoorbeeld
Blackboard), maar om alle digitale diensten die leren en onderwijs direct ondersteunen. Het
gaat dan bijvoorbeeld ook om de cijfer- en voortgangsregistratie, en daarnaast om
innovatieve educatieve tools.
De DLO bevat verschillende functionaliteiten, of liever digitale diensten. SURF hanteert een
lijst van digitale diensten die vaak onderdeel uitmaken een DLO 2. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het ontwikkelen, opslaan en beheren van leermiddelen, of om een systeem om video's op
te slaan en colleges live te streamen. Ook diensten als beheer van studentgegevens, het
tonen van een rooster, of het uploaden van een opdracht horen bij de DLO. We gebruiken de
lijst van SURF als basis voor de afbakening van de DLO voor Avans Hogeschool. In bijlage 1
staat een overzicht van de digitale diensten van de DLO. Onderstaand kader bevat een aantal
voorbeelden.
Voorbeelden digitale diensten DLO
(In bijlage 1 staat een compleet overzicht van 22 digitale diensten)
Communiceren - Discussiëren in fora en discussionrooms
Studenten kunnen in fora met andere studenten discussiëren over een vak of cursus. De
docent kan de discussie modereren.
Organiseren van leren - Groepsindeling
Indelen van studenten in groepen. Het indelen van (groepen) studenten in cursussen.

Naar: definitie DLWO van Wetenschappelijk Technische Raad van SURF
(Adviesrapport DLWO 2010)
2
SURF publicatie Een persoonlijke en flexibele leeromgeving, september 2015.
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2015/notitie-een-flexibeleen-persoonlijke-leeromgeving_webversie-1.pdf .
1
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Organiseren van leren - Inschrijven op een vak of cursus
Studenten schrijven zich in voor een vak of cursus. Docenten kunnen zien wie zich hebben
ingeschreven.

Video
Het opnemen, plaatsen en beschikbaar stellen van audio/video (weblectures, Youtube, Vimeo,
etc.) Studenten kunnen via videoverbindingen colleges realtime op afstand volgen.
Onderwijsprocesbegeleiding - Inzien van cijfers en voortgang
Voortgang van studenten monitoren en (geautomatiseerd) feedback geven naar studenten
om ze in hun leerproces te begeleiden. Het kunnen inzien van statistieken, zoals cijfers per
student, hoogste cijfer, gemiddelde cijfer, op het niveau van de student en op het niveau van
de klas/groep.
De digitale diensten van een DLO komen uit verschillende systemen (Blackboard, Osiris,
Remindo, etc.) en de diensten worden via verschillende devices afgenomen (smartphone,
tablet, PC, laptop, smartwatch, etc.). Onderstaande figuur geeft een beeld van de DLO,
toegespitst op de situatie bij Avans Hogeschool. De figuur zien via welke devices een student
zijn digitale diensten afneemt. Deze figuur laat ook goed zien wat de positie is van een
Learning Management System (LMS, bijvoorbeeld Blackboard) in een DLO. Een LMS bevat
een deel van de diensten van een DLO, zoals leermaterialen uitwisselen, opdrachten inleveren
en berichten over een vak plaatsen. Een LMS is dus niet hetzelfde als een DLO, maar het LMS
bevat een (belangrijke) subset van de diensten van een DLO.
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Figuur 1

Figuur 2 geeft schetsmatig aan hoe in de huidige situatie de functies van Blackboard, Osiris,
iAvans en tal van educatieve applicaties zich tot elkaar verhouden. Het gaat nu veelal om
losse userinterfaces waar de gebruiker mee te maken heeft. Wat betreft apps voor de
smartphone zijn er vele apps zijn met een Avans logo, waarvan niet duidelijk is hoe goed of
hoe ‘officieel’ ze zijn. Er is in de huidige situatie beperkt sprake van een georganiseerd
samenstel van digitale diensten (zie ook verderop in dit rapport).

Figuur 2

1.2 Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd:





Hoofdstuk 2 bevat in kort bestek de DLO-visie 2024 van Avans hogeschool. In tekstkaders
door het rapport heen wordt deze visie vertaald naar toekomstige DLO-gebruikers.
Hoofdstuk 3 bevat een vertaling van de Onderwijsvisie van Avans naar eisen aan de DLO.
Ook beschrijft het hoofdstuk relevante trends in het hoger onderwijs, en eisen die daaruit
voortvloeien voor de DLO.
Hoofdstuk 4 gaat over de wensen en eisen van gebruikers en eigenaren: studenten,
docenten en academies.
9
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Hoofdstuk 5 gaat in op de uitgangssituatie bij Avans Hogeschool. Hoe is de DLO nu
opgebouwd? Hoe wordt Blackboard nu gebruikt? Welke huidige Avans- projecten zijn
relevant voor de DLO? Hoe is het met de IT-governance en architectuur bij Avans? Welke
implicaties heeft dat voor de DLO?
Hoofdstuk 6 beschrijft de keuzes die Avans maakt op hoofdlijnen. Welke keuzes brengen de
DLO een stap verder?
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2. Toekomstvisie Digitale Leeromgeving Avans Hogeschool 2024
DLO 2024
Peter van Loo studeert werktuigbouwkunde en loopt in 2024 een onderwijsruimte binnen bij
Avans Hogeschool. Vandaag staat er een bijeenkomst op het programma met de docent
werktuigbouwkunde. Peter klapt zijn laptop open. De laptop ‘weet’ in welke ruimte Peter zit
en welke module hij gaat volgen. Na een keer inloggen ziet Peter daarom meteen in één
oogopslag alles bij elkaar wat hij nodig heeft: de webcolleges van de docent, de
groepsopdrachten waar hij voor werktuigbouwkunde samen aan werkt met medestudenten,
de MOOC-onderdelen die bij deze module horen en de CAD-software. Voor de docent
binnenkomt kan hij nog net even een afspraak plannen met zijn medestudenten voor de
groepsopdracht. Hij krijgt meteen drie opties waarin iedereen kan, met een optie voor een
ruimte erbij. De docent komt binnen. Peter heeft zich goed voorbereid door het webcollege
van tevoren te bekijken, en alvast wat vragen op de digitale werkruimte te posten. Ook heeft
hij even bekeken welke vragen de andere studenten hebben gesteld. Laat de bijeenkomst
maar starten!
De digitale leeromgeving van Avans Hogeschool in 2024:
















Ondersteunt de onderwijsvisie van Avans Hogeschool
Biedt een naadloze ervaring bij het verzorgen van blended onderwijs
Genereert personal learning analytics die de docent (en de student!) kan gebruiken bij het
volgen van en adaptief maken van het leerproces van de individuele student
Wordt gebruikt door docenten die zonder uitzondering in staat zijn om ICT te integreren in
hun onderwijs. Ze worden daarin ook goed ondersteund.
Maakt het voor docenten en studenten gemakkelijk om hun onderwijs te voorzien van de
juiste ICT-tools, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een Avans apps-store met
educatieve apps
Biedt de student gepersonaliseerde ondersteuning bij het doorlopen van de persoonlijke,
flexibele leerroute
Is adaptief; de student wordt bediend met bijvoorbeeld formatieve toetsen passend bij het
eigen niveau
Ondersteunt co-creatie in het onderwijs en is open voor gebruik en bijdragen door de
beroepspraktijk.
Biedt de mogelijkheid om kennisbronnen (kennisclips, weblectures) online te raadplegen.
Biedt studenten informatie en digitale diensten op maat: right time, right place, right
device.
Is onderdeel van een systeemlandschap binnen Avans Hogeschool, dat technisch state-ofthe art is gekoppeld, en waarbinnen gegevens maar één keer worden opgevraagd en
meervoudig worden gebruikt.
Is dynamisch. Avans innoveert blijvend op het gebruik van ICT-middelen in het onderwijs.
11
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De onderwijsvisie van Avans staat in 2024 nog recht overeind: samen het maximale uit
jezelf halen. Met een nog even centrale rol voor de docent: de didactisch bekwame docent in
de voorbeeldrol voor studenten. Studenten die startbekwaam én toekomstbestendig
afstuderen, met een houding gekarakteriseerd als lerend, onderzoekend, ondernemend en
verantwoordelijk.
Studenten beschouwen het in 2024 als geheel vanzelfsprekend dat alles rond hun onderwijs
online te vinden is. Het maakt ze ook niet zo veel uit waar hun kennisbronnen vandaan komen.
Avans geeft immers aan welke kennisbronnen betrouwbaar zijn en welke niet. Bovendien is
alles gebruikersvriendelijk, flexibel en gepersonaliseerd. Studenten hebben veel vrijheid in de
inrichting van hun studieprogramma en ontvangen alleen informatie over hun eigen,
persoonlijke leerroute, altijd en overal. Ze beschikken over hun persoonlijke learning analytics.
Tegelijkertijd is de docent voor de student onmisbaar. De docent begeleidt de student op de
gepersonaliseerde leerroute. En heeft soms de rol van expert die écht weet hoe het vak in
elkaar zit. Bovendien is het een gerust gevoel dat de docent ook echt inzicht heeft in het
leerproces van de student via persoonlijke contacten ondersteund door learning analytics.
Studenten merken in de digitale leeromgeving eigenlijk niet meer hoe soepel de
verschillende Avans-systemen ‘aan de achterkant’ samenwerken. Zij merken vooral dat ze op
een gebruikersvriendelijke manier precies de goede informatie op de goede plek krijgen: de
diensten op hun smartphone, tablet of smartwatch zijn afgestemd. Verder kunnen ze
uitstekend digitaal samenwerken, ook met personen van buiten Avans. Ook beschikken ze
over webcolleges en kennisclips, zodat ze de uitleg na de les nog eens rustig kunnen
doorwerken.
De rol van docenten is in de loop van de tijd geëvolueerd. In 2024 is het voor docenten
vanzelfsprekend dat hun werk in belangrijke mate wordt ondersteund door ICT. Blended
onderwijs is gemeengoed. En het gebruik van open educational resources is niet zelden het
startpunt van het onderwijs. Kennisbronnen en kennisoverdracht zijn steeds meer online
beschikbaar. Docenten kunnen veel dichter zitten op het leerpad van de individuele student.
Daarbij worden ze in belangrijke mate ondersteund met gemakkelijk toegankelijke learning
analytics, die inzicht bieden in wat een individuele student nodig heeft. Het beleid om ICT als
een van de steunpilaren van het onderwijs te zien, heeft Avans al jaren geleden ingezet.
Docenten zijn daarom allemaal goed op de hoogte van wat ICT voor hun onderwijs kan doen.
Zo passen sommigen serious gaming toe in het onderwijs.
Voor docenten is het heel gemakkelijk om in de digitale leeromgeving hun eigen onderwijs
in te richten. Avans heeft een eigen ‘appstore’: een plek waar docenten kunnen kiezen uit
verschillende tools om hun onderwijs te ondersteunen. Zo kan een docent heel gemakkelijk
een tool voor formatief toetsen aanbieden op zijn vakpagina binnen de DLO. Of kan een
docent verwijzen naar door de docent geselecteerde kennisbronnen. Ook is het gemakkelijk
om een (werk)groep van studenten te benaderen, of met ze samen te werken. Deze groepen
hoeft de docent daar waar mogelijk niet zelf ‘in te kloppen’, maar worden vanuit de Avanssystemen automatisch gegenereerd. De leeromgeving van Avans biedt veel vrijheid in de
keuze van de tools voor het onderwijs. Tegelijkertijd is de inrichting van het systeem wel
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redelijk dwingend in de inrichting. Immers: studenten willen hun spullen altijd op dezelfde
plek kunnen terugvinden.
In 2024 heeft Avans de systemen state-of-the-art geïntegreerd. Gegevens worden maar
één keer opgevraagd en meervoudig gebruikt. Gegevens worden tussen applicaties
gemakkelijk uitgewisseld. Daarom hoeven docenten of academiebureaus bijvoorbeeld de
samenstelling van een groep maar één keer op te geven. Gegevens zijn van buitenaf te
benaderen, voor zover het Avans beleid dat toelaat. De verschillende digitale diensten ogen
voor de gebruiker als één gebruikersvriendelijk geheel, of het nu gaat een smartphone,
tablet, laptop, smartwatch of andere devices. Op basis van identiteit, groep of rol krijgen
personen of groepen toegang tot en rechten in specifieke diensten van de leeromgeving
De beroepspraktijk speelt een actieve rol in de digitale leeromgeving, door het mee
ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijs, in samenspraak met lectoren en kenniskringen.
Ook alumni maken in het kader van leven-lang-leren regelmatig gebruik van de digitale
leeromgeving, bijvoorbeeld door het terugkijken van kennisclips en weblectures of het
raadplegen van hun digitale portfolio.
Avans Hogeschool heeft de regie op en innovatie binnen de leeromgeving op orde.
Docenten en studenten geven in de DLO-gebruikersraad zelf richting aan wat er binnen de
leeromgeving gebeuren moet, samen met functioneel beheerders, onderwijskundigen en
technici. In de gebruikersraad komen nieuwe ideeën voorbij voor de leeromgeving. Docenten
en ondersteunende medewerkers worden bovendien binnen hun academie professioneel
ondersteund in het gebruik van ICT in het (samen) leren, (samen) werken en (samen)
onderzoeken.

13

ons kenmerk datum 3-10-2016

pagina 14 van 49

3. Onderwijsvisie en –trends
3.1 Avans onderwijsvisie
De Avans onderwijsvisie3 is belangrijke input voor eisen waaraan de DLO van Avans moet
voldoen. Een speciale werkgroep heeft de onderwijsvisie geanalyseerd (voor een
samenvattende notitie van de resultaten van de werkgroep zie bijlage 2). Voorbeelden van
belangrijke eisen die volgen uit de onderwijsvisie zijn:
Implicaties Onderwijsvisie voor DLO
De DLO motiveert en activeert, dat wil zeggen draagt kennis op verschillende manieren
over en biedt dus daarom diverse tools die ondersteunen en aansluiten bij activerend
onderwijs (bijvoorbeeld quizzen, discussie, feedback, puzzels, polls, vragen stellen).
De DLO daagt de student uit op onderzoek uit te gaan in de DLO door aantrekkelijke
vormgeving, heldere navigatie en duidelijke structuur.
De DLO biedt via learning analytics inzicht in de ontwikkeling van de student voor
student/SLB’er/studieadviseur/decaan.
Ook een aantal andere notities van Avans Hogeschool geeft aanwijzingen, bijvoorbeeld de
Onderwijsvisie Academie voor Deeltijd4, de visie Onderwijs en ICT5 en het
Informatiebeleidsplan 2020. Voorbeelden van belangrijke aanwijzingen uit die stukken zijn:
Implicaties voor DLO van
Onderwijsvisie Avans Deeltijd en Visie
Onderwijs & ICT
Visie Avans Deeltijd

In de DLO deelt de student zijn leervragen
en krijgt daar feedback op van docenten en
medestudenten.
De DLO biedt de student een persoonlijke
structuur en tempo waarin hij zijn opleiding
volgt.
Fysieke en onlineleeractiviteiten versterken
elkaar.
Veel van de klassieke kennisoverdracht is
gedigitaliseerd.
De docent kan putten uit een afgebakende
set (adaptieve) onderwijsapplicaties en een
arsenaal aan open leermiddelen.

Visie Onderwijs en ICT

3
4
5

Onderwijsvisie Avans
Onderwijsvisie Academie voor deeltijd
Visie Onderwijs en ICT
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3.2 Trends digitalisering onderwijs
De digitalisering van informatie heeft de afgelopen jaren tal van nieuwe mogelijkheden in het
onderwijs geïntroduceerd. Van de opbouw van het onderwijsmateriaal (kleinere, digitale
leereenheden die herschikt en gecombineerd kunnen worden), tot en met de verspreiding van
het materiaal en de analyse van het gebruik ervan. Daarnaast zien we een enorme toename
van (mobiele) connectiviteit van studenten. Studenten hoeven niet meer gebonden te zijn
aan één locatie, en daarmee niet aan een specifieke campus en onderwijsinstelling, met
specifieke docenten en medestudenten, en specifieke kennis en onderwijsmateriaal. Tenslotte
noemen we de enorme toename in rekenkracht in de afgelopen jaren. De hieronder
beschreven trends zijn direct gelinkt aan de toename aan connectiviteit en digitalisering van
informatie.
DLO 2024
Aysun Yilmaz heeft in 2024 een baan als boekhoudster en studeert deeltijd Accountancy. Ze
heeft een mooie regeling met haar teamleider. Ze mag per week maximaal 6 uur gebruiken
voor de opleiding. Aysun is blij met de leeromgeving van Avans. Voor haar is belangrijk dat
ze alle lessen en praktijkopdrachten helemaal online kan doen. En dat het daarbij niet
uitmaakt of ze thuis is, op haar werk of op school. Ze komt eigenlijk alleen in Breda voor
groepswerk, en ook daarbij wordt veel gebruik gemaakt van online tools om samen te
werken. Ook voor lessen gaat Aysun naar Breda, maar soms volgt ze ook een webcollege.
Wat handig is van die webcolleges: als je het niet meteen snapt, kijk je minuut voor minuut
gewoon nog een keer!
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Trends ICT en onderwijs6



















versnelling ICT-toepassingen in het onderwijs
ICT faciliteert en is ‘enabler’ voor innovatief onderwijs
learning analytics voor ontwerp en sturing van het onderwijs
blended learning neemt toe
digitalisering en diversiteit van toetsing omvangrijker
platforms en communities ontstaan over de grenzen van de instelling heen
innovatie in ICT steeds meer onderwijs-gedreven i.p.v. technologie-gedreven
meer aandacht voor versterking diepgaand leren en zelfregulering met ICT
student wordt mede-eigenaar van leerarrangementen
meer kennis over zin/onzin van digitale media
impact ICT op hogeschool als broedplaats voor innovatie en valorisatie
formeel en informeel leren worden meer gemixt
open educational resources nemen toe
hogeschool als fysieke en digitale leerplaats versterken elkaar
robotisering neemt toe
virtual reality en augmented reality bieden kansen
de afhankelijkheid van ICT neemt toe

Implicaties Onderwijstrends
Content en digitale diensten van buiten de eigen instelling moet snel en eenvoudig te
gebruiken en te integreren zijn.
Samenwerking tussen docenten en studenten, studenten onderling en externe partners
moet goed ondersteund worden.
De leerinhoud moet door de lerende zelf zo veel mogelijk vormgegeven kunnen worden; er
komt meer nadruk op co-creatie in het onderwijs.
Analyses moeten uitgevoerd kunnen worden op de onderwijsdata die ontstaat, ter
verbetering van onderwijs en studiesucces voor zowel docenten als studenten.
Het gebruik van ICT-toepassingen neemt toe voor zowel studenten als docenten.

6

Team Beleid LIC, concept Trend analyse 2016
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4. Verwachtingen gebruikers
De digitale leeromgeving heeft studenten en docenten als primaire gebruikers. De digitale
leeromgeving moet vooral hún werk en leren versterken! Bij academies berust het primaire
eigenaarschap van de DLO. Studenten, docenten en academies hebben op verschillende
manieren input geleverd, zodat hun beelden meegenomen kunnen worden in de visie op de
digitale leeromgeving.

4.1 Studenten
Studenten hebben input geleverd via een schriftelijke enquête met een respons van 198
studenten, en 3 gevoerde panelgesprekken.
Daarnaast ontwikkelt de Academie User Experience (ACUE) met behulp van een
studententeam persona’s van studenten. Deze persona’s zullen een centrale rol vervullen bij
het ontwikkelen van een goede implementatiestrategie voor de DLO en worden dus vooral
gebruikt in het vervolgtraject.
Samenvattend staan hieronder de belangrijkste bevindingen.
Input studenten
In de enquête hebben studenten aangegeven welke diensten ze op welk device willen zien.
De PC/laptop scoorde, anders dan vooraf verwacht, vrijwel altijd hoger dan smartphone of
tablet. Op smartphone staat bovenaan: persoonlijk rooster inzien, toetsrooster inzien, en
plattegrond gebouwen bekijken. Voor PC/laptop: inzien en inschrijven
evenementen/activiteiten op Avans Hogeschool, groepsindeling (bijv. tutorgroepen) inzien,
emailadressen opzoeken van docenten en medestudenten, koppeling leggen met social
media, invullen onderwijsevaluatie, aanvragen gesprek studiebegeleider, discussieforum
over opdrachten, peer-feedback bij opdrachten, openingstijden gebouwen inzien,
inschrijven voor toetsen, inzien aanwezigheidsregistratie van een vak, herinschrijven op
opleiding via Studielink, aantekeningen delen/uitwisselen met medestudenten, e-portfolio
maken, stageopdrachten inleveren.
Studenten hebben zowel in de enquête als in de panelgesprekken input gegeven over apps.
Studenten geven aan vooral behoefte te hebben aan één app, niet aan een verzameling
losse apps. Ook is men verbaasd over het feit dat er nu geen officiële Avans-app bestaat,
maar alleen maar apps van studenten of andere partijen. Studenten stellen daar
vraagtekens bij: is het betrouwbaar? Hoe is het met het onderhoud? Ze zouden een
officiële Avans app beschouwen als meer betrouwbaar.
Studenten geven aan in de panelgesprekken dat bij Blackboard niet zozeer het
systeem zelf de beperkende factor is, maar de organisatie binnen Blackboard. Het
is, zo zeggen studenten, zeer afhankelijk van de academie of de organisatie
binnen Blackboard op orde is, of dat de organisatie binnen de courses wanordelijk
wordt. Dat komt omdat er door elke docent anders met Blackboard wordt
omgegaan. Ook geven studenten aan dat je wel precies moet weten waar wat zit
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binnen Blackboard, dat je precies moet weten waarop je moet klikken. Het is niet
intuïtief.
Studenten zijn kritisch over iAvans. Het komt er eigenlijk op neer dat er voor studenten
niet veel te vinden is. Dat klopt ook met de praktijk. Er loggen wel veel studenten dagelijks
in, maar dat komt vooral omdat ze langs iAvans moeten om bij Blackboard te kunnen.
Diensten in iAvans werken soms niet of maar gedeeltelijk.
Studenten klagen over de beperkte beschikbaarheid van Web colleges. Ze geven
duidelijk aan hierin meerwaarde te zien. Ze voeren twee redenen aan. Nu moet
een student soms een extra studiejaar doen, omdat er nog een vak is dat ze
moeten afronden, dat maar eens per jaar worden gegeven. Als dat in een jaar
samenvalt met een ander vak, kun je dat zonder webcolleges niet volgen. Ook
denken studenten dat de opkomst niet lijdt onder webcolleges. Mensen die niet
willen komen nu ook niet. Vooraf colleges kijken geeft meer mogelijkheden tot
verdieping tijdens de les.
Studenten hebben sterk behoefte aan één omgeving. Via hun laptop krijgen studenten (en
ook docenten) te maken met een flinke hoeveelheid verschillende userinterfaces: van
iAvans, Osiris, Remindo, Kaltura, Evasys, Blackboard, en ook een steeds grotere
hoeveelheid ‘losse’ onderwijsapplicaties. Studenten geven aan dat dat soms een stap terug
is vergeleken met de middelbare school, en noemen als voorbeeld Magister: een
geïntegreerde app/webomgeving waarmee een scholier alles kan doen.
Implicaties input studenten
Studenten moeten nauw worden betrokken bij de inrichting van de DLO, zodat hun
tevredenheid meer centraal komt te staan.
De userinterface van een nieuwe DLO moet één interface zijn, zeer intuïtief en
gebruikersvriendelijk. Dit criterium weegt zwaar bij de realisatie van een nieuwe DLO.
iAvans wint aan kracht als het herontwikkeld wordt, met in het achterhoofd de toptaken die
studenten op hun PC/laptop verwachten.
Studenten verwachten meer webcolleges. De implicatie is: fors meer webcolleges creëren
dan nu het geval is.

4.2 Docenten
DLO 2024
Pieternel Vreeke is sinds 2004 docente aan de Academie voor Gezondheidszorg. Het heeft
haar veel inspanning gekost om een beetje thuis te raken in de leeromgeving. Toen zij het
verpleegvak zelf leerde, was er niet eens internet! De tijden zijn daarin wel veranderd.
Gelukkig is er bij de introductie van de nieuwe leeromgeving wel veel aandacht geweest voor
de begeleiding van docenten. Maar dan nog: het blijft best veel werk om de veranderingen in
de leeromgeving bij te houden. Pieternel merkt dat jongere collega's soms een nieuw appje
vinden, dat ook weer in de leeromgeving wordt geplaatst. Pieternel is daar blij mee, ze kan zo
leren van jongere collega’s over handige ICT-toepassingen voor haar onderwijs. Verder is ze
blij met de ICT&Onderwijs ondersteuning die binnen de academie wordt geboden.
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Ook docenten hebben veel input geleverd voor de visie op de digitale leeromgeving: een
schriftelijke enquête met een respons van 176 docenten, interviews met 25 docenten, een
innovatiesessie met 14 docenten en een inspiratiedag met 30 docenten.

Input docenten (nog aan te vullen na afronding notitie werkgroep
onderwijseisen)
In interviews geven docenten aan dat ze vooral gebaat zijn bij het verminderen van hun
administratieve last. Hun indruk is dat systemen ‘aan de achterkant’ slecht met elkaar zijn
gekoppeld. Als systemen beter aan elkaar worden geknoopt, hoeven docenten bijvoorbeeld
minder vaak dezelfde gegevens in te voeren. De vraag die docenten opwerpen: Is de
businesscase weleens gemaakt hoeveel tijd en geld we daarmee kunnen besparen?
Mogelijk komt ook tijd vrij om meer te doen met IT, in het onderwijs zelf, als de
administratie beter loopt?
Docenten geven ook aan veel te experimenteren met nieuwe applicaties, die concurreren
met Blackboard. Docenten zijn vaker ontevreden over Blackboard dan tevreden. 41% is
ontevreden, tegen 33% tevreden, 24% scoort neutraal. Docenten vinden vooral de
interface niet meer van deze tijd en niet intuïtief genoeg.
Docenten geven in het interview aan dat er ook veel diensten uit de cloud worden gebruikt
in hun dagelijkse praktijk. Zo gebruiken docenten vaker Whats-app als discussieforum dan
het forum in Blackboard, en worden Google Drive en Dropbox vaak gebruikt om
leermaterialen beschikbaar te stellen.
In interviews geven docenten vaak aan vooral de hele basale functies van de Blackboard en
Osiris te gebruiken door het jaar heen: leermaterialen erin zetten, groepen indelen,
opdrachten geven, feedbackformulier opsturen. Docenten geven hierbij aan dat de manier
waarop deze processen lopen vooral zijn afgedwongen door het systeem, en niet zijn
ontworpen vanuit de docent.
Uit de enquête en de gesprekken komt naar voren dat docenten een aantal dingen missen
in de huidige leeromgeving: portfolio, aanwezigheidsregistratie, een
samenwerkingsomgeving met de beroepspraktijk en peer feedback. In mindere mate geldt
dat ook voor een stagesysteem.
Docenten dichten zichzelf een redelijk kennisniveau toe over wat Blackboard kan. Toch
worden heel veel stukken van Blackboard door docenten niet benut. De ondersteuning van
docenten door de Elco is van een heel wisselende kwaliteit en kwantiteit.
Nog aan te vullen na afronding samenvattende notitie werkgroep onderwijseisen.
Implicaties input docenten
Docenten moeten nauw betrokken blijven bij de doorontwikkeling van de DLO, om te
borgen dat er voldoende vanuit de docent wordt gedacht, en de DLO voldoende intuïtief
wordt.
De basale functies van de leeromgeving moeten voor docenten zeer intuïtief en
gebruikersvriendelijk zijn. Dit is een eis met hoge prioriteit bij het realiseren van de DLO.
Volgt nog, nader te bepalen na afronding notitie werkgroep onderwijseisen.
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4.3 Academies
Academie- en dienstdirecteuren hebben in een gezamenlijke workshop vooral gesproken over
de mate waarin de functionaliteiten van de DLO centraal, dan wel decentraal moeten worden
bestuurd. Daarvoor is gebruik gemaakt van het door SURF ontwikkelde model van de burcht,
stad en platteland. Dat model geeft aan dat diensten:





In de burcht binnen Avans centraal worden gestuurd, met centrale kaders. Dat betekent in
de praktijk overigens dat Avans-breed wordt gestandaardiseerd.
In de stad decentraal worden bestuurd (vooral door de Academies), met een paar centrale
kaders
Op het platteland noch worden bestuurd, noch worden ondersteund.

Hieronder het globale overzicht. Het is overigens verstandig om de voorgestelde keuzes nog
een keer te herbevestigen, om zodoende de consequenties van de keuzes vooraf beter in
beeld te brengen.

Input academies
Burcht
Organiseren van leren – groepsindeling
Organiseren van leren – inschrijven op een vak of cursus
Organiseren van leren – inschrijven op een tentamen
Summatief toetsen
Inleveren en beoordelen van opdrachten
Inzien van cijfers en voortgang
E portfolio
Beheren en gebruiken van studentinformatie
Roostering
Learning Analytics
Stad
Communiceren – berichten plaatsen over een vak of cursus
Stage en afstuderen
Peer feedback
Maken van vragenlijsten en enquêtes (m.u.v. materiaal voor accreditaties)
Delen van leermaterialen
Platteland
Communiceren in fora en discussionrooms
Samenwerken
Ontwikkelen van leermiddelen
Onbepaald
Aanwezigheidsregistratie (Burcht of Stad)
Formatief toetsen (Stad of Platteland)
Opslaan en beheren van leermiddelen (Burcht of Stad)
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Implicaties input academies
Bij de aanbesteding van nieuwe digitale diensten, hoeft minder te worden gelet op de
diensten die op het platteland zijn ingedeeld. Deze worden, als we de mening van de
academies volgen, immers vrijgelaten.
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5. Uitgangssituatie Avans Hogeschool
DLO 2024
Paul is directeur van de Academie voor Industrie en Informatica. Het implementeren van een
nieuw Learning Management System is niet zonder slag of stoot verlopen. Uiteindelijk werkt
het goed, maar vooral docenten hebben gemopperd dat ze al hun materialen over moesten
brengen naar een nieuw systeem. Paul heeft er persoonlijk op toegezien dat docenten daarin
goed werden begeleid. Paul is in de Advies Commissie Projectenportfolio gaan zitten. Paul
vindt het belangrijk dat dit soepel verloopt. Daarin wordt elk half jaar de DLO besproken. De
belangrijkste besluiten die daar genomen worden gaan over het volgende: gaat het goed met
de ondersteuning van docenten en studenten? Moeten er toepassingen uit de DLO omdat ze
niet meer actueel zijn? Of moeten er juist nieuwe dingen in omdat die beter zijn dan wat we
nu hebben? De Advies Commissie Projectenportfolio leunt daarbij zwaar op de gebruikersraad
DLO. Daarin is de academie vertegenwoordigd door een docent en een student. Zij denken na
over de vraag hoe je omgaat met het inbrengen van nieuwe applicaties in de DLO.
De visie op de DLO moet aansluiten op de uitgangssituatie bij Avans. De kunst is om het
ambitieniveau voor de DLO zó te kiezen dat met de vernieuwde DLO een goede stap vooruit
wordt gezet, en tegelijkertijd dat het gekozen ambitieniveau realistisch is. Daarom is het
belangrijk om te weten wat de uitgangssituatie is bij Avans Hogeschool. We bekijken daarbij
de volgende onderwerpen. Bij de bespreking van elk onderwerp geven we in het hoofdstuk
aan wat de implicaties zijn voor een toekomstig DLO.
 Gebruik van ICT in het onderwijs
 Huidige concernsystemen DLO (bv. Blackboard, Osiris, iAvans, etc.)
 Apps voor de smartphone/ tablet
 IT-governance
 Technische en IV-architectuur
 Gerelateerde projecten
De begrippen worden hieronder verder toegelicht.

5.1 Gebruik van ICT in het onderwijs
Avans heeft een relatief grote groep docenten die volop experimenteert met ICT-toepassingen
in het onderwijs. VIA heeft een grote rol gespeeld. In de komende jaren gaat hier ook het
Onderwijsinnovatieplatform van het economiedomein een rol spelen.
Docenten ervaren soms de nieuw ontdekte applicaties als superieur aan datgene dat de
huidige systemen bieden. Dat betekent dat een nieuwe leeromgeving de mogelijkheid moet
bieden om nieuwe, betere applicaties te gebruiken en toe te voegen. Of dat er in een systeem
functies kunnen worden ‘uitgezet’ om een nieuwe applicatie aan de leeromgeving toe te
voegen. Ook is het vanwege de cultuur van experimenteren niet voor de hand liggend dat
Avans één systeem koopt, dat alle diensten biedt die verplicht moeten worden gebruikt.
Daarvoor is de experimenteerdrift van docenten (gelukkig!) te veel aangewakkerd.
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Implicaties gebruik van ICT in het onderwijs
In een nieuwe leeromgeving moeten digitale diensten kunnen worden toegevoegd, en
diensten kunnen worden afgevoerd of uitgezet.
Vanwege de cultuur van experimenteren binnen Avans Hogeschool is een nieuwe DLO niet
één systeem, maar bestaat uit een samenstel van (soms door individuele docenten voor
hun opleiding (platteland)) gekozen toepassingen. Dat past ook bij de principes van
schaalbaarheid en toekomstvastheid, die als basis liggen onder het informatiebeleid van
Avans Hogeschool.

5.2

Huidige systemen DLO

Bij Avans Hogeschool zijn systemen in gebruik die samen de digitale leeromgeving voor
gebruik op PC/laptop vormen. In onderstaande tabel staat het landschap van applicaties die
nu door Avans beschikbaar worden gesteld (vetgedrukt), gerelateerd aan de
eerdergenoemde SURF-lijst van digitale diensten. In aanvulling daarop staan de systemen die
in een enquête onder docenten zijn genoemd als systeem dat gebruikt wordt voor dezelfde
digitale dienst.
Het is goed om hier op te merken dat er altijd sprake zal zijn van allerlei zeer specifieke
onderwijsapplicaties die gebruikt worden door docenten om vakinhoudelijk aan de slag te
gaan (bijvoorbeeld een taalprogramma binnen de PABO). Deze applicaties staan niet in deze
lijst, maar zijn bij voorkeur wel te koppelen aan de leeromgeving van een specifiek vak.
Functionaliteit
Discussiëren in fora en
discussionrooms
Berichten plaatsen over een
vak of cursus
Samenwerken

Groepsindeling maken
Aanwezigheid registreren
Inschrijven op een vak of
cursus
Inschrijven op een tentamen
Formatief toetsen

Summatief toetsen

Gebruikt/ aangeboden (bron)systeem
Blackboard, Whats-app, Google Hangouts, Facebook,
VKlass, VLC, Dropbox, iAvans (COP)
Blackboard, Facebook, Whats-app, VLC, VKlass
Blackboard, Facebook, Google Hangouts, Padlet Wall,
Trello, Dropbox, Google Drive, Skype, iAvans COP, Big
Blue Button, Google Classroom, Google Sites,
Wordpress, Whats-app, V-Klass, VLC, Projectcampus,
Blackboard, Osiris, iAvans/COP
Blackboard, vele andere oplossingen
Osiris, Blackboard Inschrijftool, Google Forms
Osiris, Blackboard
Socrative, Kahoot, Aleks, Blackboard, Peerwise,
Remindo, vele andere specifieke toepassingen voor
formatief toetsen.
Remindo7

Remindo wordt geïmplementeerd als hét systeem voor (summatief) toetsen voor
Avans Hogeschool.
7
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Stage en afstuderen
Peerfeedback
Opdrachten inleveren en
beoordelen
e-portfolio
Video
Inzien van cijfers en
voortgang
Maken van vragenlijsten en
enquêtes
Beheren en gebruiken
studentinformatie
Roostering
Ontwikkelen van leermiddelen
Opslaan en beheren van
leermiddelen
Delen van leermaterialen
Learning analytics

Blackboard, veel andere zeer diverse oplossingen,
Blackboard, Dropbox, VKlass, VLC, Google Drive,
Google Classroom
Blackboard, email, Google Drive, VLC, VKlass
Blackboard, docenten melden behoefte aan ander
systeem, Osiris Zaak, Blogs, Weebly
Blackboard, Dropbox, Google Classroom, Google
Drive, VKlass, Vimeo, Youtube, MyMedia8
Osiris, Blackboard
Evasys, Formdesk, Blackboard Survey, Survey Monkey
Osiris
Untis9
Xythos?, andere systemen?
Blackboard, Google Drive, Dropbox, Google
Classroom, VLC, VKlass, Xythos
Blackboard

Implicaties huidige landschap onderwijsapplicaties
 Uit het overzicht blijkt dat niet voor alle digitale diensten duidelijk is welk systeem het
bron/ kernsysteem is. Daarover moet duidelijkheid bestaan voor de realisatie van een
nieuwe DLO in gang wordt gezet. (In hoofdstuk 6 wordt daarvoor een voorzet gedaan,
gebaseerd op overleg tussen dienstdirecteuren van LIC, DMCS, DIF, DFS).

5.3 Smartphone-apps
DLO 2024
Bas van Koppen rondt in 2024 zijn voltijds bacheloropleiding Bestuurskunde af. Ook in de
studie Bestuurskunde worden steeds vaker digitale middelen als e-books gebruikt. Hij is erg
enthousiast over de Avans app voor zijn smartphone. Daarin zijn de belangrijkste dagelijkse
zaken te vinden. Deze Avans app bekijkt hij wel elke dag, bijvoorbeeld zijn rooster, laatste
cijfers, en berichten over de vakken die hij volgt.
Digitale diensten worden ook geleverd via apps voor smartphone en/of tablet. Daarom maken
ze ook deel uit van de digitale leeromgeving. In toenemende mate zien we dat externe
partijen apps maken, specifiek voor communicatie tussen onderwijsinstelling en studenten
(zie bijvoorbeeld www.stucomm.com, of www.boekit.nl ).
8
9

Avans implementeert Kaltura
Avans is bezig met een aanbesteding voor het roostersysteem.
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Avans stelt nu data beschikbaar aan externe partijen om apps te maken (Open onderwijsAPI, zie https://openonderwijsapi.nl/). Het gevolg daarvan zien we in de appstores voor de
smartphone. Wanneer we in de appstores kijken naar Avans-apps, treffen we er een 10-tal
aan (zie voor een selectie van de apps onderstaande figuur). Het grootste deel van de apps
biedt dezelfde functionaliteit: cijfers, rooster, mededelingen.

Figuur 3

In panelgesprekken met studenten is erop gewezen dat nu niet duidelijk is hoe betrouwbaar
een app uit de app store is. “Hoe weten we bijvoorbeeld of een app die is gemaakt is door
een student ook wordt bijgehouden?”
Overigens dragen vrijwel alle apps van derde partijen een Avans logo. Er lijkt nu geen beleid
te zijn om te waarborgen dat apps met een Avans logo kwalitatief aan de maat zijn. Ook is
door het veelvuldige gebruik van de logo’s nu niet duidelijk of er in de App store ook apps zijn
die door Avans zelf zijn gemaakt. Niet duidelijk is wat daarvan de juridische implicaties zijn
als er verkeerde informatie staat in een app, die is gebaseerd op gegevens die door Avans
Hogeschool beschikbaar zijn gesteld.
Implicaties
Omdat apps steeds belangrijker worden voor de digitale leeromgeving, is het verstandig
een beleid te formuleren, dat duidelijk maakt:





Welke digitale diensten Avans Hogeschool via een app wil leveren aan studenten (en
eventueel docenten) en elke diensten niet.
Aan welke eisen een app moet voldoen om een Avans logo te kunnen dragen.
Wat het juridisch kader is waarbinnen de apps functioneren.
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5.4 IT-governance en DLO governance
Zoals blijkt uit het voorgaande, is de digitale leeromgeving geen statisch gegeven. Applicaties
en functionaliteiten worden in de loop van de tijd aangepast of soms vervangen. Daarom is het
belangrijk dat de eigenaren van de DLO, de academies, op de bok zitten als het gaat om de
besturing ervan. Immers: de DLO moet aansluiten op hún wensen. Dat maakt het onderwerp
van de governance op de DLO van groot belang. De kernvraag is hier: hoe zorgt Avans
Hogeschool ervoor dat de DLO zo wordt bestuurd, dat deze blijvend aansluit op de behoeften
van het onderwijs, verzorgd door de academies?
Er zijn drie ontwikkelingen die een sterke relatie hebben met de governance op de DLO.
1. Avans Hogeschool werkt aan een nieuwe IT-governance10. Daarin wordt een verschuiving
aangebracht: academies worden, onder meer via deelname in de Adviescommissie
Projectportfolio, meer in positie gebracht om de IT van Avans mee te besturen. Hoewel
deze structuur nog niet in de praktijk is gebracht, biedt de gekozen richting nieuwe
perspectieven als het gaat om de specifieke besturing van de DLO.
2. Het project Ondersteuning Nabij. Bij een adequate IT-governance hoort ook goede
gebruikersondersteuning. Het is cruciaal om vooral docenten hulp te bieden bij het thuis
raken in en optimaal gebruiken van de DLO. In het project Ondersteuning Nabij wordt een
ontwerp gemaakt van de ondersteuning van. Dit resultaat moet het fundament zijn op het
gebied van docentondersteuning bij de DLO.
3. Het project Onderwijsapplicaties. Binnen Avans is er een project Onderwijsapplicaties. Dit
project moet een gebruikersraad opleveren en beheerde lijst met de top 40 van
onderwijsapplicaties. Ook dit is een belangrijke bouwsteen in de governance op de DLO.

DLO 2024
Marit Weemoedt studeert in 2024 deeltijd Milieukunde. Marit heeft de vorige digitale
leeromgeving nog meegemaakt. Sinds een paar jaar is de nieuwe leeromgeving operationeel.
Het belangrijkste verschil zit niet eens zozeer in het systeem. Avans besteedt nu veel meer
aandacht aan de organisatie en gebruikersvriendelijkheid van de leeromgeving. Eerst moest
ze voortdurend zoeken, omdat elke docent zijn vak anders indeelde. Nu zit daar veel meer
lijn in. Een ander belangrijk verschil: er is veel meer vernieuwing in de leeromgeving. Elk blok
maakt Marit wel kennis met een nieuwe app of feature op de laptop. En gelukkig zijn al die
nieuwe toepassingen goed georganiseerd vanaf één plek te bereiken. En trouwens: Marit
komt gewoon geregeld naar school. Van een goede uitleg van een docent leer je toch het
meest. Zeker als hij gebruik maakt van moderne digitale leermiddelen.

Implicaties ontwikkeling IT-governance
De governance op de DLO bepaalt op lange termijn het succes ervan. Daarom is de
governance op de DLO een deelproject van het vervolgproject: aanbesteding en
implementatie DLO.

10

Stand medio oktober 2016
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5.5 Ontwikkeling IT en IV-architectuur
Binnen het onderwijs worden steeds meer diensten en voorzieningen door IT-applicaties
ondersteund. Zo zijn er student informatiesystemen, collaboratie toepassingen, e-learning
applicaties, digitale toetsomgevingen en leermanagementsystemen. Maar juist de integratie
van al die applicaties wordt steeds belangrijker. Want gegevens die opgesloten zitten in losse
applicaties remmen de efficiëntie.
Integratie zorgt ervoor dat studentgegevens niet meer hoeven te worden overgetypt wanneer
een docent voor zijn vak gebruik wil maken van een e-learning omgeving. Ook de resultaten
kunnen na afronding van het vak automatisch worden doorgestuurd naar het Studenten
Informatiesysteem. Dit geldt ook voor de resultaten van digitale toetsen zoals die in Remindo
worden gemaakt. Die kunnen dan direct door de studenten worden bekeken via de portal of
App.
De basis van de integratie ligt in de het beschikbaar zijn van een technische architectuur en
informatie-architectuur. Beiden bevinden zich bij Avans Hogeschool in een pril stadium. In het
kader van de visievorming is er een goede doorstart gemaakt met het onderwerp. Ook zijn
een informatiearchitect en technische architect aangesteld, en zijn intern afspraken gemaakt
over de inrichting van de technische architectuurfunctie. Ook is er een start gemaakt met een
aanbesteding van een Enterprise Service Bus, een belangrijk technisch element van integratie
van gegevens en systemen. Met een ESB kan een spaghetti aan verbindingen tussen
applicaties worden voorkomen.
Implicaties ontwikkeling IV-architectuur
De DLO kan nog geen beroep doen op een volledig ontwikkelde technische en informatiearchitectuur functie. Daarom kan de DLO geen vorm hebben die een zwaar beroep doet op
deze architecturen. Dat kan later wel, wanneer de architectuurfunctie zwaarder is
ontwikkeld. Het betekent bijvoorbeeld dat het lastig is om de DLO in te richten met heel
veel losse applicaties, die Avans zelf moet integreren. Het ligt voor de hand om een
applicatie aan te schaffen met veel digitale diensten, waar naderhand diensten van kunnen
worden uitgezet, of nieuwe aan kunnen worden toegevoegd
Het is urgent om op korte termijn een Ist en Soll van de technische en informatiearchitectuur te maken. Mocht dat met interne mensen op zeer korte termijn niet lukken, is
het raadzaam hier externe hulp voor in te roepen.

5.6 Gerelateerde projecten
De volgende projecten zijn gerelateerd aan de DLO-visievorming








Doorontwikkeling Osiris
Programma onderwijslogistiek
Onderwijsapplicaties
Ondersteuning nabij
Digitaal Toetsen
Integratieplatform
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Documentmanagement
Avans app
Pakketstrategie Communicatiediensten
Office 365
Identity en Accesmanagement

Met deze projecten is afgestemd.
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6. Keuzes Avans Hogeschool
We gaan uit van het volgende schematische toekomstbeeld met betrekking tot de digitale
leeromgeving van Avans Hogeschool.

De toekomstige DLO van Avans Hogeschool is volledig geïntegreerd. Op het niveau van de
visuele integratie zorgen het iAvans portaal en de Avans app voor integratie van de diensten
die de student nodig heeft. Op technisch vlak vindt integratie van systemen plaats via een
API-laag en een Enterprise Service Bus (ESB). In de basis treffen we bronsystemen aan, zoals
Osiris, Remindo, en ook het Learning management Systeem (Blackboard).
Flankerend beleid bestaat uit een adequate DLO-governance en ondersteuning, en daarnaast
een state-of-the art Technische en IV-architectuur.
De input zoals in voorgaande hoofdstukken geschetst, leidt tot de volgende keuzes van Avans
Hogeschool ten aanzien van de digitale leeromgeving.
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6.1

Versterking digitale leeromgeving

De versterking van de DLO van Avans Hogeschool vindt plaats langs de volgende lijnen:






een bestaand, flexibel en intuïtief LMS als hoeksteen van de DLO
Een app-store voor docenten om eigen educatieve apps toe te kunnen voegen in de DLO
Upgrade van iAvans, naar een portaal met toptaken en een dashboard voor studenten
een Avans smartphone-app voor studenten.

Deze elementen realiseren de visie 2024 nog niet helemaal, maar brengen deze wel een flink
stuk dichterbij.

6.1.1 Flexibel, intuïtief LMS als hoeksteen DLO
Avans kiest voor een aanbesteed LMS, dat voldoet aan de
volgende criteria:









 Intuïtief in het gebruik, zowel voor student als docent.
(Gebruiksgemak is lastig te meten, maar kan bijvoorbeeld wel in
pilots worden bekeken tijdens het verwervingsproces.)
 Het LMS is een basissysteem, dat gemakkelijk is uit te breiden
met diensten van binnen en buiten Avans, bijvoorbeeld uit de cloud. Daarbij maakt het LMS
gebruik van open standaarden (bv LTI, SAML2).
Studenten en docenten moeten hun eigen leeromgeving kunnen personaliseren, door er
eigen diensten of functionaliteiten aan toe te voegen.
Het LMS is ook gemakkelijk toegankelijk en te gebruiken door gasten (personen van buiten
Avans)
Het LMS is gebruikersvriendelijke vanuit “right” device (PC, laptop, tablet, smartphone)
Bij Avans Hogeschool is het beleid om zo veel mogelijk gebruik te maken van bewezen
technologie. Daarom kiest Avans Hogeschool voor een LMS met een trackrecord in het
Hoger Onderwijs.
Het LMS moet voldoen aan didactische criteria, te bepalen door docenten/ academies/ LIC.
Het LMS dient ook te voldoen aan een aantal technische criteria v.w.b. aan integratie met
externe systemen. Deze worden door DIF bepaald.

In overleg tussen DMCS, DIF, LIC, DFS en het programma onderwijslogistiek is vastgesteld
welke digitale diensten door het LMS kunnen worden geleverd, en welke al door andere
systemen als Osiris worden geboden. Op deze manier wordt duidelijk welke digitale diensten
moeten worden verworven in het kader van een LMS-aanbesteding. In bijlage 4 staat het de
output van deze gezamenlijke inspanning. Hieronder staat het overzicht van digitale diensten
die bij de LMS-aanbesteding moeten worden meegenomen.
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Digitale dienst DLO
Delen van leermaterialen

Systeem
LMS

Opmerkingen

Opslaan en beheren van
leermiddelen

LMS

Berichten plaatsen over
vak of cursus

LMS

Nog nader afstemmen met
DIF, i.v.m.
Documentmanagement; moet
te koppelen zijn aan LMS
Werkgroep nog in kaart laten
brengen wat de impact is

Samenwerken

Avans moet één
standaard via de
LMS aanbieden,
vrijheid in gebruik
andere omgevingen

Formatief toetsen

Remindo en andere
systemen

Peerfeedback

LMS

Discussiëren in fora en
discussionrooms

Avans moet één
standaard via de
LMS aanbieden,
maar laat gebruik
van omgevingen
ook vrij.
Nog te bepalen. In
Osiris of LMS,
afhankelijk van
doelstelling.
LMS of Osiris

E-portfolio

Inleveren en beoordelen
van opdrachten

Learning analytics

LMS moet
voorbereid zijn
Learning Analytics
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Beleid bepalen moet (urgent).
Moet kunnen embedden in de
LMS.
Nog nader afstemmen met
DIF, i.v.m.
Documentmanagement; moet
te koppelen zijn aan LMS
Remindo, kan ook in allerlei
andere systemen, moet te
koppelen zijn aan LMS.

Het gebeurt nu op veel
verschillende plekken. Dit
moet beter geregeld worden
en hierover moeten afspraken
komen. Rekening houden met
eisen accreditatie.
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Er zijn verschillende manieren om deze diensten te verwerven. Zo zouden alle diensten ‘los’
kunnen worden verworven of aanbesteed (een zogenaamde Best-of-Breed benadering). In
bijlage 3 is gemotiveerd waarom de keuze wordt gemaakt om een Learning Management
System te gebruiken als basis in de DLO, en niet te gaan voor een best-of-breed benadering.

6.1.2 Educatieve App store als onderdeel van de DLO Het
is belangrijk dat docenten en studenten op gemakkelijke
manier hun eigen leeromgeving kunnen personaliseren.
Daarvoor is het onder meer nodig dat ze gemakkelijk digitale
diensten/ toepassingen kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld: een
docent wil graag Aleks (een tool voor formatief toetsen)
gebruiken. Dan moet het mogelijk zijn dat de docent deze tool
heel gemakkelijk kan toevoegen in zijn vak/ cursus binnen de
digitale leeromgeving.
Avans Hogeschool kiest ervoor om op termijn een app-store te ontwikkelen met daarin de
door Avans ondersteunde educatieve apps. Daarmee bedoelen we een plek op het web,
waarin docenten en studenten kunnen zien welke educatieve toepassingen worden
aangeboden door Avans Hogeschool. Deze toepassingen kan een docent of student vervolgens
gemakkelijk koppelen aan zijn vak of groep. Doordat deze apps voldoen aan open
standaarden (LTI), kunnen ze gemakkelijk worden gekoppeld aan het LMS. Zo kunnen
studenten en docenten hun eigen persoonlijke DLO inrichten, zodat ze al hun educatieve
applicaties op één plek bij elkaar hebben. In het www.eduappcenter.com is te zien welke
apps er gemakkelijk koppelbaar zijn aan de meest voorkomende LMS-en.

6.1.3 iAvans als volwaardig studentenportaal
Studenten geven aan dat iAvans voor hen weinig waarde
toevoegt. DMCS onderkent dat. Daarom wil DMCS stappen
zetten om iAvans door te ontwikkelen.
Studenten geven duidelijk aan behoefte te hebben aan één plek
van waaruit ze belangrijke diensten kunnen benaderen.
Studenten hebben in de enquête gedetailleerd aangegeven welke
DLO-diensten zij bij voorkeur op hun laptop, PC, smartphone of tablet ontvangen (zie figuur).
Het gaat om de digitale diensten in de figuur hieronder. Overigens geldt daarbij dat de laptop
voor de studenten daarbij meestal favoriet is als device om de diensten te ontvangen.
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Avans kiest ervoor om het huidige iAvans voor studenten door te ontwikkelen tot een
persoonlijk dashboard/portal met daarin de toptaken voor studenten. Studenten worden
betrokken bij het ontwerp van het vernieuwde iAvans. Studenten krijgen de beschikking over
een portal met daarin diensten die ze, naar hun eigen opgaven, frequent gebruiken op hun PC
of laptop. Ook zien ze er een persoonlijk dashboard met de gegevens van eigen studie
(bijvoorbeeld studievoortgang).
Voorbeeld dashboard studenten
Mijn
cijfers

Mijn
Opdrach
ten

Mijn
kalender

Mijn
voortgang

Mijn
jaarprog
ramma

Mijn
deadlines

Naar LMS
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Mijn
Nieuws

Naar….

Etc.

Kader
Onderscheid tussen portal en Learning Management System





In het Learning Management System is de student bezig als hij aan het werk is voor een
bepaald vak. In het LMS vindt de student de relevante werk- of projectgroepen,
leermaterialen, vakberichten, tentamendata en andere relevante digitale diensten voor een
bepaald vak.
In het portaal vindt de student alle informatie die van toepassing is op de studie bij Avans in
het algemeen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de algehele studievoortgang, algemeen
Avans-nieuws of nieuws uit de academie.

6.1.4 Smartphone-app voor studenten en app-beleid
Uit de input van studenten bleek verwarring over de apps in de
app-store. Welke app is van Avans zelf? Wat is de kwaliteit van
de apps?
Avans kiest ervoor om een Avans studentenapp te ontwikkelen.
Daarbij kiest Avans Hogeschool ervoor om de toptaken van
studenten (zoals door studenten genoemd in de
studentenenquête) als vertrekpunt te nemen.
Daarnaast komt er een beleid voor het ontwikkelen van apps, gericht op een keurmerk voor
de apps die Avans ondersteunt (‘Avans Approved’). DIF is proactief reeds begonnen met het
formuleren van dat beleid.
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6.2

Organisatorische randvoorwaarden

Om bovenstaande te realiseren zijn de volgende organisatorische randvoorwaarden nodig.

6.2.1. DLO-governance en -support
Uit de input van docenten komt duidelijk naar voren dat er
grote behoefte is aan goede ondersteuning, zowel bij het
dagelijks gebruik van de leeromgeving als bij het toepassen
van innovaties. Avans Hogeschool is bezig met de
verbetering daarvan in het project Ondersteuning Nabij. De
bedoeling is dat de docentondersteuning sterk verbetert door
de inzet van ondersteuners voor ICT en
onderwijstoepassingen. We gaan ervan uit dat dit afdoende
zal zijn voor de ondersteuning van docenten in gebruik en innovatie in de DLO.
Verder is essentieel dat in de toekomst academies en hun docenten leidend zijn in de
besturing van de leeromgeving. Immers: de leeromgeving is niet statisch en zal van tijd tot
tijd moeten worden bekeken op actualiteit van de applicaties die onderdeel zijn van de
leeromgeving. Een belangrijk vehikel daarvoor is een DLO-Gebruikersraad. In het kader van
het project Onderwijsapplicaties wordt deze ingericht. Daarmee is nog niet de gehele
governance op de DLO gereed.
Avans Hogeschool kiest ervoor om, parallel aan het traject van aanbesteding en
implementatie, een governance te ontwerpen op de DLO, als afgeleide van de IT-governance
van Avans. Een onderdeel van de governance op de DLO is in elk geval een gebruikersraad
met daarin docenten, die meedenken over de aansluiting van de DLO op door hen gegeven
onderwijs. Een ander onderdeel is een belangrijke rol voor de academies in de besturing van
de DLO.

6.2.2. Ontwikkeling technische en IV-architectuur

De DLO bestaat in toenemende mate uit applicaties die met
elkaar moeten samenwerken. Om dat voor elkaar te krijgen is
het nodig een doelarchitectuur te ontwikkelen (technische
architectuur en informatie-informatiearchitectuur) waarnaar
in de loop van de tijd wordt toegewerkt. Deze ontwikkeling is
urgent, gegeven de snelheid waarmee het DLO-traject binnen
Avans wordt opgepakt.

Avans Hogeschool kiest ervoor op korte termijn een technische en IV-architectuur te
ontwikkelen, al dan niet met externe hulp. De architectuur van het onderwijsdomein wordt
daarbij als eerste ter hand genomen, in nauwe samenwerking tussen DIF en het DLO-project.
Daarnaast gaat Avans Hogeschool aan de slag met het verbeteren van identity en
accesmanagement, inclusief groepsmanagement. Dit is namelijk een belangrijke pijler in het
gepersonaliseerd kunnen aanbieden van onderwijs. Dit wordt opgepakt door DIF. Het DLOproject geeft input omtrent de eisen die gesteld moeten worden aan identity- en
groepsmanagement.
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Bijlage 1 lijst van digitale diensten DLO (bron SURF)

Communiceren
Berichten plaatsen over een vak of cursus
Docenten kunnen berichten sturen aan een
zelfgekozen groep van studenten. Studenten
kunnen docenten, begeleiders, medestudenten
of andere contacten benaderen. Het
opleidingsmanagement kan informatie naar
(groepen) studenten sturen.

Communiceren Discussiëren in fora en
discussionrooms Studenten kunnen in fora met
andere studenten discussiëren over een vak of
cursus. De docent kan de discussie modereren.

Samenwerken
Studenten kunnen samenwerken aan een
opdracht (bijvoorbeeld een document), ook
buiten de grenzen van de instelling. Een student
communiceert met de groep via een forum/
chat/ blog/ videoconferencing/ wiki. De docent
heeft inzicht in de voortgang en kan bijdragen
boordelen.

Organiseren van leren
Groepsindeling
Indelen van studenten in groepen. Het indelen
van (groepen) studenten in cursussen.
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Organiseren van leren

Organiseren van leren

Inschrijven op een vak of cursus
Studenten schrijven zich in voor een vak of
cursus. Docenten kunnen zien wie zich hebben
ingeschreven.

Aanwezigheidsregistratie
Docenten kunnen aanwezigheid van studenten
in een vak registreren.

Toetsen
Formatief toetsen
Het maken en afnemen van formatieve toetsen.
Deze worden ingezet om inzicht bij studenten te
krijgen in het eigen leerproces en ze te
stimuleren tot actiever studiegedrag. Docenten
krijgen informatie over de voortgang van een
student zodat het leerproces bijgestuurd kan
worden.

Organiseren van leren
Inschrijven op een tentamen
Studenten schrijven zich in voor een tentamen.
Docenten kunnen zien wie zich hebben
ingeschreven.
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Stage en afstuderen
Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage-/afstudeerorganisatie
en de student. Student heeft mogelijkheid om
bestanden uit te wisselen en kan deadlines en
statussen inzien van stage en afstuderen.
Docent kan meelezer toevoegen en verwijderen,
heeft een overzicht van de scriptanten en kan
deadlines en statussen inzien en instellen.

Toetsen
Summatief toetsen
Het maken en afnemen van summatieve
toetsen. Summatieve toetsen tellen mee voor
het eindcijfer van een vak, en leiden dus tot een
formele beoordeling.

Peer feedback
Student kan feedback geven op opdrachten van
andere studenten en feedback op de eigen
opdracht bekijken. Docent kan een format voor
feedback plaatsen, studenten toewijzen waar ze
feedback op moeten geven, en de feedback
beoordelen.

Inleveren en beoordelen van opdrachten
Aanmaken van opdrachten die studenten moeten
uitvoeren. Uitvoeren van een plagiaatscan op de
opdracht, door de student of de docent. Het
inleveren van de opdracht door de student.
Vaststellen en communiceren van deadlines het
verzorgen van feedback naar studenten.
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Onderwijsprocesbegeleiding
Inzien van cijfers en voortgang
Voortgang van studenten monitoren en
(geautomatiseerd) feedback geven naar
studenten om ze in hun leerproces te
begeleiden. Het kunnen inzien van statistieken,
zoals cijfers per student, hoogste cijfer,
gemiddelde cijfer, op het niveau van de student
en op het niveau van de klas/groep.

Video
Het opnemen, plaatsen en beschikbaar stellen
van audio/video (weblectures, Youtube, vimeo,
etc.)
Studenten kunnen via videoverbindingen
colleges realtime op afstand volgen.

E-portfolio
Beoordelingen, competenties en materiaal
toevoegen en vastleggen in een online
omgeving. Student kan boordelingen bekijken
en materiaal toevoegen aan het portfolio (bv
CV). Docent kan beoordelingen invullen en
gegeven beoordelingen bekijken.

Onderwijsprocesbegeleiding Maken
van vragenlijsten en enquêtes Aanmaken
en uitzetten van vragenlijsten en enquêtes
voor onderwijsevaluatie.
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Beheren en gebruiken van
studentinformatie

Roostering

Beheren van administratieve gegevens van
studenten (zoals persoonsgegevens) en
registratie van cijfers, voortgang en
aanwezigheid.

Maken van roosters voor studenten en
docenten.

Leermaterialen ontwikkelen, beheren
delen

Leermaterialen ontwikkelen, beheren
delen

Opslaan en beheren van leermiddelen
Leermaterialen zijn bijvoorbeeld sheets,
e-modules, handleidingen, artikelen,
simulatieprogramma’s, aantekeningen, etc.).
Nadat leermaterialen ontwikkeld zijn, worden ze
opgeslagen en beheerd. Toekennen van
gestandaardiseerde metadata aan de
leermaterialen.

Ontwikkelen van leermiddelen Ontwikkelen
van digitale leermiddelen door docenten,
soms samen met studenten. Leermaterialen
zijn bijvoorbeeld sheets,
e-modules, handleidingen, artikelen,
simulatieprogramma’s, aantekeningen, etc.)

40

ons kenmerk datum 3-10-2016

pagina 41 van 49

Leermaterialen ontwikkelen, beheren
delen

Learning analytics
Verzamelen en opslaan van gegevens om het
leerproces van studenten te begrijpen en te
verbeteren. Learning analytics zijn nodig om
personalisatie en persoonlijke leerroutes
mogelijk te maken.

Delen van leermaterialen
Beschikbaar stellen van onderwijsmateriaal aan
studenten en derden op elk moment (bv. sheets,
e-modules, handleidingen, artikelen,
simulatieprogramma’s, etc.).
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Bijlage 2 notitie werkgroep onderwijseisen

42

Eisen vanuit onderwijs

Eisen door het onderwijs gesteld
aan de DLO
Overzicht van eisen die docenten en studenten stellen aan de
Digitale Leeromgeving van Avans Hogeschool
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Inleiding
Deze notitie bevat de verwerking van de informatie vergaard door de werkgroep
Onderwijseisen ter voorbereiding van de aanbesteding van een DLO door Avans Hogeschool.
Resultaten zijn afkomstig uit de volgende bronnen/bijeenkomsten:
 Interviews met 26 docenten/ondersteuners
 2 Inspiratiesessies met docenten en ondersteuners
 Sessie met innovatoren binnen Avans
 Eisen vanuit (Deeltijd) Onderwijsvisie en Ambitie 2020
 Ervaringen uit ViA-trajecten (Virtualiseren in Avans)
 Ervaringen vanuit Blackboard-ondersteuning
 Wensen vanuit Xplora

2

Opbouw

2.1

Structuur

2.1.1

Eis: De DLO heeft een heldere structuur.
 Frequent genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.

2.1.2

Eis: De DLO ontsluit informatie op diverse niveaus.
 Enkele malen genoemd door docenten.

2.1.3

Eis: De




2.2

Gebruiker centraal

2.2.1

Eis: De




(elementen uit) DLO is te personaliseren.
Zeer frequent genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd door Avans Blackboard advies en functioneel beheer, wensen
vanuit Xplora, de innovatoren en de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

2.2.2

Eis: De




DLO maakt adaptiviteit mogelijk.
Zeer beperkt genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd vanuit ViA en door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

2.2.3

Eis: De




DLO ondersteunt individuele leerroutes voor studenten.
Beperkt genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd vanuit de innovatoren en de aanwezigen tijdens de
inspiratiedag.

DLO is flexibel te gebruiken.
Zeer frequent genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd door Avans Blackboard advies en functioneel beheer, de
innovatoren en de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.
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2.3

Eén geïntegreerde DLO

2.3.1

Eis: De DLO ondersteunt werken vanuit Toptaken.
 Beperkt genoemd door docenten.

2.3.2

Eis: De DLO is één geheel van gekoppelde systemen.
 Zeer frequent genoemd door docenten.
 Elementen genoemd vanuit Avans Blackboard advies en functioneel beheer, vanuit
ViA, wensen vanuit Xplora en de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

2.3.3

Eis: Alle delen van de DLO zijn toegankelijk via éénmalig inloggen.
 Frequent genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
 Elementen genoemd door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

2.3.4

Eis: Het LMS is te koppelen aan het (cijfer)registratiesysteem.
 Beperkt genoemd door docenten.
 Elementen genoemd vanuit Avans Blackboard advies en functioneel beheer en door
de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.
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3

Functionaliteit

3.1

Algemeen

3.1.1

Eis: De




3.1.2

Eis: De functionaliteit van de DLO is eenvoudig/gebruiksvriendelijk.
 Zeer frequent genoemd door docenten.
 Elementen genoemd vanuit Avans Blackboard advies en functioneel beheer en door
de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

3.1.3

Eis: De DLO faciliteert het geven van persoonlijke aandacht en het gevoel van
kleinschaligheid.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.

3.1.4

Eis: De DLO bevat een goede helpfunctie.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.

3.1.5

Eis: De DLO is duurzaam.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.

3.2

Contentgerichte functionaliteit

3.2.1

Eis: De DLO kan tekstuele content publiceren binnen een afgeschermde omgeving.
 Frequent genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.

3.2.2

Eis: De




3.2.3

Eis: Via de DLO worden databanken eenvoudig ontsloten.
 Eenmaal genoemd door een docent.
 Elementen genoemd als wensen vanuit Xplora, de innovatoren en de aanwezigen
tijdens de inspiratiedag.

3.2.4

Eis: De




3.2.5

Eis: De DLO faciliteert het kopiëren en aanpassen van cursussen.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.

3.2.6

Eis: De DLO maakt het mogelijk te linken naar belangrijke (onderwijsgerelateerde)
informatie.
 Elementen genoemd als wens vanuit Xplora.

DLO heeft veel verschillende functionaliteiten.
Beperkt genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd vanuit vanuit ViA, de innovatoren en de aanwezigen tijdens de
inspiratiedag.

DLO faciliteert de distributie van multimedia binnen een afgeschermde omgeving.
Frequent genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd vanuit ViA en door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

DLO kan omgaan met externe content/software.
Beperkt genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd vanuit ViA.
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3.2.7

Eis: De




DLO heeft een goede zoekfunctionaliteit.
Zeer beperkt genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd vanuit Avans Blackboard advies en functioneel beheer en door
de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

3.3

Logistieke functionaliteit

3.3.1

Eis: De DLO maakt eenduidig bestandsbeheer voor onderwijscontent mogelijk.
 Zeer frequent genoemd door docenten.

3.3.2

Eis: De DLO biedt versiebeheer op materialen.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.

3.3.3

Eis: De DLO bevat functionaliteit voor het digitaal maken en inleveren van opdrachten.
 Frequent genoemd door docenten.
 Elementen genoemd vanuit ViA.

3.3.4

Eis: De DLO faciliteert het toevoegen van gebruikers na de start van de onderwijseenheid.
 Eenmaal genoemd door een docent.

3.3.5

Eis: De DLO kan informatie ‘pushen’.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.

3.3.6

Eis: De DLO heeft functionaliteit voor het doen van mededelingen.
 Beperkt genoemd door docenten.

3.3.7

Eis: Studenten en docenten kunnen hun rooster/afspraken inzien.
 Beperkt genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
 Elementen genoemd door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

3.4

Functionaliteit voor interactie

3.4.1

Eis: De




DLO faciliteert samenwerken.
Zeer frequent genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

3.4.2

Eis: De




DLO faciliteert communiceren.
Zeer frequent genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

3.4.3

Eis: De




DLO biedt functionaliteit voor (peer)feedback.
Beperkt genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd Avans Blackboard advies en functioneel beheer, vanuit ViA en
door aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

1

1

docenten onderling, studenten onderling, studenten met docenten en externen, werkveld, ook over de
instellings- en landsgrenzen heen
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3.4.4

Eis: De DLO omvat een extern gerichte open (interactieve publicatie-)omgeving voor delen
van kennis en inhoud over de grenzen van Avans heen.
 Beperkt genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
 Elementen genoemd door de innovatoren en de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

3.4.5

Eis: De DLO faciliteert het werken in groepen.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.

3.4.6

Eis: De




3.5

Functionaliteit voor Toetsen - voorbereiding

3.5.1

Eis: De DLO is een verzamelplaats van digitale toetsvragen.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.

3.5.2

Eis: De DLO faciliteert het eenvoudig aanmaken van een toets.
 Eenmaal genoemd door een docent.

3.6

Functionaliteit voor Toetsen - afname

3.6.1

Eis: De




3.6.2

Eis: De DLO kent een diversiteit aan mogelijkheden voor (eenvoudige) toetsafname.
 Frequent genoemd door docenten.
 Elementen genoemd vanuit Avans Blackboard advies en functioneel beheer.
Eis: De DLO kent functionaliteit voor het maken van een mediarijk portfolio, dat ook na het
afstuderen voor de student beschikbaar blijft.
 Frequent genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
 Elementen genoemd vanuit Avans Blackboard advies en functioneel beheer, vanuit
ViA en door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

3.6.3

DLO biedt functionaliteit voor les op afstand.
Zeer beperkt genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd door de innovatoren en de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

DLO bevat diverse digitale toetsfunctionaliteiten.
Frequent genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd vanuit ViA.

3.6.4

Eis: De toetsafname in de DLO is flexibel; voor verschillende doeleinden en op aanvraag.
 Eenmaal genoemd door een docent.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.

3.6.5

Eis: De DLO bevat de mogelijkheid voor het afnemen van een toets voor studenten met
dyslexie.
 Eenmaal genoemd door een docent.

3.6.6

Eis: De DLO voorziet in het gebruik van wiskundige tekens en formules.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.
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3.7

Functionaliteit voor Toetsen - Natraject

3.7.1

Eis: De DLO faciliteert het eenvoudig automatisch uitvoeren van een toetsanalyse.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.

3.7.2

Eis: De DLO bevat functionaliteit voor het beoordelen van opdrachten (middels
Rubrics/beoordelingsformulieren).
 Frequent genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
 Elementen genoemd vanuit Avans Blackboard advies en functioneel beheer en door
de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

3.7.3

Eis: De DLO heeft plagiaatcontrole.
 Frequent genoemd door docenten.

3.7.4

Eis: De DLO voorziet in publicatie van tentamenresultaten waarbij de privacy gewaarborgd is.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.

3.7.5

Eis: De DLO faciliteert het komen tot een eindcijfer middels deelcijfers.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.

3.8

Functionaliteit voor administreren en archiveren

3.8.1

Eis: De DLO biedt de mogelijkheid tot het aanmaken van inschrijflijsten.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.

3.8.2

Eis: De registratiefunctionaliteit van de DLO faciliteert het aanpassen van registratie aan de
wensen van de academie.
 Beperkt genoemd door docenten.

3.8.3

Eis: De DLO faciliteert het registreren en (visueel) ontsluiten van cijfers en studievoortgang
voor monitoring door student en docent.
 Frequent genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
 Elementen genoemd door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

3.8.4

Eis: De




DLO kan omgaan met validering en certificering van extern onderwijs.
Zeer frequent genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd door de innovatoren.

3.8.5

Eis: De




DLO houdt Learning Analytics bij en kan deze op diverse manieren weergegeven.
Beperkt genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

3.8.6

Eis: De




DLO maakt archivering mogelijk van onderwijseenheden, materialen en resultaten.
Beperkt genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.
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4

User Interface

4.1

Look & Feel

4.1.1

Eis: De




4.2

Gebruiksvriendelijkheid

4.2.1

Eis: De




4.2.2

Eis: Bij gebruik van de DLO is de hoeveelheid klikken beperkt.
 Beperkt genoemd door docenten.
 Elementen genoemd door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

4.3

Eenduidigheid

4.3.1

Eis: De user interfaces van de DLO voor studenten en docenten zijn vergelijkbaar.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.

4.3.2

Eis: De DLO faciliteert het gebruik van sjablonen.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.
 Elementen genoemd vanuit Avans Blackboard advies en functioneel beheer en door
de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

look & feel van de DLO is aantrekkelijk.
Beperkt genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd vanuit Avans Blackboard advies en functioneel beheer en door
de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

user interface van de DLO is gemakkelijk in het gebruik.
Zeer frequent genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd vanuit Avans Blackboard advies en functioneel beheer, door de
innovatoren en de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

Eisen vanuit onderwijs, Overzicht van eisen die docenten en studenten stellen aan de Digitale
Leeromgeving van Avans Hogeschool

datum
auteur(s)
pagina

22 oktober 2016
Marlies Otten namens de Werkgroep Onderwijseisen
12 van 13

5

Technisch

5.1

Stabiliteit

5.1.1

Eis: De




5.1.2

Eis: De functionaliteiten van de DLO werken foutloos.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.
 Elementen genoemd door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

5.2

Veiligheid

5.2.1

Eis: De DLO en de verbindingen zijn betrouwbaar, ook vanaf een externe werkplek.
 Beperkt genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.

5.2.2

Eis: In de DLO zijn rollen en rechten goed te regelen.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.

5.2.3

Eis: De DLO borgt de privacy van de gebruiker.
 Zeer beperkt genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.

5.3

Modern

5.3.1

Eis: De




5.3.2

Eis: Werken in de DLO gaat snel.
 Beperkt genoemd door docenten.
 Elementen genoemd door de innovatoren.

5.3.3

Eis: De




DLO is altijd bereikbaar.
Frequent genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd door de innovatoren en de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

(technologie van de) DLO is up to date.
Frequent genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd vanuit ViA en door de innovatoren.

DLO is device onafhankelijk.
Beperkt genoemd door docenten.
In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
Elementen genoemd door Avans Blackboard advies en functioneel beheer en door de
aanwezigen tijdens de inspiratiedag.
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6

Organisatie

6.1

Functionele ondersteuning

6.1.1

Eis: Gebruikers met verschillende niveaus en behoeften worden goed ondersteund.
 Zeer frequent genoemd door docenten.
 Elementen genoemd door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

6.1.2

Eis: De diensten vullen de ondersteuning in de academie goed aan.
 Frequent genoemd door docenten.

6.2

Scholing

6.2.1

Eis: Gebruikers met verschillende niveaus en behoeften worden goed geschoold.
 Zeer frequent genoemd door docenten.

6.3

Beheer

6.3.1

Eis: Avans kent heldere afspraken over inrichting en gebruik.
 Beperkt genoemd door docenten.
 In het verlengde van de 2020 en (Deeltijd) Onderwijsvisie.
 Elementen genoemd door de aanwezigen tijdens de inspiratiedag.

6.4

Organisatorische facilitering

6.4.1

Eis: Ondersteuners in de academie kunnen een deel van de werklast van de docent
overnemen.
 Frequent genoemd door docenten.
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Bijlage 3 motivatie keuze LMS als hoeksteen in DLO
We onderscheiden vier varianten in hoe Avans Hogeschool kan voorzien in de digitale
diensten voor een LMS:

1.
2.
3.
4.

Aanbesteden van een LMS met bewezen technologie.
Gebruik maken van OpenU
Geen LMS kopen, maar losse applicaties zelf ‘aan elkaar knopen’ (best of breed).
Zelf een LMS bouwen in samenwerking met andere instellingen

Aanbesteden van een LMS met bewezen technologie
In dit geval zoekt Avans naar het beste systeem in de markt, dat de benodigde digitale
diensten kan bieden. Tegelijkertijd moeten er (gegeven de input van docenten en studenten)
hoge eisen worden gesteld aan intuïtiviteit en flexibiliteit. Met flexibel bedoelen we onder
meer: het is gemakkelijk om ‘losse’ diensten te koppelen aan het LMS, ook diensten van
buiten Avans Hogeschool. Of om diensten juist uit te zetten. Er zijn relatief nieuwe systemen
in de markt die op deze criteria goed scoren in vergelijking met systemen die bijvoorbeeld 15
jaar geleden zijn ontwikkeld, zo blijkt uit de ervaringen van andere HO-instellingen die al
eerder zijn begonnen met het selecteren van een LMS.
Deze variant is relatief veilig, omdat hij aansluit bij de huidige plek van Blackboard in het
systeemlandschap van Avans.
Gebruik maken van OpenU
De Open Universiteit (OU) heeft de leeromgeving OpenU ontwikkeld. Deze omgeving is
gebaseerd op LifeRay, een technologie die Avans ook gebruikt voor iAvans. OpenU draait in
de praktijk van de OU voor de bachelor of Masteropleidingen. De OU wil het systeem in een of
andere vorm beschikbaar stellen aan andere HO-instellingen, eventueel via SURF. Het is nog
niet duidelijk hoe dat in de praktijk gestalte krijgt. Het systeem is goed doordacht, maar heeft
ook een belangrijk nadeel: het is niet LTI-gecertificeerd. Het effect is dat andere systemen
niet gemakkelijk kunnen koppelen aan open U (bijvoorbeeld systemen als Turnitin). Dat is
gezien de gewenste flexibiliteit een groot nadeel.
Deze optie valt op dit moment af vanwege het ontbreken van een concrete vorm van
‘levering’ van het systeem door de OU, gecombineerd met de afwezigheid van een LTIcertificatie.
Geen LMS kopen, maar losse applicaties zelf ‘aan elkaar knopen’ (best of breed)
In deze variant kiest Avans voor elke digitale dienst de beste leverancier: het beste systeem
voor e-portfolio, het beste systeem voor peer-feedback, het beste systeem voor
plagiaatdetectie, etc. Na deze keuze voor deze systemen, ‘knoopt Avans deze zelf aan elkaar’,
en ontsluit ze naar studenten en docenten, bijvoorbeeld via iAvans.
Deze optie valt op dit moment af. De architectuurfunctie bij Avans is nog in een te pril
stadium, terwijl die cruciaal is in deze variant. Ook zien we dat er pas net wordt
geëxperimenteerd met een ESB (Enterprise Service Bus, zie eerder in die rapport). Deze
43
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technologie is van groot belang in een best of breed benadering. Omdat Avans nog niet kan
bogen op een grote ervaring in deze, valt deze variant af.
Zelf een LMS bouwen in samenwerking met andere instellingen
In principe is het ook een optie om zelf een LMS te bouwen. Dat zou eventueel kunnen
gebeuren samen met andere instellingen.
Deze optie valt af. Avans heeft geen historie in het zelf ontwikkelen van software, noch een
ontwikkelafdeling van DIF die dat zou kunnen. Bovendien is dit financieel een ongewis
avontuur. Ten slotte: waarom zou de Hogeschool zelf beter zijn dan de markt op dit gebied?
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Bijlage 4 Uitkomst DLO-breed overleg
In een overleg tussen de directies van DMCS, DIF, LIC, DFS en het programma
Onderwijslogistiek is besproken welke digitale dienst vanuit welke bronsysteem zou moeten
worden geleverd. Onderstaande tabel is het resultaat van dat overleg.

Digitale dienst DLO
1. Delen van leermaterialen

Systeem
LMS

Opmerkingen

2. Ontwikkelen van
leermiddelen

Geen

3. Opslaan en beheren van
leermiddelen

LMS

Niet kiezen voor een tool,
omdat het een creatief
proces is. W el op
metaniveau delen en
zorgen dat andere
academies er gebruik van
kunnen maken. LMS
hoeft er niet aan te
voldoen. Voor iedereen
vrij. Pas als een
leermiddel een formele
status heeft, hoort het
thuis in het LMS, niet
tijdens de ontwikkelfase.
Hierover was in de
voorbereidingsgroep
weinig discussie. Hoort in
LMS.
Wat is de verhouding
met
Documentmanagement?
Moeten we wachten op
documentmanagement,
of toch gewoon inzetten
op een LMS waarin we
leermaterialen kunnen
opslaan?
Op terugkomen
- Mario: Avans gekozen
dms is alleen een optie
als dit zonder risico kan.
DIF denkt dat het
haalbaar is, maar Mario
wil eerst succesvolle
voorbeelden zien.
- Paul: LMS/DMS, hier
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moeten we beter naar
kijken en beter over
nadenken.
- Chris: alleen uit LMS als
dat
4. Berichten plaatsen over vak
of cursus

LMS

5. Samenwerken
.

Avans moet één
standaard via de
LMS aanbieden,
maar laat
gebruik van
omgevingen ook
vrij.

6. Aanwezigheidsregistratie

eventueel
Osiris, of andere
dedicated tool

7. Inschrijven vak of cursus

Osiris

8. Inschrijven op een tentamen

Osiris

9. Summatief toetsen

Remindo

Werkgroep in kaart laten
brengen wat de impact
is.
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Beleid bepalen moet
(urgent). Moet kunnen
embedden in de LMS.
Externen moeten ook
toegang kunnen krijgen
tot de
samenwerkomgeving.
Nagaan welke
functionaliteiten een
link hebben met
samenwerken. Wat over
blijft moet mee in de
LMS-aanbesteding.
Nu gebeurt dit op
verschillende manieren,
uit studentenquêtes blijkt
dat een standaard manier
van registratie gewenst is.
Graag meenemen in
aanbesteding, eerst
vaststellen of het wel of
niet kan in Osiris.
Geen opmerkingen in
voorbereidingsgroep- Nu
schrijft men voornamelijk
in op examens, niet op
vakken en cursussen.
Geen opmerkingen in
voorbereidingsgroep.
Wens vanuit DFS om
toetsvorm in te richten.
Remindo is de afspraak
bij digitaal toetsen. Alex
wordt ook gebruikt door
academies/opleidingen,
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10. Formatief toetsen

Remindo en
andere
systemen

11. Groepsindeling

Osiris

12. Stage en afstuderen

Osiris?, i.i.g. niet
in LMS

13. Peerfeedback

LMS

47

maar de vraag is of dat
wenselijk is.
Remindo, kan ook in
allerlei andere systemen,
moet te koppelen zijn aan
LMS.
Nu Osiris. Student en
docent kunnen groepen
maken (ook op basis van
kenmerken). Klas en
rooster worden door het
academiebureau
gemaakt. Er worden
buiten Osiris nog vele
andere groepen
ingedeeld en gebruikt in
de praktijk. De praktijk
leert dat allerlei andere
lijstjes worden gebruikt
Osiris is een bron,
groepsmanagement is
een niveau hoger.
Gekoppeld aan 5.
samenwerken.
- Geautomatiseerd
enrollen
- Onderwijslogistiek gaat
pilot doen.
Osiris zaak, maken
gegevensdump vanuit
Osiris, waardoor
adressen e.d. niet up to
date zijn. Externe
stagebegeleider toegang
geven wordt nog
onderzocht. Ligt dus bij
Osiris.
Klopt dit wel? Kijken waar
behoefte ligt, dit is nog
een uitdaging.
Hoort thuis in de DLO. Is
een functie van de LMS,
of een losse functionaliteit
die te koppelen is aan de
LMS.
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14. Discussiëren in fora en
discussionrooms

Avans moet één
standaard via de
LMS aanbieden,
maar laat
gebruik van
omgevingen ook
vrij.

15. E-portfolio

Nog te bepalen.
Osiris?
Afhankelijk van
gebruik.
Is een
standaardfunctie
in een LMS,
maar:

16. Inleveren en beoordelen
van opdrachten

17. Maken van vragenlijsten en
enquêtes

Evasys

18. Inzien van cijfers en
voortgang

Osiris
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Wat het dichts bij de
studentbeleving zit
beschikbaar stellen en
mag op maat gebuikt
worden via andere
aanbieders.
Hoort in LMS, moet
aangeboden worden. Ook
vrijheid in gebruik andere
tools.
- De student moet het na
zijn afstuderen mee
kunnen nemen.
Het gebeurt nu op veel
verschillende plekken, we
weten niet precies wat
waar staat. Dit moet beter
geregeld worden en
hierover moeten
afspraken komen. Het
kan ook in Osiris, maar
hier moet Avans een
keuze in maken.
Rekening houden met
eisen accreditatie.
Evasys wordt formeel
gebruikt voor
onderwijsevaluaties, maar
dit werkt niet goed als je
weinig tijd hebt.
Formdesk wordt binnen
Avans gebruikt voor het
maken van formulieren.
Evasys is vooral voor
formele evaluaties. W elk
systeem je gebruikt hangt
ook af van het doel. Voor
het maken van evaluaties
en quizjes is Evasys niet
gebruiksvriendelijk.
Osiris. Voor docenten is
het lastig om deelcijfers in
te voeren in Osiris.
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19. Roostering

Opvolger Untis
en takenplaatje

20. Beheren en gebruiken van
studentinformatie

Osiris

21. Video

Kaltura
(Mymedia)

22. Learning analytics

Verschillende
systemen, LMS
moet wel
voorbereid zijn
op Learning
Analytics

49

Avans is bezig met een
aanbesteding, hier is een
systeem uit gekomen, de
naam wordt bekend
gemaakt na 8-12-2016.
Osiris

Moet uiteraard
integreerbaar zijn in de
toekomstige
leeromgeving.
Wat is de essentie van
het leerproces? W elke
info komt wanneer vrij?
Moet je die info
vastleggen of gaat dit
automatisch? Dit is nog
niet geregeld.
Er is nu iets, maar
studentgericht is het nog
niet, dat is wel de wens.
Neem je het mee in de
aanbesteding of vinden
we het in huidige
systemen? Bijvoorbeeld
business objects. Welke
data heb je nodig om de
student goed te
faciliteren? Het kan niet
allemaal in LMS, omdat je
ook data wil hebben uit
andere systemen.

