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1 Achtergrond

In 2017/18 heeft het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) in opdracht van het Nationaal Regie-
orgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een verkenning uitgevoerd naar de bestaande kennisinfrastructuur voor 
onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs in Nederland. Uit deze verkenning blijkt dat de activiteiten die in 
Nederland op dit gebied ondernomen worden weliswaar divers en talrijk zijn, maar dat de versnippering groot 
is en uitwisseling van kennis en ervaring tussen verschillende initiatieven weinig voorkomt. In het rapport wor-
den aanbevelingen aan het NRO gedaan om bij te dragen aan een betere landelijke kennisinfrastructuur. Eén 
daarvan is het ontwikkelen van een (online) platform voor onderwijsinnovatie in het Hoger onderwijs. NRO 
heeft bureau Hoger Onderwijskunde, o.l.v. dr. M.(Mariska) H. Knol, gevraagd als verkenner op te treden voor 
het ontwerp van een online platform voor evidence-informed onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs. De 
verkenning is uitgevoerd in de periode augustus 2018 t/m oktober 2018, met het huidige rapport als resultaat.

2 Doelstelling verkenning

De verkenning diende te leiden tot de uitwerking van een door	stakeholders	gedragen	ontwerp van een landelijk 
online platform voor evidence-informed onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs binnen NRO. 
 
Hiertoe zijn de volgende werkzaamheden verricht:
1. Bepaling van de strategie: inventarisatie en afbakening van doelstelling, wensen, behoeften, en randvoor-

waarden van de stakeholders, kerngebruikers, NRO en de begeleidingsgroep 
2. Bepaling van de omvang en structuur: een vertaling van de inventarisatie naar functionele (minimale) eisen 

en een globaal functioneel ontwerp
3. Marktverkenning m.b.t. bestaande platformen: 

a. Platformen met vergelijkbare content en eerste verkenning potentiële samenwerking 
b. Platformen met vergelijkbare functionaliteiten ter inspiratie voor dit platform 
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3 Betrokken partijen

stakeholders
 – VSNU & VH
 – SURF
 – Docenten in het hoger onderwijs - in eerste instantie bereikt via o.a.:

 – Docentencommunities binnen organisaties
 – Docentprofessionaliseringscentra (landelijk bereikt via Zestor, EHON & WUO)
 – Thematische netwerken en kenniscentra zoals Nuffic, ECHO, Partnership Studentenwelzijn,  

Siriusnetwerk, SURF Special Interest Groups etc.
 – Onderwijsonderzoekers, o.a. 

 – Verenigd in Divisie Hoger Onderwijs van de VOR
 – Redacties van journals/media

kerngebruikers
 – Docenten en communities in het hoger onderwijs:

 – Docentencommunities binnen organisaties
 – Docentprofessionaliseringscentra
 – Thematische netwerken en kenniscentra 

 – Onderwijsonderzoekers:
 – Verenigd in Divisie Hoger Onderwijs van de VOR
 – Redacties van journals/media

begeleidingsgroep
De verkenner heeft tussentijds gerapporteerd aan de begeleidingsgroep, bestaande uit: 

 – Het NRO / Programmacommissie Hoger Onderwijs
 – Directie HO&S van ministerie OCW 
 – SURF 
 – Comeniusnetwerk KNAW
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4 Werkwijze

4.1 Stappenplan digitaal ontwerp
Het ontwerpen van een digitaal platform gebeurt veelal in vijf stappen; Strategie, Omvang, Structuur, 
Skelet en Oppervlak. De eerste drie stappen zijn onderdeel van deze verkenning.

Taken Informatie

oppervlak visueel ontwerp Concreet

skelet interface ontwerp navigatie ontwerp content ontwerp

structuur interactie ontwerp informatie architectuur

omvang  (scope) functionele specificatie content vereisten

strategie wensen van gebruikers & doelen van organisatie Abstract

Figuur	1.		Vijf	stappen	van	digitaal	ontwerp

stap 1 - strategie
Het ontwerpproces startte met de strategiedefinitie: waarom zou dit platform moeten bestaan? Die vraag 
is beantwoord door alle wensen van de kerngebruikers en stakeholders te achterhalen, en die tegenover de 
hogere doelen te zetten die het NRO heeft voor dit platform. Door alle partijen uit te horen werd duidelijk wat 
het platform precies moet gaan oplossen en is er een balans gezocht tussen de wensen en de doelen.
 
stap 2 - omvang
Vervolgens is afgebakend wat de functies zijn van het platform. Wat kan de gebruiker er wel mee, wat kan zij er 
niet mee? Dit is wederom deels gedaan middels gesprekken met diverse kerngebruikers en stakeholders. Er is 
een specificatie van de functionaliteiten en de content vereisten van het platform geïdentificeerd.
 
stap 3 - structuur
Met de definitie van de strategie, de functionele specificatie en content vereisten is vervolgens een globaal 
interactie-ontwerp gemaakt: een beschrijving van de verschillende rollen op het platform, en alle ‘use cases’ 
van het platform. In detail is uitgewerkt hoe bezoekers hun doelen bereiken en via welk pad. 
 
Met deze drie onderdelen van het ontwerp is alle informatie aanwezig voor verder ontwerp en verdere ontwik-
keling. Het is tevens de basis voor verder overleg over het beheer van het platform, en de taken en verantwoor-
delijkheden van alle betrokkenen bij het platform.
 
Stap 4 - Skelet, en Stap 5 - Oppervlak, richten zich op het uitdenken van de interface en alle elementen, de 
uiteindelijke ‘look and feel’ van het platform. Deze zijn duidelijk niet onderdeel van deze verkenning: dit is 
onderdeel van het hier opvolgend ontwikkeltraject.



8 4.2 Plan van aanpak
Ten behoeve van de bepaling van de strategie, omvang en structuur, in samenwerking met de kerngebruikers en 
stakeholders, zijn 4 bijeenkomsten georganiseerd, verdeeld over 2 fases:

fase 1: wat zijn de gewenste functionaliteiten en prioriteiten?
 30 aug. 2018  Bijeenkomst 1: Verkenning met alle stakeholders  
 6 sept. 2018  Bijeenkomst 2: Afbakening met kerngebruikers  
 September 2018 Verzameling voorbeelden onderwijsvernieuwing   
 September 2018 Aanvullende individuele gesprekken    

fase 2: hoe houden we dit platform levendig?
 5 okt. 2018 Bijeenkomst 3: Verkenning met alle stakeholders
 17 okt. 2018 Bijeenkomst 4: Afbakening met kerngebruikers
 Oktober 2018 Verzameling voorbeelden onderwijsvernieuwing   
 Oktober 2018 Aanvullende individuele gesprekken   

Tussentijds heeft overleg plaatsgevonden met de begeleidingsgroep en afstemming binnen NRO. Parallel is 
een marktverkenning uitgevoerd naar soortgelijke platforms in binnenland en buitenland (non-profitsector, 
waaronder andere onderwijssectoren en SURF) en potentiële (deel)oplossingen. Bijlage 6 bevat een beschrij-
ving van de specifieke doelstellingen, werkwijze en resultaten per fase.

4.3 Resultaten
De verkenning levert de volgende resultaten op:

 – Tussentijdse rapportage na Fase 1, waarin een concept-beschrijving van de strategie en voorstellen voor de 
omvang en structuur	staan beschreven (dd. 26-09-2018).

 – Eindrapportage (huidige document), waarin het digitaal ontwerp staat beschreven, inclusief strategie, 
omvang, structuur en bijbehorende adviezen voor vervolg.
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5 Bevindingen

De resultaten uit de bijeenkomsten, vragenlijsten en individuele gesprekken zijn door de verkenners gecom-
bineerd met het lopende marktonderzoek naar vergelijkbare online platformen en met digitale expertise 
(best practices in interaction-design en user-interface design). De bevindingen (concept-strategie, -omvang en 
-structuur) staan hieronder samenvattend beschreven.

5.1 Strategie

5.1.1 Doelstelling van het platform

Kerndoel van het platform is het bevorderen	van	evidence	informed	onderwijsvernieuwing	in	Nederland.	Het plat-
form dient te ondervangen dat bij onderwijsvernieuwing-initiatieven het wiel voortdurend opnieuw wordt 
uitgevonden. Bestaande kennis en ervaringen uit zowel onderwijspraktijk als onderwijsonderzoek wordt tot 
op heden onvoldoende benut (CHEPS, 2018). Het platform dient bij te dragen aan het eenvoudig delen en vin-
den van kennis, ervaringen, lopende initiatieven, activiteiten, experts en geïnteresseerde collega’s.

Het platform heeft potentieel als neveneffect het bevorderen	van	docentprofessionalisering	en	onderwijsonderzoek. 
Echter, dit is niet de hoofdfunctie van het platform en is daarmee niet leidend bij het definiëren van de priori-
tering van functionaliteiten.

5.1.2 Definitie onderwijsvernieuwing

Een kernfunctie van het platform is het delen, vinden en benutten van onderwijsvernieuwingen. In de voor-
gaande rapportage definieert CHEPS het begrip onderwijsvernieuwing of onderwijsinnovatie in ruime zin; 

“Het gaat om het verbeteren, repareren of onderhouden van de onderwijspraktijk (zie ook: Walder, 2017). 
Deze verandering kan diverse hoedanigheden aannemen (klein- of grootschalig, evolutionair or radicaal, 
centraal gestuurd of op basis van lokaal initiatief) en zich richten op alle aspecten van onderwijs (van orga-
nisatorische tot didactische aspecten, gericht op proces of product) [...] Onderwijsvernieuwers zijn bezig om 
veranderingen tot stand te brengen [...] Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is daarbij doorgaans 
het algemene doel. Andere doelen van onderwijsinnovaties kunnen onder andere zijn het vergroten van de 
efficiëntie (verlagen van de kosten) of vergroten van de toegankelijkheid.”

Uit de verkenning volgt een zeer lage behoefte aan verdere afbakening van de term ‘onderwijsvernieuwing’. 
Dat wil zeggen dat het type content die door vernieuwers kan worden geplaatst op het platform bij voorkeur 
zeer uiteenloopt. Er is behoefte aan uitwisseling van zowel korte praktische interventies, tools en ervaringen 
(succes- en faalfactoren), als uitgebreide onderbouwde onderwijsvernieuwing met flankerend onderzoek. 
Daarbij is de implementatie-schaal eveneens breed; kennisdeling over onderwijsvernieuwing op les- en 
module niveau tot aan landelijk- en internationaal niveau is gewenst. Ook de mate van theoretische onder-
bouwing (van veel tot weinig) en de de mate van evaluatie (van zelfreflectie tot effectmeting) is bij voorkeur 
niet ingeperkt. 

Kort gezegd, evidence informed vernieuwen is een beoogd	effect	van het platform, maar geen	voorwaarde	voor	de	
content	die op het platform wordt gedeeld. 



10 5.1.3 Meerwaarde van het platform

Kerngebruikers zien een substantiële meerwaarde van een nieuw platform ten opzichte van de reeds 
bestaande mogelijkheden om kennis en expertise te delen wanneer er sprake is van:

1. een ‘one-stop-shop’.
Een landelijk verzamelpunt van alle vernieuwingen, bestaande uit direct ingediende vernieuwingen (nieuwe 
content) en een aggregatie van vernieuwingen van lokale platformen (bestaande content). 

Er is veel waardevolle content aanwezig op lokale platformen (o.a. Op 4TU InnovationMap, Educate-IT, SURF 
kennisbank) en binnen diverse netwerken (Comenius, KnowVU, Edlab, etc.). Deze content wordt nog niet altijd 
goed gevonden door de personen die (nog) niet bekend zijn met het bestaan; alleen wie goed weet wáár con-
tent te vinden is, kan dit vinden. Het landelijke platform brengt de mensen van verschillende instellingen en 
verschillende netwerken bijeen. Dit maakt het voor bezoekers makkelijker om relevante informatie te vinden, 
en vergroot de zichtbaarheid en het bereik van bestaande platforms en netwerken (zie ook punt 2).

De bestaande content dient bij voorkeur in een vroeg stadium gekoppeld te worden aan het platform en 
(geautomatiseerd) up-to-date gehouden te worden. Men wordt dan op het platform doorgelinkt naar lokale 
platformen en initiatieven.

2. doeltreffende zoek- en filter functionaliteit.
De huidige beschikbare content is voor de doelgroep niet eenvoudig vindbaar, doorzoekbaar of toegankelijk. 
Vanaf de basis dient het platform gericht te zijn op effectief zoeken en vinden van de juiste content voor bezoe-
kers die het hoger onderwijs evidence-informed wensen te vernieuwen. Dat betekent 

a. duidelijke ‘labeling’ van content, 
b. concrete duiding van content (voor welk doel is de content bruikbaar?), 
c. uitgebreide zoek- en filtermogelijkheden en 
d. gepersonaliseerde suggesties en updates voor bezoekers
e. inzichterlijke themapagina’s, zie punt 3

De doeltreffende zoek- en filterfunctionaliteit draagt bij aan de verbeterde zichtbaarheid en bereik van de 
bestaande platforms en organisaties. Lokale organisaties worden opgenomen in de zoekfunctionaliteit als 
zoek- en filter optie. Voor lokale organisaties en platformen worden zo eigen ‘organisatiepagina’s’ ingericht 
met actuele overzichten en datavisualisatie van hun activiteiten. Zo ontstaat ook voor bestaande initiatieven 
een etalage voor hun expertise en ervaring op een landelijk platform.

3. themapagina’s met relevante actuele overzichten. 
Bezoekers wensen snel een overzichtelijk beeld te krijgen van relevante en actuele onderwijsvernieuwingen 
op diverse thema’s: wie is hiermee bezig? Wat is hierover bekend, wat zijn de belangrijke onderzoeken en erva-
ringen? Welke interessante vernieuwingen zijn en worden nu uitgevoerd? Welke relevante activiteiten vinden 
binnenkort plaats?
Het platform bevat maximaal 20 specifieke themapagina waarop het volgende zichtbaar is:
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a. Diverse relevante actuele overzichten (o.a. populaire content, ‘editor’s choices’, kernliteratuur, thema-

agenda), 
b. bijbehorende datavisualisaties (o.a. statistieken, landkaart van betrokken partijen en vernieuwingen) en
c. interactiemogelijkheden die de content verlevendigen (o.a. abonneren, ‘input gevraagd door vernieuwers’). 

Een thema fungeert als een special interest group (SIG). Voor een uitgebreide beschrijving van themapagina’s 
zie Bijlage 7.1.1 Themapagina’s. Themapagina’s worden beheerd door thema-coördinatoren (zie 5.1.4 Rollen).

4. interactiemogelijkheden met de content en met elkaar. 
Als vernieuwer is het mogelijk om om input te vragen van bezoekers. Het is mogelijk om als bezoeker sugges-
ties te geven en vragen te stellen rondom een vernieuwing. Het is daarnaast mogelijk om als bezoeker artike-
len, handige tools en expertise te delen rondom een onderwijsthema. Tot slot is het mogelijk om vernieuwers 
te vinden en met elkaar in contact te komen. 

5.1.4 Rollen

Voor het platform zijn de volgende rollen gespecificeerd:

bezoeker
Persoon die het platform bezoekt, al dan niet ingelogd. De focus van deze persoon ligt op het consumeren/
benutten van en interacteren met publiek beschikbare informatie omtrent onderwijsvernieuwing in het hoger 
onderwijs. Het platform richt zich op bezoekers die het onderwijs evidence informed willen vernieuwen en 
hiervoor kennis en contacten willen opdoen. Bezoekers worden gestimuleerd om actief bij te dragen aan 
thema’s door ervaringen, artikelen, tips en tools te delen, Terugkomen wordt gestimuleerd door gepersonali-
seerde suggesties en updates van thema’s en vernieuwingen die zij volgen. Offline bijeenkomsten rondom een 
thema dragen verder bij aan community vorming en binding met het platform.

vernieuwer 
Persoon (of team) die een onderwijsvernieuwing start of heeft gedaan en hierover informatie wil delen met 
bezoekers, de content eigenaar. Door content te plaatsen draagt de vernieuwer bij aan landelijke kennisdeling 
en interactie. Vernieuwers kunnen hun content o.a. de status ‘input is welkom’ geven. Dit bevordert de interac-
tie tussen bezoekers en vernieuwers. Steun, advies, zichtbaarheid, kennisdeling en netwerk met gelijkgestem-
den zijn voor vernieuwers belangrijke redenen om bijdragen te leveren en terug te komen.

Vernieuwers worden hierin extra gestimuleerd door statistieken en updates van bezoekers. Thema-coördina-
toren (zie hieronder) kunnen een vernieuwing online uitlichten en offline extra aandacht geven in thema-
bijeenkomsten. 

thema-coördinator
Persoon (of personen) die een thema-pagina beheert op het platform. Thema-coördinatoren zijn inhoudelijke 
experts met een landelijk verbindende rol en netwerk. Zij zijn de sleutel tot het kerndoel van het platform; 
het bevorderen van evidence informed onderwijsvernieuwing in Nederland. Evenals in het onderzoeksveld 



12  wetenschappers periodiek de rol op zich nemen van editor of reviewer van een journal, zo nemen senior  
docenten / onderwijsvernieuwers / lectoren op het landelijke platform periodiek (ca 2 jaar) de rol in van thema-
coördinator binnen hun expertisegebied. Een kleine actieve groep (bijv. een specialistisch netwerk als ECHO of 
een lectoraat met junioren ter ondersteuning) kan ook gezamenlijk het beheer van een thema op zich nemen.

Kerngebruikers geven aan dat deze rol een meerwaarde heeft wanneer zij duidelijk kunnen bijdragen aan een 
groter doel, de rol hen zichtbaarheid als expert; invloed in het veld; ruimte voor een grote persoonlijke leer-
opbrengst en een interessante onderlinge community voor uitwisseling oplevert. 

Thema-coördinatoren worden daarom uitgelicht als expert boven aan de themapagina en zijn het aanspreek-
punt voor vernieuwers in het land in dit vakgebied. Vernieuwingen die worden ingediend binnen het thema 
worden door de thema-coördinator geaccordeerd en nader geduid voor de bezoeker, voordat ze geplaatst 
worden. Zo raken zij automatisch goed geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. 
Daarnaast volgen zij als expert actief de landelijke ontwikkelingen, streven actuele content na, lichten ver-
nieuwingen uit (kunnen het kenmerk “editor’s choice” toevoegen aan een vernieuwing), beheren de thema-
agenda en hebben de mogelijkheid om zelf trends te bespreken. Tot slot hebben zij de mogelijkheid om 
offline verbindende activiteiten te organiseren voor actieve bezoekers en vernieuwers; hier voor wordt budget 
gereserveerd. Zo vervullen zij een verbindende sleutelrol in het veld.

Alle thema-coördinatoren komen minimaal 1 à 2 keer per jaar bijeen om o.a. de trends te bespreken, te bepa-
len of er nieuwe thema’s bijkomen of verdwijnen en het NRO (en OCW) te adviseren over het platform en de 
ontwikkelingen in het veld. 
Om de blijvende inzet van de thema-coördinatoren mogelijk te maken zal, in ieder geval in de beginfase, een 
vergoeding voor hun tijd beschikbaar moeten zijn. 

platform-coördinator
Persoon (of personen) die het algemene beheer verzorgt van het platform. Een belangrijke rol waarvan de 
taken uiteenlopen, maar zich allemaal toespitsen op de continuïteit van het platform en de toestroom van 
nieuwe content. Voorbeelden van taken zijn: betrekken van organisaties die al content hebben, overzicht hou-
den op de activiteiten van de thema-coördinatoren, hen actief ondersteunen en verbinden aan het platform. 
Een platform-coördinator wordt ondersteund door een junior medewerker. In de implementatiefases 3, 4 en 
5 (zie § 5.3 Implementatie-strategie) is de belangrijkste taak het betrekken en verbinden van nieuwe partijen; 
na de lancering van het MVP is dit het actief beheren en ondersteunen van de community van thema-coördi-
natoren. Vanaf dit moment is de platform-coördinator –waarschijnlijk- in dienst bij de organisatie van waaruit 
het platform beheerd wordt. 

technisch beheerder
Het team dat het technische beheer verzorgt van het platform. Taken lopen uiteen van technisch onderhoud, 
tot implementatie van nieuwe functionaliteiten, en het koppelen van databases of het toevoegen van grote 
hoeveelheden content van externe platformen. 



135.2 Ontwerpkeuzes
Een beperkte afbakening van de definitie van onderwijsvernieuwing, en daarmee het brede type te plaatsen 
content, brengt enige aandachtspunten met zich mee die door het ontwerp dienen te worden afgevangen. Met 
name het ondersteunen van de bezoekers, vernieuwers en thema-coördinatoren is van groot belang voor een 
bruikbaar en actief platform. De volgende paragrafen gaan hierop in per rol.

5.2.1 Ondersteuning door het platform van bezoekers

Voor een succesvol en levendig kennisplatform is waardevolle content en efficiënt navigeren/consumeren van 
content door bezoekers cruciaal. Echter, doordat de afbakening van onderwijsvernieuwing zeer beperkt is, 
loopt de kwaliteit en bruikbaarheid van de content zeer uiteen. Risico’s van beperkte afbakening zijn o.a. dat 
bezoekers 1) door de bomen het bos niet meer zien en 2) meer moeite moeten doen om de content te bestude-
ren op waarde en bruikbaarheid voor nieuwe initiatieven.

Gezien de doelstelling van het platform en de beperkte afbakening van de content, is het extra van belang dat:
 – bezoekers uitgebreid kunnen zoeken en filteren om de gewenste content te vinden
 – bezoekers snel een overzichtelijk beeld krijgen van relevante beschikbare content binnen een themagebied 
 – een vernieuwing voldoende informatie bevat om deze op waarde en bruikbaarheid te schatten
 – een vernieuwing wordt geduid voor verschillende doeleinden van de bezoeker. De doeleinden van de bezoe-

ker zijn geïdentificeerd als het consumeren van content:
 – Ter inspiratie voor nieuwe initiatieven  

bijv. korte praktische vernieuwing
 – Ter	onderbouwing van nieuwe initiatieven  

bijv. metastudies, publicaties over (praktijkgericht) onderwijsonderzoek  
(wetenschappelijk danwel publiekssamenvattingen)

 – Ter implementatie van nieuwe initiatieven  
bijv. stappenplannen, succes- en faalfactoren, praktische tools

Het platform dient de bezoeker hier nadrukkelijk in te ondersteunen. Functionaliteiten die deze processen 
bevorderen hebben een hoge prioriteit. 
 
Er is gekozen voor een ontwerp waarbij de bezoeker hierin op drie verschillende manieren wordt ondersteund:

1. De vernieuwer ondersteunt de bezoeker door zijn/haar onderwijsvernieuwing:
a. te duiden (geschikt voor welk doeleinde?), 
b. vindbaar te categoriseren (op thema, niveau, etc.) en 
c. aan te vullen met voldoende specifieke informatie

2. De thema-coördinator ondersteunt de bezoeker door 
a. de ingediende onderwijsvernieuwingen van vernieuwers te controleren, aan te vullen, uit te lichten en 
b. samenvattende themapagina’s te onderhouden



14 3. Het platform ondersteunt de bezoeker door:
a. overzichtelijke themapagina’s met samenvattende functionaliteiten en statistieken (landkaart, meest 

gelezen, etc.)
b. goede zoek- en filter functionaliteit
c. Interessante lijsten (meest gelezen etc.), suggesties voor vergelijkbare vernieuwingen, opvallende 

mogelijkheden voor vernieuwingen zoals een oormerk ‘input welkom’. 
d. Interactiemogelijkheden met de content en de vernieuwers, zoals vragen stellen en ervaringen delen. 

Dit is nader uitgewerkt in Bijlage 7.1 Omvang en Structuur Eindproduct.

5.2.2 Ondersteuning door het platform van vernieuwers

Een beperkte afbakening van de content levert ook risico’s aan de kant van de vernieuwer die de content op 
het platform plaatst. Voor het ondersteunen van de bezoeker is het wenselijk dat er veel specifieke informatie 
wordt toegevoegd aan een vernieuwing (basiskenmerken, werkwijze, resultaten, etc.). Voor de vernieuwer is 
het echter van belang dat het toevoegen van een onderwijsvernieuwing laagdrempelig en eenvoudig is. Er is 
gekozen voor een ontwerp waarin de vernieuwer hierin door zowel het platform als de thema-coördinator 
wordt ondersteund. 

1. De thema-coördinator	ondersteunt de vernieuwer door:
a. snelle algemene controle van ingediende vernieuwingen
b. aanvullende duiding van de ingediende vernieuwingen

2. Het platform ondersteunt de vernieuwer door:
a. Een dynamische wizard voor het indienen van een nieuwe onderwijsvernieuwing, waarbij enkel de infor-

matie worden gevraagd die van toepassing is op een specifiek type vernieuwing. Dit is nader uitgewerkt 
in bijlage 7.1.4 vernieuwing Indienen en beheren, en 7.1.7 Coördinatie.

Daarnaast wordt de vernieuwer door het platform bediend met eigen statistieken en interactiemogelijkheden 
met bezoekers.

5.2.3 Ondersteuning door het platform van thema-coördinatoren

Een beperkte afbakening van de content impliceert dat er weinig inhoudelijke moderatie en curatie plaats-
vindt. Een thema-coördinator controleert slechts of een vernieuwing het juiste thema en basiskenmerken 
heeft en volledig genoeg is ingevuld. Een thema-coördinator is daardoor niet vergelijkbaar met een modera-
tor. De taak van een thema-coördinator is voornamelijk gericht op het online en offline verbinden van interes-
sante vernieuwingen, bezoekers en vernieuwers. 
 
Er is daarom gekozen voor een ontwerp waarin moderatie en curatie op verschillende plaatsen meer of minder 
intensief wordt uitgevoerd.



15 – Ingediende onderwijsvernieuwingen (door een vernieuwer) worden beperkt gemodereerd door een thema-
coördinator, middels een snelle controle op basiskenmerken en onderwijsthema.

 – Om het platform inspirerend en overzichtelijk te houden voor bezoekers voeren thema-coördinatoren 
 zinvolle aanvullende curatie uit op themapagina’s onder hun beheer (o.a. editor’s choice, trends). 

 – Bezoekers kunnen direct posten op de themapagina’s en vernieuwingspagina’s (van vragen stellen tot kennis 
delen), mits zij zijn ingelogd met naam en toenaam. Dit verlicht de moderatie taak. Thema-coördinatoren 
kunnen indien noodzakelijk posts op slot zetten of verwijderen. Moderatie van posts op de vernieuwings-
pagina’s wordt uitgevoerd door de vernieuwers zelf.

Dit is nader uitgewerkt in Bijlage 7.1.7 Coördinatie.De thema-coördinator wordt verder technisch ondersteund 
door technisch beheer en inhoudelijk ondersteund door de platform-coördinator met o.a. budget voor offline 
activiteiten en interessante coördinator-bijeenkomsten.

5.2.4 Levendig platform door online en offline betrokkenheid 

Het platform dient verder te gaan dan een passieve etalage van lopende projecten. Gewenst is een platform 
dat een levendige interactie en doorlopende kennisdeling veroorzaakt tussen betrokkenen in het veld, zowel 
online als offline. 
Online wordt dit bevorderd door functionaliteiten die bezoekers en vernieuwers verbinden en terugbrengen 
op het platform, door o.a. gepersonaliseerde suggesties, abonnementen/volgers, kennisuitwisseling, en 
agenda informatie. Offline wordt dit bevorderd door actieve thema-coördinatoren die als verbinders fungeren 
tussen bezoekers, actuele ontwikkelingen en (potentiële) vernieuwers in het veld. Thema-gerichte offline acti-
viteiten bevorderen tevens de binding en community (vergelijkbaar met een special interest group). Thema-
coördinatoren vormen onderling een community die gezamenlijk trends monitoren, hierover rapporteren op 
het platform en NRO en OCW informeren.

5.3 Implementatiestrategie

5.3.1 Aandachtspunten bij implementatie

De bestaande platformen geven aan dat het al een aanzienlijke opgave is om lokaal een platform van de grond 
te krijgen. De ambitie en omvang van dit project is daarmee groot te noemen, en dient een duidelijke meer-
waarde te hebben ten opzichte van bestaande omgevingen. 
Zoals eerder beschreven zien kerngebruikers en stakeholders de meerwaarde van een nieuw platform wan-
neer er sprake is van een landelijk verzamelpunt van alle vernieuwingen (‘one-stop-shop’), met doeltreffende 
zoek- en filter functionaliteit, relevante actuele overzichten en interactiemogelijkheden met de content en met 
elkaar. Betrokkenen van bestaande platformen zien eveneens de meerwaarde wanneer het hun vindbaarheid 
vergroot en een etalage biedt van de eigen initiatieven en expertise. 
 
Onder de stakeholders en betrokkenen bij bestaande platformen is tevens een verkenning uitgevoerd naar de 
belangrijke risico’s en obstakels:



16  – Bestaande platformen worstelen met name met het betrekken van docenten/vernieuwers. Het plaatsen van 
nieuwe content wordt regelmatig voor docenten gedaan door een redactie. 

 – Op diverse platformen is momenteel veel content beschikbaar, maar de vindbaarheid is vaak beperkt. Goede 
zoek- en filter functionaliteiten, alsmede goede duiding van de content is van groot belang. 

 – De eerste prioriteit van bestaande platformen ligt bij het bijhouden van de eigen digitale omgeving. Men 
vreest voor dubbel werk bij het koppelen van de eigen content aan het landelijke platform en bij het up-to-
date houden.

 – Goede content die up-to-date wordt gehouden is cruciaal, evenals actuele bezoekersprofielen en contact-
informatie van vernieuwers. Contactgegevens aanvullen met linked-in gegevens en Surf-connect biedt meer 
uitkomst.

 – De thema-coördinatoren houden een sleutelpositie tot succes. Hier dient nadrukkelijk in te worden geïnves-
teerd bij de oprichting van het platform.

 – Extra aanjagers per instelling zijn eveneens gewenst. Deze personen kunnen in de gaten houden dat projec-
ten uit eigen instelling landelijk gedeeld worden, collega’s actief aansporen om te posten en zo de zichtbaar-
heid van de instelling op het platform vergroten. 

 – De offline organisatie van het platform is minstens even belangrijk als de online inrichting.

Zowel de eigenschappen die meerwaarde bieden aan het platform, alsmede de belangrijke risico’s, geven rich-
ting aan de online en offline implementatiestrategie. Beiden staan hieronder beschreven.

5.3.2 Online implementatie strategie: Minimum Viable Product (MVP)

Het platform wordt gelanceerd in de vorm van een Minimum Viable Product (MVP). Dit is een versie van het 
platform, met enkel de belangrijkste kernfunctionaliteiten. 
 
Het MVP heeft de volgende eigenschappen:

 – Het heeft genoeg functionaliteit zodat bezoekers en vernieuwers de meerwaarde inzien, graag gebruik 
maken van het platform en ook vaak terug willen komen

 – De potentie en toekomstige functionaliteit zijn duidelijk voor bezoekers en vernieuwers 
 – Het vraagt feedback uit van bezoekers en vernieuwers

 
Lanceren met een MVP heeft de volgende voordelen:

 – De focus kan volledig liggen op de kernfunctionaliteit van het platform, waardoor deze zeer sterk kan wor-
den neergezet vanaf het begin

 – Het zorgt ervoor dat er vervolgens doorontwikkeld wordt op basis van de wensen van de ‘echte’ gebruikers 
van het platform

 – Het verkleint de kans op problemen en vertragingen tijdens het ontwikkeltraject

Voor een succesvolle ontwikkeling, lancering en uiteindelijke doorontwikkeling, is het van groot belang dat de 
strikte afkadering van het MVP wordt bewaakt. Het toevoegen van extra functionaliteiten aan de lijst van het 
MVP heeft als risico dat het ontwikkeltraject te complex wordt, en er gelanceerd wordt met een platform dat te 



17veel functionaliteiten heeft die niet ver genoeg zijn uitontwikkeld. Vaak betreft het dan ook functionaliteiten 
waar de eindgebruikers niet op zitten te wachten. Er heeft dan ontwikkeling plaatsgevonden op basis van aan-
names, in plaats van op basis van feedback en gebruikersdata.

5.3.3 Invulling van het MVP

Enkele onderdelen worden in het MVP direct volledig ontwikkeld, zoals:

1. de koppeling met enkele bestaande grote platformen, 
2. het toevoegen van nieuwe actuele content en 
3. sterke zoek- en filter functionaliteit. 

Het MVP dient daarmee al direct een one-stop-shop te zijn. Het platform wordt pas gelanceerd als deze kern-
functionaliteiten goed op orde zijn en een aantal themapagina’s ruim voldoende gevuld zijn met waardevolle 
content.

Naast afbakening van functionaliteiten is inhoudelijke afbakening ook wenselijk. Het advies is te starten met 
koppeling van niet meer dan 3 à 4 bestaande netwerken met voldoende content. Enkel de themapagina’s met 
ruim voldoende content worden publiek gemaakt. Daarbij luidt het advies te beginnen met 5 tot 10 goed 
gevulde thema’s met minimaal 20 vernieuwingen per thema. Hiermee krijgen bezoekers vanaf het eerste 
moment inzicht in het onderwijsvernieuwingslandschap en is inspiratie direct mogelijk. 

Het MVP bevat een beperkte ontwikkeling van de interactiemogelijkheden. Zo is abonneren op een thema, 
het delen van een vernieuwing via social media en het vragen om suggesties door vernieuwers wel al direct 
mogelijk. Dit bevordert de bekendheid en retentie onder bezoekers. Uitgebreide interactiefora worden nog 
niet toegevoegd. Zie de volledige beschrijving van de functionaliteit van het MVP in Bijlage 7.2 Minimum 
Viable Product (MVP).

De (doorlopende) koppeling aan bestaande platformen vereist maatwerkontwikkeling van het platform. 
Bestaande digitale oplossingen bieden hiervoor onvoldoende mogelijkheden. Een eerste investering in 
intensieve geautomatiseerde koppelingen, waarbij zowel het koppelen als het bijhouden voor de bestaande 
partijen zo min mogelijk dubbel werk oplevert, is noodzakelijk. Diverse netwerken hebben aangegeven een 
nauwe samenwerking aan te willen gaan. Een voldoende aantal bestaande netwerken (d.w.z. met voldoende 
content voor een MVP), waaronder 4TU Innovationmap, Comeniusnetwerk en SURF, staat zeer positief tegen-
over verdere uitwerking van contentkoppeling en samenwerking. In de eerstvolgende fase van ontwikkeling 
dient deze verkenning nader te worden uitgewerkt en geformaliseerd. 
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homepage

thema pagina

 – Beschrijving thema
 – Overzicht actieve profielen
 – Top 10 vernieuwingen
 – Actuele posts
 – Abonneren

alle vernieuwingen

 – Vernieuwing cards lijst
 – Sortering
 – Lijsten
 – Filters
 – Map view
 – Zoekfunctie

vernieuwing indienen

profielpagina

 – Foto
 – Beschrijving
 – Links naar LinkedIn etc.
 – Vernieuwingen van de persoon
 – Eventuele rol  

(thema/platform coördinator)
 – Contact opnemen

mijn profiel

 – Foto
 – Beschrijving
 – Links naar LinkedIn etc.
 – Contact opnemen

inloggen / registreren

algemene pagina’s

 – Over
 – Contact
 – Help & Veelgestelde vragen
 – Privacy / gebruikersvoorwaarden

 

tab: timeline posts

tab: agenda

vernieuwingspagina

 – Foto / video & beknopte info
 – Alle uitgebreide info
 – Profielen vernieuwers
 – Updates van vernieuwers
 – Abonneren
 – Ervaring delen
 – Openbaar vraag stellen
 – Openbare suggestie doen
 – Direct contact met vernieuwer
 – Delen via social media

zoekresultaten

 – Vernieuwing cards lijst
 – Sortering
 – Filters
 – Map view
 – Opnieuw zoeken

organisatiepagina

 – Logo organisatie
 – Statistieken organisatie
 – Vernieuwing cards lijst
 – Sortering
 – Lijsten
 – Filters
 – Zoekfunctie

content / datavisualisatie

vernieuwing beheren

 – Info aanpassen
 – Updates toevoegen
 – Mensen toevoegen verwijderen team

account

 – E-mail / Wachtwoord veranderen
 – Instellingen

Figuur	2.	Schematisch	overzicht	eindproduct.	Lichtgedrukte	items	zijn	mogelijke	uitbreidingen	op	het	Minimal	Viable	Product



195.3.4 Offline implementatie strategie: eerst verbinden, dan lanceren

Naast online verbinding is offline verbinding noodzakelijk voordat het platform wordt gelanceerd. Potentiële 
thema-coördinatoren gaven aan graag onderdeel te zijn van een groter doel (‘movement)’. Zo kan het plat-
form bijdragen aan waardering en zichtbaarheid van docenten, inspiratie en vernieuwing bieden in denken 
en doen, verspilling van tijd en geld voorkomen, community-vorming en onderlinge steun bevorderen, een 
brug slaan tussen onderwijstheorie en praktijk, en uiteraard de kwaliteit van het Nederlands hoger onderwijs 
bevorderen. 

Het daadwerkelijk verbinden van relevante vernieuwingen, bezoekers en vernieuwers vereist op de eerste 
plaats een sterke verbinding van de thema-coördinatoren aan het platform en aan elkaar. Het loont de moeite 
in de eerste fase extra te investeren in thema-coördinatoren, zowel in de werving, de onderlinge verbinding, 
als in de taakuitvoering. Hun takenpakket is in de eerste fase uitgebreider; het bepalen van de thema’s, het 
betrekken van vernieuwers in het veld en het vullen van de themapagina’s met samenvattende prikkelende 
informatie. Zoals eerder beschreven is het advies om het platform pas feestelijk te lanceren als een minimum 
aantal themapagina’s gevuld zijn met voldoende actuele content van actieve vernieuwers. 



20 5.3.5 Implementatiefases

De verdere ontwikkeling en implementatie van het platform heeft de volgende fases:

Fase 1: 

basisorganisatie inrichten

Doorlooptijd  
onvoorspelbaar – 

doelstelling  
dec ’18 – april ‘19

 – Beheerder(s) en governance definitief bepalen

 – Samenwerking bestaande platformen voorbereiden en formaliseren

 – Definitieve afkadering van de functionaliteiten, de structuur en het globale 
ontwerp van het MVP door de definitieve eigenaren en beheerders van het 
platform

 – Ontwikkelaar en ontwerper selecteren

 – Ontwerper ontwerpt definitief interface- en visueel ontwerp, inclusief bran-
ding, van MVP (dat rekening houdt met de implementatie van extra functiona-
liteiten beschreven in dit rapport). Meerdere iteraties van het ontwerp kunnen 
nodig zijn. Pas zodra er een definitief ontwerp ligt kan de ontwikkeling starten.

 – Platform-coördinator aanstellen die de doelstelling (movement) van het plat-
form promoot, coördinatoren kan werven en verbinden

Fase 2: 

koppeling bestaande en 
aanstaande omgevingen

Doorlooptijd 3-5 maanden 
parallel aan fase 3

 – Ontwikkelaar ontwikkelt frontend, backend en database om alle functionalitei-
ten van de MVP te ondersteunen (zie MVP detailbeschrijving)

 – Database opbouwen met bestaande content/platformen (handmatig)

 – Koppeling bestaande omgeving automatiseren (voor toekomstige projecten)

 – Database aanvullen met lopende projecten (o.a. Comenius)

Fase 3: 

infrastructuur inrichten 
offline

Doorlooptijd 3-5 maanden 
parallel aan fase 2

 – Globale thema’s definiëren. Coördinatoren selecteren en deelgenoot maken 
van het groter doel van het platform

 – Thema’s concretiseren en vullen door vernieuwers en coördinatoren

Fase 4: 

doorontwikkelen tot MVP 

Doorlooptijd 2-4 maanden

 – Noodzakelijke interactie functionaliteiten ontwikkelen  
(zie MVP detailbeschrijving) en interne testen

Fase 5: 

lancering MVP

Doorlooptijd 1-2 maanden

 – Acceptatie tests door betrokken partijen, na afronding ontwikkeling MVP

 – Zachte lancering, en daarna een officiële lancering met aankondiging.

Fase 6: 

uitbreiding met interactie-
mogelijkheden

 – Op basis van gebruikerstesten, gebruikersdata en feedback: doorontwikkeling 
van MVP richting gedefinieerd eindproduct.



215.3.6 Implementatieadvies

Voor een Minimal Viable Product is het MVP zowel offline als online complex te noemen. Het vereist zowel 
intensieve digitale content-koppeling, als offline actieve verbinding tussen netwerken/experts. Het vereist 
daarmee een investering met enig risico. Dit risico wordt beperkter bij een goede afbakening van de MVP-
functionaliteiten, een eerste selectie van de te koppelen bestaande omgevingen en netwerken met voldoende 
waardevolle content en een eerste selectie van thema’s met voldoende waardevolle content, maar blijft aan-
wezig.

Tijdens de verkenning was er echter duidelijk sprake van betrokkenheid bij en behoefte aan het platform.  
De opkomst tijdens de bijeenkomsten met stakeholders en kerngebruikers was herhaaldelijk groot en divers. 
De inbreng was zowel actief als pro-actief. Diverse experts en netwerken als 4TU toonde grote bereidheid 
tot samenwerking. Enkele bestaande netwerken richten zich bij voorkeur voornamelijk primair op de eigen 
omgeving, maar staan allen niet negatief tegenover het doorlinken van content waardoor de vindbaarheid 
en zichtbaarheid van hun activiteiten wordt vergroot. Er is voldoende kwalitatieve digitale content beschik-
baar, welke tot op heden nog onvoldoende wordt gevonden en benut. Er is daarbij voldoende mogelijkheid 
tot content-koppeling en in enkele gevallen zelfs gesproken over volledige overdracht of fusering van enkele 
platformen-delen en bestaande content. Ondanks dat er risico’s liggen in de beschikbare tijd van vernieuwers, 
experts en potentiële bezoekers, onderschrijft men de meerwaarde van het platform, het belang van valorisa-
tie en de noodzaak van verbinding tussen onderwijsonderzoek, onderwijspraktijk en onderwijsvernieuwers. 

In Fase 1 dient dit uitgesproken draagvlak bevestigd te worden met voldoende middelen voor het beschreven 
MVP, verdeling van taken en verantwoordelijkheden en concrete afspraken met bestaande netwerken. Fase 1  
dient bij voorkeur te worden afgerond met een ‘go/no go’ alvorens men start met Fase 2 (digitale content-
koppeling). Deze verkenning wordt afgerond met de conclusie dat het uitgesproken draagvlak voor het hier 
gedefinieerde MVP voldoende is voor de uitvoering van Ontwikkeling-Fase 1. 
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Bijlagen 
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6 Werkwijze Bijeenkomsten

fase 1: wat zijn de gewenste functionaliteiten en prioriteiten?
Bijeenkomst 1: Verkenning met alle stakeholders  
Bijeenkomst 2: Afbakening met kerngebruikers    

fase 2: hoe houden we dit platform levendig?
Bijeenkomst 3: Verkenning met alle stakeholders
Verzameling voorbeelden onderwijsvernieuwing   
Aanvullende individuele gesprekken 
Bijeenkomst 4: Afbakening met kerngebruikers

6.1 Bijeenkomst 1    30 aug. 2018 
Verkenning met alle stakeholders  

6.1.1 Doelstelling

 – Inventariseren van wensen en functionaliteiten
 – Eerste indruk van prioriteiten en afbakening
 – Wat willen stakeholders de verkenners verder nog meegeven

6.1.2 Werkwijze

Tijdens de bijeenkomst zijn de stakeholders in brainstorm groepen verdeeld en zijn de volgende vragen  
beantwoord over het online platform:

 – Wat zou je als bezoeker willen doen als je zelf aan een onderwijsvernieuwing begint?
 – Wat zou je als vernieuwer willen delen als je zelf aan onderwijsvernieuwing hebt gedaan?
 – Welke interactie zoek je als bezoeker met de content over onderwijsvernieuwing?
 – Welke interactie zoek je als bezoeker/vernieuwer met andere bezoekers/vernieuwers?

De gewenste functionaliteiten zijn vervolgens door de stakeholders geprioriteerd in:

 – Must	have:	 functie moet erin, anders is het platform niet bruikbaar
 – Should	have:	 functie is zeer gewenst, hierdoor kom je als bezoeker vaker terug
 – Could	have:  functie alleen toevoegen als er genoeg tijd / budget is
 – Shouldn’t	have:	 functie is geen goed idee, niet implementeren

Daarnaast lieten stakeholders berichten achter voor de verkenners met adviezen, tips, zorgen, valkuilen, 
 randvoorwaarden, opmerkingen.



24 6.1.3  Resultaat

Bijeenkomst 1 resulteerde in flip-over vellen met gewenste functionaliteiten en bijbehorende prioritering (zie 
foto’s in de laatste bijlage). De resultaten zijn vervolgens verwerkt in samenvattende overzichten van functio-
naliteiten en voorlopige prioritering voor Bijeenkomst 2.

6.2 Bijeenkomst 2   6 sep. 2018  
Afbakening met kerngebruikers  

6.2.1 Doelstelling

 – Afbakening: Voor wie is het platform wel/niet bedoeld? Type bezoekers, rollen en (neve)doelstellingen van 
het platform.

 – Afbakening: Welke onderwijsvernieuwingen horen wel/niet thuis op het platform?
 – Afbakening: Functionaliteiten en prioriteiten

6.2.2 Werkwijze

Tijdens bijeenkomst 2 zijn de resultaten uit Bijeenkomst 1 (overzichten van functionaliteiten met voor lopige 
prioritering) voorgelegd aan kerngebruikers. Vervolgens is de strategie en afbakening van het platform 
 bediscussieerd en zijn de functionaliteiten nader geprioriteerd.

6.1.3 Resultaat

Bijeenkomst 2 resulteerde in een tussentijdse rapportage, waarin een concept-beschrijving van de strategie en 
voorstellen voor de omvang en structuur	staan beschreven (dd. 26-09-2018).

6.3 Bijeenkomst 3    5 okt. 2018 
Verkenning met alle stakeholders  

6.3.1 Doelstelling

Verkenning:
1. Wat is er per rol nodig om het platform levendig te houden?

a. In termen van online functionaliteiten
b. In termen van offline randvoorwaarden en infrastructuur
c. In termen van roldefinitie

2. Met welke functionaliteiten dient het concept uitgebreid/gewijzigd te worden?
3. Herdefinitie rollen?
4. Wat willen stakeholders de verkenners verder nog meegeven?



256.3.2 Werkwijze

Tijdens de bijeenkomst zijn het tussentijdse concept-ontwerp en de concept-gebruikers/rollen gepresenteerd. 
De stakeholders zijn vervolgens in drie brainstorm groepen verdeeld. Iedere groep heeft vanuit een specifieke 
rol (bezoeker, vernieuwer, thema-coördinator) de vraag beantwoord:

 – Welke online elementen/functionaliteiten borgen dat het platform levendig blijft, d.w.z. actieve 
 vernieuwers, bezoekers en thema-coördinators?

 – Welke offline afspraken/randvoorwaarden borgen dat het platform levendig blijft, d.w.z. actieve 
 vernieuwers, bezoekers en thema-coördinators?

vernieuwer: Welke elementen zorgen ervoor dat het platform, voor mij als vernieuwer, interessant en levendig 
blijft?

 – Wat motiveert mij om een vernieuwing in te dienen? (wat is mijn ‘incentive’ daarvoor?)
 – Waarom zou ik daarna terug blijven komen om mijn vernieuwing te ‘checken’?
 – Waarom zou het interessant zijn voor mij om updates te posten mbt mijn vernieuwing?

bezoeker: Welke elementen zorgen ervoor het platform voor mij interessant en levendig blijft als bezoeker?
 – Wat motiveert mij een profiel aan te maken? (wat is mijn ‘incentive’ daarvoor?)
 – En wat vind ik leuk om te delen op mijn profiel?
 – Wat zorgt ervoor dat ik terug blijf komen, en interacteer met de content of de mensen op het platform?

thema-coördinator: Welke elementen en welke (offline) afspraken zorgen ervoor dat het platform, voor mij als 
thema-coördinator, interessant en levendig blijft?

 – Wat motiveert mij om vernieuwingen te controleren en online te plaatsen binnen mijn thema?
 – Waarom zou ik terug blijven komen om mijn thema pagina te ‘checken’?
 – Waarom is het interessant voor mij om tijd te besteden aan het beheren van de agenda, en alle andere  

elementen op de thema pagina?

Vervolgens zijn de kernfunctionaliteiten en roldefinities bediscussieerd.

6.3.3 Resultaat

Bijeenkomst 3 resulteerde in een herziening van de type rollen en de kernfunctionaliteiten, leidend tot een 
concept Minimal Viable Product (MVP). Tevens is op basis van bijeenkomst 3 en de parallelle individuele 
gesprekken een concept-implementatiestrategie ontwikkeld. Beide concepten zijn voorgelegd aan de kern-
gebruikers voor afbakening in Bijeenkomst 4.



26 6.4 Verzameling voorbeelden onderwijsvernieuwing en 
aanvullende gesprekken    september - oktober 2018

6.4.1 Doelstelling

1. Afbakening: Welke diversiteit aan onderwijsvernieuwingen zijn er?
2. Afbakening: Welke onderwijsvernieuwingen horen wel/niet thuis op het platform?
3. Afbakening: Welke detail-informatie over een onderwijsvernieuwing is nodig voor goede weergave/ 

indeling/zoeken/filteren van onderwijsvernieuwingen op het platform?

6.4.2 Werkwijze

T.b.v. verdere uitwerking, afbakening en tussentijdse test is een online formulier ‘Voorbeeld van een onderwijs-
vernieuwing’ uitgezet onder stakeholders. De diversiteit aan onderwijsvernieuwingen/kennis die men wenst 
te delen op het platform is op deze wijze geïnventariseerd. 

6.5 Aanvullende individuele gesprekken  
september - oktober 2018

6.5.1 Doelstelling

Verkenning: 
 – Welke bestaande platformen zijn er?
 – Wat is de meerwaarde van een landelijk platform naar de bestaande platformen (voor zowel bezoekers als 

voor de bestaande platformen zelf)?
 – Wat zijn de ervaringen met de doelgroep (onderwijsvernieuwers) en met het ontwikkelen en levendig 

houden van enkele bestaande platformen? (obstakels, randvoorwaarden, faal- en succesfactoren, huidige 
knelpunten)

 – Is er ruimte voor potentiële samenwerking en/of afstemming met bestaande platformen en wat zijn bij-
behorende randvoorwaarden voor samenwerking?

6.5.2 Werkwijze

Parallel aan de bijeenkomsten zijn aanvullende individuele gesprekken gevoerd met enkele specifieke stake-
holders/afwezigen. Specifiek met o.a. collega’s in het veld van de 4TU Innovationmap (4TU platform onder-
wijsinnovaties), TAUU (UU website docentennetwerk), EducateIT (UU platform onderwijsinnovatie met IT), 
CAT (UU centrum docentprofessionalisering), SURF (platformen innovatieprojecten en kennisbank), KnowVU 
(VU platform docentennetwerk en onderwijsinnovaties) en het Comeniusnetwerk.



276.5.3 Resultaat

Op basis van bijeenkomst 3 en de parallelle individuele gesprekken is het concept MVP aangepast en een 
concept-implementatiestrategie ontwikkeld. Beide concepten zijn voorgelegd aan de kerngebruikers voor 
afbakening in Bijeenkomst 4.

6.6 Bijeenkomst 4   17 okt. 2018  
Afbakening met kerngebruikers   

6.6.1 Doelstelling

 – Wat worden de definitieve rollen en bijbehorende terminologie?
 – Wat wordt het Minimal Viable Product (MVP)?
 – Welke implementatiestrategie is het meest passend en wat is daarvoor nodig?

Afbakening: 
 – Welke bestaande platformen zijn er?
 – Wat is de meerwaarde van een landelijk platform naar de bestaande platformen (voor zowel bezoekers als 

voor de bestaande platformen zelf)?
 – Wat zijn de ervaringen met de doelgroep (onderwijsvernieuwers) en met het ontwikkelen en levendig 

houden van enkele bestaande platformen? (obstakels, randvoorwaarden, faal- en succesfactoren, huidige 
knelpunten)

 – Is er ruimte voor potentiële samenwerking en/of afstemming met bestaande platformen en wat zijn bij-
behorende randvoorwaarden voor samenwerking?

6.6.2 Werkwijze

 – Presentatie: Aanpassingen n.a.v. Bijeenkomst 3 ‘Hoe houden we het platform levendig’ 
 – Vaststellen: Terminologie
 – Discussie en besluitvorming: Minimal Viable Product (MVP)
 – Presentatie: concept-implementatie strategie
 – Discussie, besluitvorming en advies: Implementatiestrategie

6.6.3 Resultaat

Op basis van bijeenkomst 4 en de parallelle individuele gesprekken is het MVP en de implementatiestrategie 
vastgesteld, zoals beschreven in het huidige rapport.
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7 Details Ontwerp

7.1 Omvang & Structuur eindproduct
De volgende onderdelen van het platform zijn uitgewerkt op basis van de beschreven strategie en de 
 verkregen wensen en prioritering van functionaliteiten:

 – Thema pagina
 – Vernieuwingspagina
 – Vernieuwingen vinden
 – Een vernieuwing indienen en beheren
 – Profielen en interactie
 – Coördinatie en beheer

Per onderdeel wordt toegelicht hoe de werking is in het beoogde eindproduct.
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Figuur	2.	Schematisch	overzicht	eindproduct.	Lichtgedrukte	items	zijn	mogelijke	uitbreidingen	op	het	Minimal	Viable	Product
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30 7.1.1 Thema pagina

Elke onderwijsvernieuwing thema heeft een eigen pagina op het platform. Voorbeelden van thema’s zijn 
‘Internationalisering’, ‘Diversiteit’, etc. Een themapagina is een pagina waar de bezoeker heen gaat om alles te 
weten te komen over landelijke activiteiten binnen dit thema: welke vernieuwingen er plaats vinden, welke 
mensen ermee bezig zijn, welke bijeenkomsten of presentaties op de agenda staan, maar ook om vragen te 
stellen, suggesties te doen en kennis te delen.

Een themapagina beantwoordt voor de bezoeker de volgende vragen met bijbehorende elementen:

 – Waar gaat het thema over? Een beschrijving van het thema.
 – Wie zijn actief op dit thema? Een overzicht van mensen die het meest actief zijn binnen het thema (profie-

len), met een knop om alle profielen te bekijken van mensen die iets doen binnen dit thema. 
 – De top 10 beste vernieuwingen binnen dit thema, gebaseerd op activiteit rondom de vernieuwingen: meest 

bekeken, meeste posts op de pagina, et cetera. 
 – Een aantal actuele posts over dit thema met een link naar de volledige timeline met posts van bezoekers 

over dit thema (een aparte tab / sectie). Posts kunnen een upvote krijgen en er kunnen comments onder 
geplaatst worden. Een bezoeker kan een post plaatsen in vier categorieën:

 – Artikelen delen die van toepassing zijn op het thema (waaronder links naar externe site)
 – Tools delen die van toepassing zijn op het thema (waaronder links naar externe site)
 – Een vraag stellen met betrekking tot vernieuwing binnen dit thema
 – Ervaringen delen: do’s en don’ts, succes- of faalfactoren van vernieuwing binnen dit thema. 

 – De timeline laat deze posts door elkaar heen zien, populaire posts staan bovenaan. Het is mogelijk om te 
filteren zodat er alleen posts te zien zijn uit één van de categorieën. 

 – Welke activiteiten zijn op komst? Agenda met voor dit thema relevante presentaties, bijeenkomsten,  
et cetera.

 – Hou mij op de hoogte. Een bezoeker kan zich abonneren op activiteit binnen het thema: dan wordt er 
bijvoorbeeld een wekelijkse e-mail gestuurd met de nieuwe vernieuwingen, de meest besproken posts en 
nieuwe events in de agenda. 

Er is een vaste set thema’s op het platform. Er kunnen één tot drie thema’s toegekend worden aan een vernieu-
wing. Vernieuwers kunnen suggesties doen voor nieuwe thema’s, maar die worden niet zomaar toegevoegd 
aan het platform. Een site beheerder kan ervoor kiezen om een nieuw thema aan te maken, maar zal dit alleen 
doen onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld wanneer er minimaal 10 vernieuwingen passen bij een 
nieuw thema).

7.1.2 Vernieuwingspagina

Elke vernieuwing heeft een eigen pagina: de vernieuwingspagina. Wanneer een vernieuwer een vernieuwing 
indient (zie paragraaf ‘een vernieuwing indienen’) en de thema-coördinator de inhoud heeft controleert, wordt 
er een vernieuwingspagina aangemaakt. Deze pagina geeft de bezoeker op gestructureerde wijze alle infor-
matie die beschikbaar is over de vernieuwing. Daarnaast laat het updates zien die de vernieuwer gepost heeft, 
en zijn er verschillende manieren van interactie mogelijk op de pagina: openbaar, of direct met de vernieuwer.



31In het bovenste gedeelte van de pagina (above the fold) wordt de belangrijkste informatie getoond die de 
bezoeker een zo compleet mogelijk beeld geeft (een snapshot) van de vernieuwing. Hierdoor wordt voor de 
bezoeker direct duidelijk of de vernieuwing relevant is om te bestuderen:

 – Een foto of video, titel en korte beschrijving
 – De profielen van de vernieuwers (met foto)
 – In één blok:

 – Type, categorie, niveau en fase van de vernieuwing
 – Als aangegeven: input gewenst
 – Onderwijsthema(s)
 – Beoogde doelen
 – Startdatum en doorlooptijd
 – Statistieken: aantal abonnees of views / comments of interacties

‘Below the fold’ wordt de uitgebreidere informatie over de vernieuwing weergegeven:

 – De opzet:
 – Aanleiding / probleemstelling
 – Werkwijze / procedure
 – Betoog (uitleg waarom het een vernieuwing is)
 – Theoretische onderbouwing
 – Gebruikte tools

 – De resultaten:
 – Uitkomsten, conclusie en evaluatie
 – Stappenplan voor implementatie
 – Succes- en faalfactoren
 – Praktijkvoorbeelden

Per vernieuwing verschilt welke informatie beschikbaar is. De secties zijn dynamisch: enkel waar content 
aanwezig is wordt er iets weergegeven. Onderaan elke vernieuwingspagina wordt een overzicht gegeven van 
vernieuwingen die vergelijkbaar zijn en ook de moeite waard zijn om te bekijken (suggesties).

interactie op de vernieuwingspagina
Er zijn verschillende mogelijkheden om te interacteren met de content van de vernieuwing:

 – Een	vernieuwer	kan	updates	posten op de vernieuwingspagina: er ontstaat dan een timeline met posts, daarin 
kunnen updates staan als implementatie voortgang, aankondigingen, et cetera. 

 – Een	bezoeker	kan	zich	abonneren op de vernieuwing: bij elke update van de content en bij elke post krijgt de 
bezoeker dan een notificatie en / of e-mail.

 – Een	bezoeker	kan	reacties	openbaar	posten in één sectie op de vernieuwingspagina, in drie categorieën:
 – Ervaring delen: aangeven dat je dit hebt gedaan en of het gefaald is / een succes is geworden
 – Vraag stellen
 – Suggesties doen

 – Een	bezoeker	kan	de	pagina	delen via social media of sturen via Whatsapp of andere messaging apps.
 



32 direct contact met de vernieuwer
Er wordt één interface geïmplementeerd om direct contact te hebben met de vernieuwer, in de vorm van een 
formulier met de volgende opties:

 – Een	vraag	stellen	of	probleem	melden: bezoeker kan aangeven dat zij vragen heeft over, of tegen een probleem 
aanloopt bij, de implementatie van de vernieuwing. De vernieuwer kan er voor kiezen om dit te beantwoor-
den. In de eerste fase gaat dit per e-mail. In latere iteraties van het platform kan er een uitgebreider berich-
tensysteem geïmplementeerd worden. 

 – Een	suggestie	doen: bezoeker kan dan bijvoorbeeld een link / relevant artikel, of een geschreven suggestie stu-
ren naar de vernieuwer. De vernieuwer kan er dan voor kiezen dit mee te nemen, of zelfs toe te voegen aan 
de onderbouwing of beschrijving van de vernieuwing.

 – Als de vernieuwing de status ‘input gewenst’ heeft wordt er een extra knop geplaatst op de vernieuwing-
pagina die hetzelfde formulier weer opent met deze optie voorgevuld.

Op meerdere plekken op de vernieuwingspagina is het mogelijk om dit formulier tevoorschijn te halen:  
bijvoorbeeld door een knop ‘doe een suggestie’ bij de opzet, of een knop ‘stel een vraag’ bij de resultaten.

7.1.3 Vernieuwingen vinden

Het platform wordt een ‘one-stop-shop’ voor informatie over onderwijsvernieuwingen. Dit houdt in dat het is 
mogelijk voor de bezoeker om alle vernieuwingen in één overzicht te zien op de ‘alle vernieuwingen’ pagina: 
vernieuwingen die direct ingediend zijn op het platform, maar ook vernieuwingen van externe platforms die 
geaggregeerd zijn op dit platform. Meer over de aggregatie van content in bijlage 7.1.5 Aggregatie van content.

De meerwaarde van dit platform is een sterke zoekfunctie en visualisatie van de content, zodat de bezoeker 
inzicht kan krijgen in het landschap van onderwijsvernieuwing van Nederland, geprikkeld wordt om meer 
vernieuwingen te bekijken en daardoor geïnspireerd te raken. 

alle vernieuwingen pagina
Op deze pagina is het mogelijk voor de bezoeker om de voor haar meest relevante vernieuwingen naar voren 
te halen middels een doeltreffende zoekfunctie en filtersysteem.

Op de pagina worden alle vernieuwingen weergegeven als ‘cards’, met daarin:
 – De foto, de titel en een snippet van de samenvatting
 – De fase, de categorie en het type vernieuwing
 – Een ‘laatst geupdate’ of ‘laatste interactie’ datum
 – Eventueel een opvallend oormerk, zoals ‘nieuw’, ‘bijzonder’, ‘populair’

Het is ook mogelijk om de vernieuwingen op een landkaart te bekijken. De vernieuwingen staan dan weer-
gegeven als ‘pins’. Zodra de bezoeker een pin aanklikt verschijnt de betreffende vernieuwing card.



33doeltreffend zoeken en filteren
Het is mogelijk om een zoekterm in te vullen. De vernieuwingen die voldoen aan de zoekterm blijven over.  
Het is los, en in combinatie met de zoekfunctie, mogelijk om de vernieuwingen te filteren. Filteren kan op:

 – Fase, type en categorie
 – Niveau
 – Onderwijsthema
 – Organisatie

Als een organisatie is aangevinkt, verandert de bovenzijde van de pagina: het logo en een aantal statistieken 
getoond over de organisatie, bijvoorbeeld het aantal vernieuwingen, het aantal mensen die actief zijn op dit 
platform binnen de organisatie, etc. De organisatie krijgt hierdoor dus in essentie een soort ‘homepage’ op het 
platform. 

De sortering van de zoekresultaten is op relevantie: de best matchende, meest populaire, en bijzondere ver-
nieuwingen bovenaan bijvoorbeeld. Ook moet het mogelijk zijn om te sorteren op ‘nieuwste eerst’ en ‘oudste 
eerst’.

De filters en sortering, in combinatie met de informatie op de cards, geven een goede indicatie van de zwaarte/ 
grootte van de vernieuwing, en of het toepasbaar is op het onderwijsniveau waar de bezoeker zich bevindt. 1

lijsten, opvalmogelijkheden en suggesties
Naast zoekresultaten wordt de content ook op de volgende manieren gepresenteerd:

 – In lijsten: de bezoeker wordt geprikkeld om vernieuwingen te bekijken door lijsten te presenteren met 
daarin de top vernieuwingen binnen een bepaald onderwerp, denk aan: de top 10 vernieuwingen ter inspi-
ratie, ter onderbouwing en ter implementatie, de top 50 vernieuwingen in Nederland, et cetera. Deze lijsten 
kunnen automatisch gegenereerd worden op basis van de toegevoegde kenmerken van de vernieuwingen 
en aan de hand van weergave- en interactie statistieken. Snippets en links naar deze lijsten kunnen gepre-
senteerd worden op de homepage, themapagina’s en ‘alle vernieuwingen’ pagina.

 – Editor’s choice: Op thema en op site niveau kunnen thema-coördinatoren vernieuwingen aanmerken als 
interessant/speciaal. Deze editor’s choices krijgen een label op de vernieuwingscard, deze vernieuwingen 
komen hoger in zoekresultaten terecht, worden prominent op de thema pagina weergegeven en kunnen 
ook in lijsten bekeken worden. 

 – Suggesties: zoals eerder aangegeven wordt onderaan elke vernieuwingspagina een overzicht gegeven van 
vernieuwingen die vergelijkbaar zijn en ook de moeite waard zijn om te bekijken.

datavisualisatie
Een statistieken tab wordt toegevoegd aan de ‘alle vernieuwingen’ pagina. Deze tab toont interessante statis-
tieken: grafieken en tabellen die zo visueel mogelijk weergeven hoe het vernieuwingslandschap is in Neder-
land. Het is mogelijk om te interacteren door de statistieken te bekijken op bijvoorbeeld thema niveau.

1 In een volgende iteratie van het platform kan het zoekalgoritme eleganter gemaakt worden, kunnen er meer filters toegevoegd worden 
en kan de sortering slimmer worden gemaakt. Het is echter onverstandig om hier direct veel tijd aan te besteden, gezien deze onderde-
len het best ontwikkeld en getest kunnen worden met input van de content die toegevoegd wordt in de eerste ontwikkelfase. 
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Voorbeelden van statistieken:
 – Het aandeel van elke organisatie
 – Aantal vernieuwingen per jaar
 – Trends in vernieuwing: thema / onderwerp
 – Activiteit rondom thema’s:

 – Hoeveel is er toegevoegd
 – Hoeveel suggesties zijn er gedaan

7.1.4 Een vernieuwing indienen en beheren

Een vernieuwer kan op een laagdrempelige manier een vernieuwing indienen. De thema-coördinator contro-
leert vervolgens of de ingediende vernieuwing juist is gecategoriseerd, getypeerd en beschreven. Hierna wordt 
de vernieuwing geplaatst. 

Welke informatie over een vernieuwing toegevoegd moet worden verschild per fase (ontwerp, lopend, of 
afgerond), type (ter inspiratie, ter implementatie of ter onderbouwing) en categorie (vernieuwing zonder 
onderzoek, vernieuwing met theoretische onderbouwing of vernieuwing met onderzoek én theoretische 
onderbouwing). Zo is het bijvoorbeeld niet nuttig om een invoerveld te tonen voor de resultaten als de ver-
nieuwing nog niet is afgerond. De interface moet dit op een intuïtieve manier ondersteunen, zodat het simpel 
en gebruiksvriendelijk is om elke vernieuwing in te dienen. 

Dit betekent dat er een dynamische wizard gemaakt moet worden die inputs laat zien die van toepassing 
zijn, en verplicht of niet verplicht zijn, op basis van de basiskenmerken van het project die in het begin van de 
wizard worden uitgevraagd. Dit heeft als bijkomend voordeel dat een groot deel van de kwaliteitsbewaking al 
automatisch wordt afgevangen tijdens de indiening door de vernieuwer zelf, de zoekbaarheid op het platform 
is gewaarborgd, en dat de bezoeker snel kan inschatten of content relevant is om te bekijken.

Het is van belang dat de indiening van een vernieuwing vanaf de start van het platform zo compleet mogelijk 
geïmplementeerd is. Zo wordt voorkomen dat content, die in de eerste iteratie van het platform wordt toege-
voegd, geen informatie mist. De prioritering is daardoor ruim genomen, en ook de ‘should haves’ en een deel 
van de ‘could haves’ die uit de brainstorm kwamen, zijn meegenomen in het ontwerp. 

De vernieuwer heeft een profiel, en kan daarmee inloggen. Dit profiel geeft de vernieuwer, naast de standaard 
functionaliteit van een profiel, de mogelijkheid om de vernieuwing te beheren. Dit komt in het kort op het 
volgende neer:

 – Alle informatie kan aangepast worden, behalve het onderwijs thema. Zodra die verandert moet de thema-
coördinator eerst goedkeuren dat het thema van toepassing is.

 – Het kan zijn dat er iets aangepast wordt waardoor er velden verplicht moeten worden ingevuld. De bezoeker 
wordt naar dat deel van de wizard geleid, en moet deze eerst doorlopen voordat er een update plaats kan 
vinden.

 – Het moet mogelijk zijn om aan te geven welke beoogde resultaten zijn behaald. 
 – De vernieuwer kan updates toevoegen in de vorm van posts. Abonnees van de pagina worden hiervan op 

de hoogte gesteld. Regelmatige updates geven uiteindelijk een goed beeld van de ontwikkeling van de 
vernieuwing.

 – De vernieuwer kan mensen toevoegen en verwijderen aan het ‘team’, en ze ook de rechten geven om de ver-
nieuwing te bewerken of updates te posten. 



357.1.5 Aggregatie van content

Vernieuwingen kunnen op twee manieren worden toegevoegd:
1. Een vernieuwer dient rechtstreeks op het platform een vernieuwing in, waarna een thema-coördinator de 

inhoud controleert, en er een vernieuwingspagina wordt aangemaakt. 
2. Er wordt een vernieuwingspagina aangemaakt doordat een vernieuwing van een extern platform wordt 

‘gemapt’ aan het platform. Dit houdt in dat basiskenmerken die zijn toegekend aan de vernieuwing op het 
externe platform worden gematcht aan basiskenmerken die bestaan op dit platform. De kenmerken die 
missen moeten worden aangevuld, zodat vindbaarheid en bruikbaarheid gewaarborgd blijft. De content 
wordt zoveel mogelijk automatisch toegevoegd in de juiste delen van de vernieuwingspagina. De mapping 
kan in ‘batches’ gedaan worden, en hoeft niet door de afzonderlijke vernieuwers gedaan te worden. 

Updates van de content kunnen altijd plaatsvinden. Dit kan door een directe verbinding met het externe plat-
form, of middels datadumps, die worden geupload in het platform.

7.1.6 Profielen en interactie

Elke anonieme bezoeker van het platform kan content passief consumeren: vernieuwingspagina’s, thema-
pagina’s en statistieken zijn openbaar te doorzoeken en te bekijken.

Voor interacties met de content die hierboven beschreven staat, van het abonneren op een vernieuwing tot 
openbaar posten op een thema of vernieuwingspagina, moet de bezoeker zich registreren.

Zodra een bezoeker zich registreert komen er nog een aantal functionaliteiten beschikbaar:
 – Profiel beheren: foto, beschrijving, links naar Linkedin of andere profielen online
 – Aangeven dat je hebt meegewerkt aan een vernieuwing (moet goedgekeurd worden door de vernieuwer), 

waarna het profiel wordt toegevoegd aan de vernieuwingspagina.
 – Mensen direct benaderen via contactformulier
 – Et cetera. 

Registratie moet handmatig kunnen, dus door een standaard registratieformulier in te vullen. 
Registreren en inloggen middels SURF connect, en eventueel ook via Linkedin, dient nader te worden onder-
zocht. Dit borgt up to date profielen, ook na wisseling van functie of instelling.

7.1.7 Coördinatie

Coördinatie is nodig op het platform. Het zorgt voor toestroom van nieuwe content, de juiste plaatsing van 
content en het waarborgt de continuïteit van het platform. Alle online coördinatie vindt plaats in een content 
management systeem (CMS). 

thema- en vernieuwing coördinatie
Een thema heeft één of meer coördinatoren, afhankelijk van de grootte van het thema. Thema- en vernieu-
wing coördinatie vindt plaats binnen een afgebakend deel van het CMS.



36 Thema-coördinatoren kunnen content toevoegen en aanpassen, zodat het platform blijft inspireren en bruik-
baar blijft. Een thema-coördinator kan een onderwijsthema pagina beheren, door:

 – De uitleg over een onderwijsthema aan te passen
 – Posts op de thema timeline van het thema te modereren: verwijderen, of op slot zetten (dit zal in de praktijk 

weinig voorkomen)
 – De agenda te modereren: items toevoegen, aanpassen of verwijderen. 

Een thema-coördinator heeft tevens als taak om vernieuwingen te beoordelen op indeling en compleetheid, 
zodat vindbaarheid gewaarborgd blijft. Een vernieuwing kan meerdere onderwijsthema’s hebben, maar er 
moet altijd een hoofdthema aangemerkt worden door de vernieuwer. De thema-coördinator van het hoofd-
thema heeft de taak om de vernieuwing te beoordelen. Dit werkt als volgt:

 – Een vernieuwing wordt ingediend en verschijnt in het CMS van de thema-coördinator (en er gaat een e-mail 
uit naar de thema-coördinator als zij dat wil)

 – De thema-coördinator bekijkt de vernieuwing, en beoordeelt of de juiste onderwijsthema’s zijn toegekend, 
de juiste basiskenmerken zijn toegevoegd, en de foto aan de eisen voldoet. 

 – Bij akkoord klikt de thema-coördinator op ‘plaatsen’ en wordt de vernieuwing op het platform gezet. 
 – Als de thema-coördinator opmerkingen heeft kan zij drie dingen doen:

 – Een basiskenmerk aanpassen en alsnog plaatsen
 – Een opmerking typen en klikken op ‘suggestie’. Dit wordt in een e-mail verstuurd naar de vernieuwer met 

een link om de wizard opnieuw te openen en de nodige aanpassingen te doen. 
 – Het hoofd-onderwijsthema aanpassen, als zij van mening is dat haar thema niet het juiste hoofdthema 

is, en de vernieuwing hiermee doorsturen naar de thema-coördinator van dat betreffende thema. De ver-
nieuwer wordt hier automatisch van op de hoogte gesteld.

eindredactie en platform-coördinatie
Het platform heeft één of meer platform-coördinatoren, met toegang tot alle onderdelen van het CMS. 

De platform-coördinator heeft het beheer over de grote delen van de content en structuur van het platform:
 – Beheer van de homepage en algemene content pagina’s, zoals een ‘over’ of ‘contact’ pagina
 – Beheer van de set thema’s en de set organisaties op het platform (kan thema’s en organisaties toevoegen en 

verwijderen)
 – Aanjagen van toestroom van nieuwe vernieuwingen en content: denk hierbij aan het betrekken van organi-

saties die al content hebben en aangesloten willen worden bij het platform.

De platform-coördinator leidt tevens de organisatie rondom het platform. Taken die hierbij horen zijn:
 – Verstrekken en intrekken van toegang voor thema-coördinatoren
 – Informeren en inwerken van thema-coördinatoren
 – Overzicht houden op de activiteiten van de thema-coördinatoren; denk bijvoorbeeld aan controle op door-

looptijd van de goedkeuring van vernieuwingen, en controle op de moderatie van posts
 – Organiseren van een jaarlijkse event voor thema-coördinatoren
 – Overleg met het technisch team en de designer(s) die het platform verder ontwikkelen en onderhouden. 



377.2 Minimum Viable Product (MVP) 

7.2.1 MVP functionaliteit

Het MVP bevat vrijwel alle grote onderdelen die het eindproduct ook heeft. Enkele onderdelen worden 
 meteen volledig ontwikkeld, anderen worden minder ver ontwikkeld. 

volledige zoek- en filter functionaliteit
De grootste meerwaarde van dit platform is de aggregatie van alle vernieuwingen en de mogelijkheid om 
doeltreffend te zoeken. Het MVP moet dus al meteen een one-stop-shop zijn. In het MVP blijft het zowel 
mogelijk om een vernieuwing direct in te dienen als vernieuwingen van externe platformen toe te voegen. 
De zoek- en filter functionaliteit zal zo volledig mogelijk geïmplementeerd moeten worden vanaf het begin. 

beperkte interactie mogelijkheden
Vernieuwingen op het platform worden meteen zo volledig mogelijk weergegeven. De indiening zal dus ook 
meteen volledig ontwikkeld worden. De eerste ingebouwde interactiemogelijkheden zijn echter beperkt tot:

 – Een vernieuwingspagina kan gedeeld worden via social media (share buttons)
 – Ervaring delen: een bezoeker kan aangeven dat zij dit heeft gedaan en of het gefaald is / een succes is gewor-

den
 – Abonneren: een bezoeker kan zich abonneren op de vernieuwing. De vernieuwing komt dan in het over-

zicht van bewaarde vernieuwingen en zij krijgt een bericht als de content van de vernieuwing is geupdate 
 (bijvoorbeeld als er resultaten bekend zijn)

Het zal ook mogelijk zijn voor de bezoeker om een vraag te stellen aan de vernieuwer. Als de betreffende ver-
nieuwing gemapt is uit een extern platform zijn de gegevens van de vernieuwer automatisch toegevoegd bij 
de vernieuwing, en is er een link gestuurd naar de vernieuwer om zich aan te melden en een profiel te creëren 
in een paar klikken (via linkedin, surf of handmatig). De functionaliteit ‘vraag stellen’ is pas beschikbaar wan-
neer een vernieuwer actief een profiel heeft aangemaakt. In sommige gevallen zal de vernieuwer zich namelijk 
niet actief aanmelden en dan is de kans groot dat de vraag niet wordt beantwoord. Dat wordt op deze manier 
grotendeels afgevangen. 

De bovenstaande functionaliteit is het belangrijkst. Afhankelijk van de doorlooptijd van de ontwikkeling hier-
van, moet bepaald worden of alle interactie op een themapagina meteen geïmplementeerd kan worden, of 
dat complexe functionaliteit, zoals het delen van documenten, artikelen en ervaringen in een volgende iteratie 
van het platform thuishoren. 

feedback en doorontwikkeling
Het MVP zal een feedbacktool krijgen: vernieuwers en bezoekers kunnen middels deze tool aangeven wat ze 
vinden van het gebruik van het platform, wat verbeterd kan worden en wat als eerst moet worden toegevoegd. 
Dit, tezamen met eventuele directe vraag om feedback via e-mail / survey, vormen input voor doorontwikke-
ling van het platform. 
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