
GW
46.2

%

UMC
23.1

%

REBO
15.4

%

FSW
7.7
%

BETA 
7.7%

STUDENTEN 
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Modularisering van
onderwijs zichtbaar
maken en versterken
door het ontwikkelen van
een ‘minor databank’
waarmee studenten
gemakkelijk hun eigen
minor kunnen
samenstellen. 

Ondernemerschaps-
onderwijs binnen de UU
versterken door een tool aan
te bieden waarin relevante
openstaande
onderzoeksvragen (over
maatschappelijke
vraagstukken) terug te
vinden zijn, en die als een
soort datingapp kan werken
tussen stakeholders en
studenten.  
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De input van studenten

Sessie 4: Learning Analytics

Sessie 3: Docentprofessionalisering

Sessie 2: Flexibilisering en pilot studentmobiliteit

Ondernemerschaps-
onderwijs binnen de UU
versterken door cursussen
aan te bieden die gegeven
worden door stakeholders
(externe organisaties,
bedrijven, en
maatschappelijke
partners).

Het flexibeler aanbieden
van workshops en
webinars door een deel
hiervan hybride aan te
bieden.

Het uitgeven van
edubadges/ certificaten
voor
workshops/webinars
als stimulans voor
docenten om meer
workshops te volgen.

Faciliteren dat docenten
meer leren van elkaar door
het opzetten van een
‘innovators network’ voor
docenten.

Voor de
workshops/webinars met
een format werken waarin
er aan het eind ook een
docent aan het woord
komt waar andere
docenten vragen aan
kunnen stellen (ook na
afloop van de
workshop/webinar). 

Learning Analytics ook gebruiken
voor positieve feedback aan
studenten of lerenden (à la Duo
Lingo).

Met Learning Analytics de optie aan
studenten geven om de
moeilijkheidsgraad van opdrachten
te beoordelen.  

Studenten de mogelijkheid bieden om met een
opt-in/opt-outsysteem te werken, zodat zij
ervoor kunnen kiezen aan welke categorie
analytics zij willen ‘meedoen’. Elke student krijgt
dan wel een jaarlijks rapport met informatie
over de learning analytics van dat jaar en wat
daarmee gedaan wordt door de UU. 

 

Educate-it

13 STUDENTEN 

De studentendenktank is een
programma waarin studenten
input kunnen geven op
onderwijsinnovatieprojecten
die Educate-it momenteel
uitvoert binnen de UU. Deze
input wordt ook daadwerkelijk
meegenomen in de
projectplannen.

Meerdere kanalen
gebruiken om te
communiceren over
flexibiliseringsmogelijkh
eden, de kans is dan
groter dat er algemeen
besef ontstaat dat
studeren op deze
manier mogelijk is. 

Tutorials ontwikkelen
voor ‘inkomende
studenten’ van andere
universiteiten over hoe
de leeromgeving
precies werkt en over
andere praktische
zaken die zij moeten
weten.  

Een app of programma
ontwikkelen waarin alle
cursussen die je bij je
eigen instelling én
andere instellingen
volgt overzichtelijk zijn
opgenomen. 


