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Welkom	  bij	  het	  Onderwijslab!	  
Binnen	  de	  Faculteit	  Techniek	  willen	  we	  vooroplopen,	  of	  het	  nu	  gaat	  om	  
kennisoverdracht,	  kennisuitwisseling	  of	  innovatie.	  In	  een	  samenleving	  waarin	  we	  
steeds	  meer	  offline	  en	  online	  combineren,	  blijft	  ons	  onderwijs	  dan	  ook	  niet	  achter:	  
alle	  opleidingen	  worden	  in	  de	  komende	  jaren	  geheel	  ingericht	  naar	  deze	  
ontwikkelingen.	  De	  combinatie	  van	  effectief	  online	  en	  offline	  onderwijs	  noemen	  
we	  blended	  learning.	  Het	  Onderwijslab	  ondersteunt	  medewerkers	  in	  deze	  
veranderingen.	  

Wat	  is	  het	  Onderwijslab?	  
Het	  Onderwijslab	  ondersteunt,	  verbindt	  en	  inspireert	  medewerkers	  (docenten,	  
onderwijsondersteunend	  personeel	  en	  opleidingsmanagers)	  om	  het	  onderwijs	  
blended	  te	  maken.	  Dat	  gebeurt	  uiteraard	  op	  geheel	  blended	  wijze:	  je	  kunt	  terecht	  
bij	  ons	  online	  en	  ons	  offline	  Onderwijslab,	  voor	  advies,	  workshops	  en	  
brainstormsessies.	  Zo	  maken	  we	  ons	  onderwijs	  en	  onze	  studenten	  klaar	  voor	  de	  
toekomst.	  
	  
Bekijk	  de	  video	  om	  te	  zien	  wat	  het	  Onderwijslab	  voor	  jou	  kan	  betekenen,	  op	  
https://www.youtube.com/watch?v=vT1em38aKXE&feature=youtu.be.	  
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Wie	  vormen	  het	  Onderwijslab?	  
Het	  Team	  Blended	  Learning	  vormt	  samen	  de	  Functioneel	  Beheerders	  het	  
Onderwijslab	  van	  de	  Faculteit	  Techniek.	  De	  teamleden	  hebben	  actuele	  kennis	  en	  
ervaring	  op	  het	  snijvlak	  van	  blended	  learning	  en	  onderwijsontwikkeling:	  
• Tarif	  El-‐Fasih,	  functioneel	  beheerder:	  voor	  vragen	  over	  de	  DLWO	  en	  voor	  de	  

beste	  tips	  en	  trics,	  waaronder	  de	  Workshop	  DLWO	  van	  het	  Onderwijslab.	  
• Raymond	  Astudillo,	  multimediaspecialist:	  voor	  de	  mooiste	  foto’s	  en	  video’s	  en	  

vragen	  over	  multimedia,	  waaronder	  vragen	  over	  de	  DLWO.	  
• Pieter	  de	  Wit,	  blended	  learning	  expert	  en	  aanspreekpunt	  Aviation:	  voor	  vragen	  

over	  (e-‐)begeleiding	  en	  (e-‐)coaching	  en	  voor	  de	  workshops	  van	  het	  
Onderwijslab.	  

• Dominic	  van	  der	  Pas,	  blended	  learning	  expert	  en	  aanspreekpunt	  Buil	  
Environment:	  voor	  vragen	  over	  gamification	  en	  (serious)	  gaming	  en	  voor	  de	  
workshops	  van	  het	  Onderwijslab.	  

• Carla	  Stiekema,	  blended	  learning	  expert	  en	  aanspreekpunt	  Engineering:	  voor	  
vragen	  over	  learning	  analytics,	  (digitaal)	  onderwijsontwerp	  en	  voor	  de	  
workshops	  van	  het	  Onderwijslab.	  

• Bert	  ten	  Boske,	  blended	  learning	  expert,	  medewerker	  Onderwijs	  en	  Kwaliteit	  
en	  aanspreekpunt	  Logistiek,	  Maritiem	  Officier,	  Forensisch	  Onderzoek	  en	  
Bedrijfswiskunde:	  voor	  vragen	  over	  digitaal	  toetsen.	  

• Jan-‐Pieter	  Zuiderveen,	  ontwerper	  en	  interaction	  designer:	  voor	  vragen	  over	  
digitale	  platforms	  en	  e-‐tools.	  
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Over	  het	  Onderwijslab	  
• Dagelijks	  komen	  zo'n	  vijftien	  tot	  twintig	  medewerkers	  bij	  ons	  langs	  voor	  advies,	  

inspiratie	  of	  ondersteuning.	  
• In	  het	  eerste	  half	  jaar	  zijn	  in	  totaal	  zo'n	  100	  deelnemers	  geweest	  aan	  onze	  

workshops.	  
• Ook	  diverse	  leden	  van	  de	  opleidingscommissies	  hebben	  bij	  ons	  een	  Workshop	  

DLWO	  gevolgd.	  
• In	  drie	  maanden	  tijd	  zijn	  er	  bijna	  1.500	  unieke	  bezoekers	  geweest	  op	  ELS	  (E-‐

Learning	  Support):	  http://onderwijslabtechniek.hva.nl.	  De	  meeste	  bezoekers	  
gebruikten	  de	  site	  om	  zich	  in	  te	  schrijven	  voor	  de	  workshops.	  Ook	  zochten	  
velen	  naar	  inspiratie	  via	  de	  Succesverhalen	  of	  wilden	  meer	  weten	  over	  	  

• Alle	  medewerkers	  hebben	  een	  account	  voor	  Lynda.com:	  
https://lyndaportal.ict.hva.nl.	  Vanaf	  september	  2015	  gebruiken	  ook	  ruim	  1700	  
studenten	  deze	  educatieve	  website	  met	  meer	  dan	  5.700	  digitale	  cursussen	  met	  
255.000	  videolessen.	  

	  

	  

Waar	  is	  het	  Onderwijslab?	  
Je	  vindt	  het	  Onderwijslab	  in	  LWB	  B5:30.	  Loop	  hier	  vooral	  langs	  met	  vragen	  of	  
ideeën;	  we	  denken	  graag	  met	  je	  mee.	  Je	  kunt	  hier	  ook	  experimenteren	  met	  
toepassingen	  of	  een	  workshop	  volgen.	  We	  zijn	  ook	  online	  te	  bezoeken,	  waar	  en	  
wanneer	  je	  maar	  wilt.	  Je	  kunt	  via	  het	  Studiedeel	  Onderwijslab	  in	  de	  DLWO	  met	  ons	  
in	  contact	  komen:	  https://techniek.mijnhva.nl/onderwijslab/Paginas/default.aspx.	  
Op	  de	  online	  ELS	  van	  het	  Onderwijslab	  vind	  je	  inspirerende	  succesverhalen,	  
instructies	  en	  video’s	  over	  digitale	  didactiek,	  tools	  en	  toepassingen	  en	  informatie	  
over	  de	  workshops:	  https://onderwijslab.techniek.hva.nl.	  	  

Tot	  ziens	  in	  het	  Onderwijslab!	  


