
Snel weten welke tool voor jou 
geschikt is? Gebruik de legenda: 

     Docent
  Opleider
  Onderdeel

Binnen het Versnellingsplan werken we aan 
de kansen die digitalisering biedt voor het 
hoger onderwijs, onder andere door het 
beschikbaar stellen van instrumenten en 
tools. Waar die voor zijn en hoe je ze kan 
inzetten? Dat hebben we voor je uiteengezet 
in dit overzicht met klikbare links.

Illustratie aansluitend op het 
thema ‘digitalisering’ 
in dezelfde stijl als de iconen

gekleurde achtergrond)

Tools voor het vormgeven van (blended, 
hybride en online) onderwijs
Zet deze tools in om je onderwijs vorm te geven. Van afstands-
onderwijs tot aan fysiek lesgeven: deze tools helpen je op weg. 

Placemat formatief toetsen

Placemat digitale peerfeedback

Placemat Online Didactiek

Proeftuin Blended onderwijs (vorm)geven

Infographic Digitaal aanleren van praktijkvaardigheden

 Template instrumenten en template good practices  

 evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Tool Toetsen op afstand <link volgt nog>

Tools voor digitale (open) leermaterialen
De optimale mix van leermaterialen samenstellen: daar horen digitale 
(open) leermaterialen bij. Ga aan de slag met deze tools en benut 
optimaal het gebruik van digitale (open) leermaterialen.

Tool Kies wijzer je digitaal leermateriaal!

Animatie Digitale Leermaterialen

Workshop open leermaterialen

Tools voor samenwerking onderwijs en 
arbeidsmarkt 
Het opleiden van studenten en (jonge) professionals vergt 
samenwerking. Stel deze tools beschikbaar en ga met onderwijs en 
arbeidsmarkt aan de slag met digitaliseringsvraagstukken.

Start, check en connect: samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt

Roadmap Op weg met digitalisering

Tools voor het gebruik van studiedata 
Stel deze tools beschikbaar en ga aan de slag met studiedata. Voor 
het veilig en betrouwbaar gebruik ervan.

Proeftuin Learning analytics

Placemat Learning Analytics

Statistisch Handboek Studiedata

Simulatiedataset voor universiteiten

Quickscan Studiedata <link volgt nog> 

Tools voor professionalisering 
De docent is het startpunt van onderwijsinnovatie. Zet deze tools 
in om docenten te ondersteunen in het professionaliseren van hun 
onderwijs. 

Toolkit Bouwstenen effectieve docentprofessionalisering

De integrale bewegingssensor
(lijntekening op witte of subtiel 

Meer weten?
Heb je vragen? mail naar 
communicatie@versnellingsplan.nl. 
Ga naar versnellingsplan.nl/kennisbank voor 
alle publicaties, producten en projecten van het 
Versnellingsplan. Blijf op de hoogte en volg ons op:

Tools & instrumenten van het Versnellingsplan
In het Versnellingsplan werken we aan de 
kansen die digitalisering biedt voor het hoger 
onderwijs. Onder andere door instrumenten en 
tools beschikbaar te stellen. Waar die voor zijn 
en hoe je ze kan inzetten? Dat hebben we voor je 
uiteengezet in dit overzicht met klikbare links.

Snel weten welke tool voor jou geschikt is? Gebruik de legenda: 

 Bestuurders
 ◆ Docenten en onderzoekers
 ◆ Beleidsadviseurs
 ◆ Opleidings-/onderwijsdirecteuren en -coördinatoren 
 ◆ Onderwijskundig ICT-professionals
 ◆ Examencommissies

Tools voor het vormgeven van  
(blended, hybride en online) onderwijs
Zet deze tools in om je onderwijs vorm te geven. Van afstands
onderwijs tot fysiek lesgeven, deze tools helpen je op weg. 

 ◆ Proeftuin en placemat formatief toetsen

 ◆ Proeftuin en placemat Digitale peerfeedback

 ◆ Placemat Online Didactiek

 ◆ Proeftuin en placemat Blended onderwijs (vorm)geven

 ◆ Infographic Digitaal aanleren van praktijkvaardigheden

 ◆  Template instrumenten en template good practices  

evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

 ◆  Handreiking en praatplaat: Sociale binding in online  

en blended leergemeenschappen

 ◆  Handreiking voor examencommissies: onderscheid tussen 

onregelmatigheden en fraude

Tools voor digitale (open) leermaterialen
Bij het samenstellen van de optimale mix van leermaterialen horen 
digitale (open) leermaterialen. Gebruik deze tools en maak zo 
optimaal gebruik van digitale (open) leermaterialen.

 ◆ Tool Kies wijzer je digitaal leermateriaal!

 ◆ Animatie Digitale leermaterialen

 ◆ Workshop open leermaterialen

 ◆ Proeftuin en placemat Onderwijs met open leermaterialen

Tools voor samenwerking onderwijs  
en arbeidsmarkt 
Het opleiden van studenten en (jonge) professionals vergt 
samenwerking. Gebruik deze tools om met onderwijs en 
arbeidsmarkt aan de slag te gaan met digitaliseringsvraagstukken.

 ◆ Start, check en connect: samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt

 ◆ Roadmap Op weg met digitalisering

Tools voor het gebruik van studiedata
Met deze tools gebruik je op een veilige 
en betrouwbare manier studiedata.

 ◆ Proeftuin en placemat Learning analytics

 ◆ Statistisch Handboek Studiedata

 ◆ Simulatiedataset voor universiteiten

 ◆ Quickscan Studiedata 

Tools voor professionalisering
De docent is het startpunt van onderwijsinnovatie. 
Gebruik deze tools om docenten te ondersteunen in het 
professionaliseren van hun onderwijs. 

 ◆ Toolkit Bouwstenen effectieve docentprofessionalisering

 ◆ De integrale Bewegingssensor

 ◆ Proeftuin en placemat AI in het hoger onderwijs

Meer weten?
Heb je vragen? Mail naar 
communicatie@versnellingsplan.nl. 
Ga naar versnellingsplan.nl/kennisbank voor 
alle publicaties, producten en projecten van het 
Versnellingsplan. Blijf op de hoogte en volg ons op:

https://versnellingsplan.nl/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/proeftuinen-voor-professionalisering/proeftuin-digitaal-formatief-toetsen/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/proeftuinen-voor-professionalisering/proeftuin-digitale-peerfeedback/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/placemat-online-didactiek/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/proeftuinen-voor-professionalisering/proeftuin-blended-onderwijs-vormgeven/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/infographic-digitaal-aanleren-van-praktijkvaardigheden/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/template-instrumenten-voor-evidence-informed-onderwijsinnovatie-met-ict/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/template-voor-good-practices/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/handreiking-praatplaat-sociale-binding-online-blended-leergemeenschappen/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/handreiking-praatplaat-sociale-binding-online-blended-leergemeenschappen/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/handreiking-voor-examencommissies-onderscheid-tussen-onregelmatigheden-en-fraude/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/handreiking-voor-examencommissies-onderscheid-tussen-onregelmatigheden-en-fraude/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/tool-kies-wijzer-je-digitaal-leermateriaal/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/animatie-digitale-leermaterialen/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/workshop-open-leermaterialen/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/proeftuinen-voor-professionalisering/proeftuin-onderwijs-met-open-leermaterialen
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/tool-opstarten-hybride-leeromgevingen/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/roadmap-op-weg-met-digitalisering/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/proeftuinen-voor-professionalisering/proeftuin-learning-analytics/
https://sh-studiedata.nl/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/simulatiedataset-voor-universiteiten/
http://www.versnellingsplan.nl/quickscanstudiedata
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/toolkit-bouwstenen-effectieve-docentprofessionalisering/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/de-integrale-bewegingssensor/
https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/proeftuinen-voor-professionalisering/proeftuin-ai-in-het-hoger-onderwijs/
mailto:communicatie%40versnellingsplan.nl?subject=Resultaten%20versnellingsplan%202020
https://www.versnellingsplan.nl/kennisbank/
https://versnellingsplan.nl/
https://twitter.com/versnellingspl
https://www.linkedin.com/company/versnellingsplan
https://www.youtube.com/channel/UCUm77e-PjX8r9uUMViJiInw

