
Resultaten versnellingsplan 2020
Het jaar van de versnelling. In het Versnellingsplan werken 39 hogescholen en 
universiteiten samen aan kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs  
in Nederland. In 2020 leverden de acht zones tools, workshops, visies en 
onderzoeken op. Waar die voor zijn en hoe je ze kan inzetten? Dat hebben  
we voor je uiteengezet in dit overzicht met klikbare links.

Instrumenten
Zet deze tools in om je onderwijs te innoveren  
en vorm te geven met behulp van ICT.

 ◆ De bewegingssensor Onderwijsinnovatie met ICT 
 ◆ Het Statistisch Handboek Studiedata
 ◆  Framework Computational Thinking voor het 

doorlichten van digitale vaardigheden in curricula
 ◆  Template voor good practices van evidence-

informed onderwijsinnovatie
 ◆  Readiness scan voor gebruik studiedata 

in instellingen
 ◆ Handreiking Digitaal toetsen op afstand

Strategie
Onderwijsinnovatie met ICT vergt visie.  
Gebruik deze publicaties om op strategisch  
niveau onderwijsinnovatie mogelijk te maken  
en te stimuleren.

 ◆ Position paper ‘Aandacht voor de docent’
 ◆ Een visie op digitale leermaterialen in 2025
 ◆  Opiniestuk ScienceGuide ‘De WHW, een analoge 

wet in een digitaal tijdperk’
 ◆  Whitepaper digitale leermaterialen: ‘Een Spotify 

voor studieboeken’
 ◆  Een landelijke Code of Practice voor het gebruik 

van studiedata Docentprofessionalisering
Docenten innoveren hun onderwijs niet alleen. 
Stel deze instrumenten beschikbaar om hen te 
ondersteunen en verbeter en ontwikkel kennis  
en vaardigheden binnen je onderwijsinstelling.

 ◆ Het handboek voor professionele ontwikkeling
 ◆  Bouwstenen voor effectieve docent-

professionalisering
 ◆  Workshop Herontwerp je onderwijs met digitale 

leermaterialen
 ◆  Placemat Online didactiek en placemat Digitale 

peerfeedback
 ◆  Acht goede voorbeelden van onderwijsinnovatie  

met ICT

Onderzoek
Kennis is essentieel. Gebruik deze publicaties  
om kennis op te doen over onderwijsinnovatie  
met ICT.

 ◆  Bevindingenrapport Belangrijkste obstakels voor 
onderwijsinnovatie met EdTech

 ◆  Requirementsstudie landelijk platform 
leermaterialen

 ◆  De impact van flexibele studentroutes op 
onderwijslogistiek

 ◆  Infographic: Samenwerking in hybride 
leeromgevingen

 ◆ One-pager Pilot studentmobiliteit

Onze resultaten in cijfers

20
webinars via 

Vraagbaak Online 
Onderwijs

49
video’s 

28 opgeleverde 
producten

6.138 
productdownloads

38.658 
websitebezoeken 23.000+ website 

bezoekers uit 33 landen

Overige activiteiten
- EdTech Validation Lab. 
-  Start nieuwe werkgroepen Online onderwijs in 

praktijkvaardigheden en Toetsen op afstand.
-  Initiatief Vraagbaak Online Onderwijs met partners 

SURF, ComeniusNetwerk en ECIO.

Heb je vragen? mail naar 
communicatie@versnellingsplan.nl. 
Blijf op de hoogte en volg ons op:
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