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Met de huidige generatie scholieren die nu basis- en 

middelbaar onderwijs genieten, krijgt de universi-

teit straks een studentenpopulatie binnen die op 

een andere, nieuwe wijze kennis verzamelt, verwerkt, analy-

seert en synthetiseert dan onderwijsinstellingen en docen-

ten gewend zijn. De verandering betekent: altijd en overal de 

beschikking hebben over kennis, in contact zijn met peers en 

zeer diverse communities. Hoe kan je als universiteit hierop 

anticiperen en er je teaching skills en onderwijsconcepten 

op aanpassen? Als feiten altijd en overal beschikbaar zijn, 

hoe verwerven studenten deze kennis en inzicht dan? De 

aandacht moet dan gericht worden op toepassen van kennis, 

analyseren van bronnen en beoordelen van wetenschap-

pelijke waarde en methode van onderzoek. Academische 

vaardigheden dus. Een enorme uitdaging waar onderwijsin-

stellingen voor staan. Niet alleen studenten hebben steeds 

hogere verwachtingen, ook docenten hebben steeds vaker 

behoefte aan tools die hun onderwijs ondersteunen. Om in 

te spelen op deze huidige en toekomstige ontwikkelingen en 

om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verhogen, 

zet de Universiteit Utrecht binnen het Utrechts onderwijs-

model de komende jaren in op onderwijsinnovatie met 

IT-tools en blended learning als onderwijsconcept. Zo blijft 

de universiteit aansluiten bij de 21st century education skills 

en kan zij kwalitatief goed onderwijs blijven bieden passend 

binnen haar onderwijsaanbod met versterkte aandacht voor 

de voorbereiding op de arbeidsmarkt en internationale ori-

entatie. Een leuke ontwikkeling omdat met nieuwe IT zoveel 

bereikt kan worden. Om docenten te helpen hun onderwijs 

hierop aan te passen is het UU-brede programma Educate-it 

opgezet.

Verbetering onderwijsdidactiek
Verbetering van onderwijsdidactiek is het primaire doel 

van het programma en de deelprojecten E-lectures, 

E-assessments, ELO en innovatieprojecten. Tegelijkertijd 

wordt gewerkt aan de voorwaarden die nodig zijn om het 

onderwijs blended te maken en het óók voorop lopen op het 

gebied van onderwijs met IT. Dat is in een notendop hoe de 

Universiteit Utrecht de toekomst van het onderwijs ziet en 

welke rol onderwijstechnologie daarin speelt. Deze ziens-

wijze heeft de universiteit vastgelegd in een visiedocument 

Visie op Onderwijs en IT. 

Wat betekent dit dan in de praktijk? “Docenten worden 

door middel van docentprofessionalisering geschoold en 

ondersteund bij het toepassen van de digitale voorzieningen 

in hun onderwijs én bij het herontwerpen van hun cursus 

naar een blended learningvorm” vertelt drs. Jan Haarhuis, 

programmamanager Educate-it van de Universiteit Utrecht. 

“Dit didactische concept gaat uit van een integratie van con-

tactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen 

elkaar versterken. IT-tools zoals weblectures en e-modules 

worden niet toegevoegd aan het onderwijs als extra voor-

ziening, maar vervangen waar opportuun de traditionele 

vormen van contactonderwijs en zelfstudie. De student kan, 

tijd- en plaatsonafhankelijk, een groot deel van de kennis en 

inzicht verwerven door zelfstudie - zelfstandig en in groeps-

verband. Het contactonderwijs draagt bij aan verdiepende 

discussies, toepassing van kennis en inzicht en bespreking 

van complexe onderdelen. Dat betekent dat de rollen van 

docenten en studenten veranderen”. 

Welke competenties hebben studenten, de toekomstige werknemers, nodig in de 21ste eeuw? 
Met die vraag houdt de Universiteit Utrecht rekening in haar onderwijsaanbod. Studenten moeten 
kunnen omgaan met informatie in een samenleving die overspoeld wordt met IT-toepassingen. 
Aandacht voor IT in het onderwijs is geen optie maar een noodzaak. Dat is - naast het vergroten 
van de kwaliteit van het onderwijs - een van de redenen dat Universiteit Utrecht onlangs het pro-
gramma Educate-it startte. 

Inzetten op IT en 
onderwijsinnovatie 

Universiteit Utrecht Door daphne Van roosmalen
Onder- 

wijs

Programmamanager Jan Haarhuis
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breedgedragen onderwijsVisie
Jan Haarhuis legt uit waarin de aanpak van de Universiteit 

Utrecht zich onderscheidt. “IT-tools worden natuurlijk al veel 

langer in het onderwijs ingezet. En ook een aantal andere 

hoger onderwijsinstellingen gebruikt blended learning als 

didactisch concept. Uniek in de Utrechtse aanpak is dat 

het een universiteitsbreed, dus faculteitsoverkoepelend 

programma is waaraan een onderwijsvisie ten grondslag 

ligt op het gebruik van IT in het onderwijs, die in diverse 

gremia met docenten en studenten binnen de universiteit 

besproken is”, weet de programmamanager, die zijn rol 

graag als onderwijsarchitect betiteld. “Dat betekent dus 

dat de verandering wordt gestart met een breed gedragen 

visie op onderwijsinnovatie vanuit de didactiek. Maar ook 

dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de expertise 

die de universiteit zelf - bij studenten en docenten - in 

huis heeft. Zo is de opleiding Onderwijskunde betrokken 

bij de didactische ondersteuning van het implementeren 

van blended learning en het toepassen van IT-tools in het 

onderwijs, de opleiding Toegepaste cognitieve psychologie 

voor het optimaal inzetten van kennisclips, het departement 

Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) ondersteunt bij 

het organisatieverandertraject en studenten Informatica zijn 

betrokken bij het bouwen van IT-tools. Zo hebben zij bijvoor-

beeld een prototype ELO ontwikkeld om te onderzoeken hoe 

de ELO van de toekomst eruit moet zien en na te kunnen 

gaan wat wel en niet werkt. Daarnaast wordt structureel 

onderzoek gedaan naar onderwijs met IT-tools, om verande-

ring plaats te laten vinden op basis van evidentie. Hiervoor is 

een netwerk van hoogleraren aangesloten die het onderwijs 

toetsen. Er is dus een link naar zowel het onderwijs als naar 

het onderzoek.” 

grondige Voorbereiding
De Universiteit Utrecht is dus niet zomaar begonnen met 

IT-middelen aan het onderwijs toe te voegen. In de jaren 

voorafgaand aan het programma ging een grondige voorbe-

reiding vooraf. Eerst is gezorgd voor een goede infrastruc-

tuur en ondersteunende organisatie voor docenten, zodat 

zij optimaal gebruik kunnen maken van IT-middelen in 

hun onderwijs. Op zowel universitair als facultair niveau 

gebeurde de afgelopen jaren al veel op het gebied van onder-

wijstechnologie. Zo heeft de universiteit al zo’n vijftien jaar 

een digitale leeromgeving (Blackboard), worden sinds 2008 

E-lectures opgenomen en worden E-simulatie en serious 

games gebruikt. Ook hebben verschillende faculteiten al een 

programma dat is gericht op het versterken van onderwijs 

met behulp van IT en zijn ervaringen opgedaan met distance 

learning voor internationale cursussen met het programma 

Elevate Health en smartphones met 4G-internet bij Dierge-

neeskunde. Wat dat betreft is Educate-it dus niet nieuw. De 

aanpak, opzet van het Utrechtse programma en de breedge-

dragen visie op onderwijs en IT, waarbij de directies Onder-

wijs & Onderzoek, Information en Technology Services en de 

faculteiten nauw samenwerken, is dat wel. 

onderwijs innoVeren en knelpunten oplossen
De komende drie jaar zorgt Educate-it voor technische 

en didactische ondersteuning voor docenten die aan de 

slag gaan met een van de vier deelprojecten die elk bijdra-

gen aan onderwijsinnovatie en de invoering van blended 

learning: E-lectures, E-assessments, ELO en Innovatiepro-

jecten. Docenten die zelf een goed idee hebben om hun 

onderwijskwaliteit te verbeteren met IT-tools kunnen een 

aanvraag indienen voor een innovatieproject. Docentprofes-

sionalisering en Kwaliteit en onderzoek naar de effecten 

van IT-gebruik in het onderwijs loopt als rode draad door 

het programma heen. Educate-it helpt niet alleen docenten 

om hun onderwijs te innoveren en blended te maken, maar 

ook om met beschikbare IT-tools studenten te activeren 

en knelpunten op te lossen die goed onderwijs in de weg 

staan. Dat kan bijvoorbeeld met thematische kennisclips die 

docenten zelf kunnen opnemen vanaf hun werkplek of in 

de Do-It-Yourself studio die binnenkort op iedere faculteit 

is ingericht. En met digitaal toetsen waarmee de toets-

kwaliteit kan worden verhoogd en ook een bijdrage wordt 

geleverd aan werkdrukverlaging bij docenten. Het maken 

van formatieve en summatieve toetsen kost minder tijd door 

beschikbare itembanken met toetsvragen. De universiteit 

werkt niet alleen aan een nieuwe ELO voor on-campuson-

derwijs, maar heeft om andere doelgroepen aan te trekken 

het platform Elevate voor online leren. Hierop biedt zij Small 

Private Online Courses (SPOCs) aan, die gestoeld zijn op het 

didactisch model van de UU: kleinschalig en activerend 

onderwijs. MOOCs zullen in beperkte mate worden ontwik-

keld en vooral een marketinginstrument zijn voor werving 

van internationale deelnemers aan volledig online onderwijs 

dat via Elevate wordt aangeboden. De modules in het kader 

van Docentprofessionalisering zijn door docenten vanzelf-

sprekend op een online of blended manier te volgen. 

Studente bekijkt thuis een E-lecture als voorbereiding op het face-

to-face onderwijs met de docent.

onderzoeken Van het onderwijs
Een belangrijk uitgangspunt in het programma is het 

structureel inzetten van praktijkgericht onderzoek naar 

de ingezette verandering en het zoeken naar onderbou-

wing voor verbetering van het onderwijs. Alle activiteiten 

in het programma worden geëvalueerd en beoordeeld op 

hun meerwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. De 

resultaten van de evaluaties worden binnen de universiteit 

breed beschikbaar gesteld. Binnen de Universiteit Utrecht 

is veel onderwijskundige expertise beschikbaar; een aantal 

hoogleraren heeft een concrete onderzoeksopdracht op het 

gebied van digitalisering van het onderwijs, maar ook bij 
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de afdelingen Educatie en Onderwijsadvies en Training is 

veel kennis over blended learning en onderwijsonderzoek. 

Het onderzoek vanuit het programma vindt dan ook plaats 

in samenwerking met de docenten in de faculteiten en 

eventueel ontwikkelaars, studenten, onderwijsonderzoekers 

en de onderwijshoogleraren. “Wetenschappelijk onderzoek 

naar de projecten die worden uitgevoerd draagt in de eerste 

plaats bij aan ons begrip over wanneer blended learning wel 

of juist niet leidt tot de verwachte resultaten. Tegelijkertijd 

zou het vreemd zijn om als academisch instituut veran-

deringen plaats te laten vinden zonder gebruik te maken 

van de wetenschappelijke evidentie op dat gebied” licht Dr. 

Renske de Kleijn toe, die als Onderzoekscoördinator aan het 

programma verbonden is. “Samen met deelprojectleiders 

bekijk ik bij welke projecten het mogelijk is om de effecten 

van blended learning niet alleen te evalueren, maar ook 

wetenschappelijk te onderzoeken. Voor de projecten waarbij 

dat mogelijk en haalbaar lijkt, wordt een onderzoeksbege-

leider gezocht die de uitvoerende docent(en) van het project 

ondersteunt bij het onderzoeken van de effecten van de 

specifieke blended learninginterventie op zijn/haar onder-

wijs. Een aantal onderzoeken is al afgerond”, vertelt Renske 

de Kleijn. “Zoals het onderzoek ‘Studentverwachtingen van 

blended learning’ waarbij door een groep studenten univer-

siteitsbreed met vragenlijsten en focusgroepen is onderzocht 

wat Utrechtse studenten verwachten van blended learning 

en welke kansen en bedreigingen zij met betrekking daartoe 

zien.”

concrete tools
In maart 2015 is een grootschalige digitale toetsvoorziening 

opgeleverd en een contract getekend voor digitale toets-

software die universiteitsbreed beschikbaar wordt gesteld. 

Daarmee heeft de Universiteit Utrecht een unieke totaal-

oplossing voor digitaal toetsen. In de toetsvoorziening voor 

maximaal 300 Chromebooks kunnen studenten tegelijker-

tijd in grote groepen veilig en betrouwbaar digitaal toetsen 

maken. “Digitaal toetsen draagt bij aan de verhoging van de 

onderwijskwaliteit doordat de toetskwaliteit gemakkelijker 

kan worden verhoogd en diverser gemaakt, en het draagt 

bij aan meer tijd- en plaatsonafhankelijk toetsen” aldus de 

Rector magnificus Bert van der Zwaan van de Utrechtse 

universiteit. “Daarnaast is het voor de organisatie efficiënter, 

draagt het bij aan docentprofessionalisering en het verlagen 

van de werkdruk. En het past ook bij wat we de student van 

vandaag en morgen willen kunnen bieden”. 

early adopters en Volgers
Om onderwijsinnovatie te stimuleren is binnen het pro-

gramma extra aandacht voor innovatieprojecten. Er dienen 

zich voortdurend nieuwe mogelijkheden aan waarmee 

onderwijs kan worden verbeterd en verrijkt. Denk aan de 

mogelijkheden die serious games bieden in het onderwijs, 

de ontwikkeling van MOOCs, maar ook aan experimenten 

met Ipads of Google Glass in het onderwijs, tools om de 

interactie in het onderwijs te bevorderen, of social media 

250 studenten nemen een digitale toets af ( fotografie: Ivar Pel).
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als discussieplatform voor docent en studenten. Daarom is 

het deelproject Innovatieprojecten opgezet dat zich richt op 

het faciliteren van innovatieve ideeën of experimenten met 

IT-gebruik in het onderwijs door middel van grassrootpro-

jecten. 

Studente Diergeneeskunde inspecteert het gebit van een paard met 

behulp van Google Glass.

Je hebt bij het gebruik van IT-tools in het onderwijs early 

adopters en volgers. Het programma moet beide groepen 

kunnen bedienen. Dat betekent dat er ruimte moet zijn 

voor kleine en snelle experimenten voor de early adopters, 

maar dat vernieuwing beheersbaar moet zijn zodra de early 

majority ermee aan de slag gaat. Er moet dus een evenwicht 

worden gevonden in gedegen innovatie en ruimte om span-

nende experimenten uit te kunnen voeren. Docenten die 

willen experimenteren met een innoverend idee of nieuwe 

IT-tool kunnen een voorstel indienen. Educate-it onder-

steunt waar nodig financieel, technisch of didactisch bij 

de uitvoering van het project. Voorwaarde is dat opgedane 

ervaringen en kennis over de gestarte projecten en try-outs 

breed wordt gedeeld en dat waar mogelijk onderzoek naar 

(leer)effecten wordt uitgevoerd. Een mooi voorbeeld van een 

innovatieproject is de door bachelorstudenten Gametechno-

logie ontwikkelde serious game Communicate! voor het oefe-

nen van een-op-eencommunicatievaardigheden. “Vaardig-

heden moet je trainen, maar het organiseren en begeleiden 

van trainingssessies kost veel tijd. Een game is een efficiënte 

manier om die training te ondersteunen. Zowel in het onder-

wijs als voor professionals”, licht prof. dr. Johan Jeuring, 

hoogleraar Softwaretechnologie voor Onderwijs en Leren 

van de Universiteit Utrecht toe. “De tool wordt inmiddels 

gebruikt door een aantal docenten op verschillende facultei-

ten voor het oefenen van patiëntgesprekken. Uniek aan deze 

game is dat de patiënt met emoties reageert op vragen die 

je hem stelt. De speler ervaart een voelbaar gesprek”, vertelt 

de hoogleraar. “Er bestaan meer online leeromgevingen om 

communicatievaardigheden te trainen, maar juist op het 

niveau van emoties gaat het vaak mis. Daarnaast kunnen 

docenten aan de hand van een praktijkcasus zelf eenvoudig 

een gespreksscenario invoeren, wat het makkelijk maakt om 

de game in te zetten en om ervaringen te delen. Dit versnelt 

het leerproces”.

 

organisatie- en cultuurVerandering
Op papier is Educate-it een innovatief programma met al 

verschillende concrete resultaten en mijlpalen en enthou-

siaste docenten die experimenteren met IT-tools in hun 

onderwijs, de early adopters. Maar hoe krijg je de early majority 

mee? Ofwel de docenten die al een flinke werkdruk ervaren 

en hun vak goed verstaan en uitvoeren. Dat is een proces 

wat niet van vandaag op morgen gerealiseerd is. Daarom 

is ook aandacht voor het aspect van verandering van het 

onderwijs en daaraan gelieerd organisatie- en cultuurver-

andering. Binnen het programma is bewust gekozen voor 

een bottom-up aanpak, waarbij de docent eigenaar is van 

zijn onderwijs en er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij 

zijn of haar vragen en behoeften. Enthousiaste docenten die 

hun onderwijs verrijkt hebben met IT-tools, zullen collega-

docenten prikkelen om met onderwijsinnovatie aan de slag 

te gaan. En zo komt de beweging op gang die zich hopelijk 

als een olievlek over de universiteit zal verspreiden. 

Uniek in de Utrechtse aanpak 
is dat het een universiteits-
breed programma is waaraan 
een onderwijsvisie ten  
grondslag ligt op het gebruik 
van IT

geslaagd programma
Wanneer is Educate-it geslaagd? “Als bij de Universiteit 

Utrecht het huidige onderwijsmodel van kleinschalig en 

activerend onderwijs met ondersteuning van IT nog beter 

in praktijk wordt gebracht. Als studenten enthousiast en 

gemotiveerd hun studie succesvol doorlopen en de werkdruk 

van docenten tot meer behapbare proporties wordt terug-

gebracht”, licht Jan Haarhuis toe. “Dat is niet van vandaag op 

morgen gerealiseerd. Over drie jaar zullen we wel al de eer-

ste stappen hebben gezet. Ik verwacht dat er tegen die tijd 

een beweging is ontstaan, waarbij de staande organisatie de 

vernieuwing voortzet, dat docenten ervaren dat als ze hun 

onderwijs verrijken met IT-tools meer routinematige zaken 

minder tijd in beslag nemen, zodat ze zich beter kunnen 

richten op hun kernkwaliteiten wat het docentschap juist zo 

leuk maakt. En dat de studenten van morgen worden aange-

sproken op een grote mate van eigen verantwoordelijkheid 

en opgeleid worden tot zelfstandig denkende academici, die 

uitstekend opgeleid zijn en de benodigde competenties heb-

ben als werknemers van de 21e eeuw.”

Daphne van Roosmalen is communicatieadviseur voor het 

programma Educate-it en werkzaam bij de Directie Onderwijs & 

Onderzoek van de Universiteit Utrecht
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