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‘I have been impressed with the urgency of doing. 
Knowing is not enough; we must apply. 
Being willing is not enough; we must do.’ 
Leonardo da Vinci
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1 Inleiding

De kennisinfrastructuur voor het hoger onderwijs in Nederland is versnipperd. Veel onderwijsontwikkelingen 
zijn onbekend voor docenten en onderwijsontwikkelaars, die daardoor geen of moeilijk toegang hebben tot 
kennis die zij nodig hebben als onderwijsprofessional om daarmee hun onderwijsaanbod te verbeteren en 
te vernieuwen. Er gebeurt veel, maar er is geen goede en complete kennisdelingsstructuur. Dit constateerde 
CHEPS – Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijsbeleid van Universiteit Twente in een verkenning in 
april 2018, in een verkenning in opdracht van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). Eén van 
de aanbevelingen is het ontwikkelen van een landelijk platform voor kennisdeling. Eind 2018 bracht Mariska 
Knol van bureau Hoger Onderwijskunde op verzoek van het NRO een advies uit over het ontwerp van zo’n 
platform in het rapport: Online platform voor evidence-informed vernieuwing in het hoger onderwijs - Verkenning, 
Ontwerp en Strategie

In het voorjaar van 2019 heeft Suzanne Unck, werkzaam als zelfstandig strategisch onderwijsadviseur, de 
opdracht gekregen als projectleider de eerste fase van de uitvoering vorm te geven als vervolg op het voor-
noemde rapport. In deze voorliggende businesscase wordt uiteengezet wat een realistisch scenario is, welke 
vraagstukken nog niet geadresseerd waren, welke oplossingsrichtingen hiervoor zijn en hoe dit initiatief suc-
cesvol kan worden. 

In de periode maart-juni 2019 zijn 22 verdiepende gesprekken gevoerd over de uitwerking en invulling van 
de keuzes zoals gepresenteerd in het rapport van Hoger Onderwijskunde. Ook is gepeild op welke wijze 
stakeholders (organisaties en personen) willen en kunnen bijdragen aan het opzetten en inhoud geven aan 
zo’n platform en adviseerden zij over scenario, invulling en randvoorwaarden. Daarnaast zijn de toekomstige 
potentiële gebruikers van het platform geraadpleegd tijdens een gebruikersbijeenkomst. Ook zijn zeven 
gesprekken gevoerd met professionals die betrokken waren bij de opzet van een kennisplatform of kennisbank 
in verschillende sectoren en zijn deze platforms geanalyseerd (Vilans, Slimmer leren met ICT, VNG Realisatie, 
Leraar24, Edualdo, Kennisnetjeugd, 4TU - Centre for Engineering Education, Blendy (Saxion)).1

Deze businesscase en alle beschreven keuzes komen voort uit deze input, zijn gebaseerd op eerdere rapporten 
en bouwen verder op geleerde lessen van anderen die een online platform ontwikkelden.

1 Zie Bijlagen Stakeholders/gesprekspartners, Aanwezigen gebruikersbijeenkomst en Gesprekken over andere kennisbanken / platforms. 

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2018/06/Verkenning-kennisinfrastructuur-onderwijsinnovaties-1.0-April-2018.pdf
https://www.nro.nl/en/eindrapportage-verkenning-online-platform-voor-onderwijsvernieuwing-in-het-ho-2/
https://www.nro.nl/en/eindrapportage-verkenning-online-platform-voor-onderwijsvernieuwing-in-het-ho-2/
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2 Doel, doelgroep en scenario

‘Volgend collegejaar geef ik een nieuw vak en daarop ben ik me nu aan het voorbereiden. Samen met collega’s ben ik aan 
het bepalen hoe we het vak vorm en inhoud gaan geven. We willen echt aansluiten bij studenten om zo de motivatie te 
vergroten. En we willen de beroepspraktijk betrekken bij het vak. Maar wel wat vernieuwender dan we tot nu toe doen.

Waar kan ik zien wat er op andere hogescholen en universiteiten gebeurt? En wat we wel of juist niet moeten doen? Wat 
is er eigenlijk vanuit onderzoek bekend over activerende didactieken? Hoe kunnen we toetsen met een portfolio? En hoe 
houden we rekening met diversiteit bij onze studenten?

Via ons LMS Canvas kom ik terecht op Higher Skills. Wat ziet dat er aantrekkelijk en overzichtelijk uit! De zoekmachine 
is heel specifiek en helpt me te formuleren wat ik precies zoek. Ik zie een korte video van 2 minuten over activerende 
didactiek en kan doorklikken naar de themapagina Onderwijsontwerp en Didactiek. Daar staat veel informatie! 
Gelukkig kan ik ook op de themapagina gericht zoeken. Ik kom een docent tegen bij een hogeschool die vorig jaar 
eenzelfde vak heeft opgezet. Ik kan hem meteen een bericht sturen, dat is handig! Maar ik kijk nog even verder op de 
themapagina. Over toetsen vind ik ook veel informatie en een handige download met een stappenplan om toetsvormen 
te kiezen. Oh en die toolkit didactische werkvormen mail ik ook meteen naar mezelf. En zie ik het nu goed dat een docent 
bezig is met een onderzoeksopdracht hierover in het kader van haar Comenius Teaching Fellowbeurs? Ik kan er via een 
like voor zorgen dat ik haar en de (tussen)resultaten blijf volgen. Dat wil ik wel!

Op de homepage zie ik dat ik me kan aanmelden voor de wekelijkse update, maandelijkse update of thema-nieuwsbrief. 
Dat is fijn. Ik download ook meteen de app zodat ik elke dag een pushbericht krijg met een onderwijsinnovatie-tip. 

Ik bookmark het platform en stuur mijn collega’s een bericht zodat ze ook hier hun kennis en informatie kunnen halen. 
En die ene collega met zijn vernieuwende aanpak, kan zijn inzichten misschien wel delen! Dat zou leuk zijn, mooi voor 
zijn profilering: hij is nogal ambitieus.’

Het doel van een platform is om kennis over het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs(aanbod) vind-
baar, zichtbaar en toegankelijk te maken. Alleen dan kan er optimaal gebruik gemaakt worden van relevante 
ervaringskennis en wetenschappelijke inzichten om het onderwijs binnen universiteiten en hogescholen te 
verbeteren en vernieuwen. De doelgroep bestaat primair uit alle docenten en onderwijsontwikkelaars/-ont-
werpers in het hoger onderwijs. Het gaat om docenten die willen zien hoe anderen het doen (inspiratie), die in 
een onderwerp of onderzoek willen duiken om evidence informed te innoveren (verdieping) en docenten die 
concrete manieren zoeken om hun onderwijs te verbeteren (werkvormen). 

Secundair biedt het informatie voor specifiek innovatieve docenten(teams) en onderwijsprofessionals die hen 
hierin ondersteunen. Denk aan opleidingsmanagers en teamleiders, interne beleidsadviseurs, medewerkers 
docentprofessionalisering, icto-coaches etc. Docenten kunnen via Higher Skills snel en aantrekkelijk gepre-
senteerd de juiste informatie vinden en contact leggen. Anderzijds is er de mogelijkheid het platform in te 
zetten als etalage om ook met anderen te delen wat je hebt ontwikkeld en geleerd in de vorm van inspiratie, 
verdieping en werkvormen.
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Drie mogelijke scenario’s om het platform vorm te geven, zijn voorgelegd aan de stakeholders2. Het betreft de 
volgende opties:

1.  Iedereen-aan-boordvariant
Alle Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs kunnen van begin af aan gebruik maken van dit plat-
form, niet alleen voor het raadplegen van kennis, maar ook voor het publiceren en delen van eigen projecten. 
Iedere instelling krijgt op het landelijke platform ook een eigen ‘landingspagina’ waar direct een overzicht te 
vinden is van de projecten uit die instelling. 

2.  Pioniersvariant
Enkele instellingen starten met het platform, dat zó gebouwd wordt dat het mogelijk is dat instellingen zich 
nog na lancering aansluiten. De informatie op de site is openbaar toegankelijk, maar het actief publiceren 
van innovaties is gelimiteerd tot de deelnemende instellingen of organisaties.

3.  Light variant
Het platform wordt – in eerste instantie – exclusief opgezet voor de projecten die uit de landelijke 
stimulerings regelingen van het ministerie van OCW voortkomen (Comenius, CityDeal, Students4Students, 
eventueel het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT). Medewerkers van alle instellingen kunnen 
informatie vinden en reageren, maar kunnen geen projecten uit de eigen instelling delen. 

De derde variant werd door geen van de gesprekspartners/stakeholders ondersteund omdat deze zijn doel 
voorbij zou schieten. Alleen de etalage-functie wordt hierin geadresseerd. Het sluit niet aan bij de behoeften 
die docenten hebben als zij de juiste informatie zoeken op het moment dat zij een vraag hebben.

Voor de verdere uitwerking is er daarom voor gekozen om de ‘Pioniersvariant’ als startpunt te nemen als 
groeimodel naar de ‘Iedereen aan boordvariant’. De ‘Light variant’ is niet verder uitgewerkt vanwege gebrek 
aan draagvlak.

2 Zie Bijlage Stakeholders/gesprekspartners
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3 Groeimodel

Bij de startfase van het ontwikkelen van een platform zijn er twee cruciale vraagstukken om een kwalitatief 
hoogstaand en toegankelijk platform te ontwikkelen dat van waarde is voor docenten zodat zij ook herhaalde-
lijk gebruik maken van de kennis die erop gedeeld wordt. Ten eerste de wijze waarop keuzes worden gemaakt 
voor de invulling van het platform, zoals al beschreven in het eerdergenoemde rapport en anderzijds de wijze 
waarop eigenaarschap en samenwerking worden vormgegeven om het platform duurzaam van goede content 
te (blijven) voorzien en de bekendheid onder de gebruikersdoelgroep te vergroten en versterken.

Het groeimodel start met het vormgeven van de samenwerking: wie (personen en instellingen) willen betrok-
ken zijn bij de startfase en daarmee meedenken over invulling en zelf betrokken zijn als themacoördinator? 
Als er minimaal vier themacoördinatoren zijn, wordt gestart. Doordat er altijd nieuwe themacoördinatoren 
kunnen aanhaken (en ze ook actief geworven worden), kan in elk tempo doorgegroeid worden naar de uitein-
delijke negen thema’s. Binnen het thema wordt een netwerk gevormd waaraan ook steeds meer professionals 
zich kunnen verbinden; in een actieve rol (content scouten, meedenken over vormgeving en inhoud themapa-
gina) of passief (raadplegen, klankbord en informeren via nieuwsbrief).

Met de themacoördinatoren wordt het ontwerp voor het platform verder uitgewerkt. Een ontwerper en bou-
wer zijn vanaf dat moment betrokken en ontwikkelen bouwstenen voor het platform. Platformcoördinator/
projectleider en themacoördinatoren bepalen prioritering voor homepage en themapagina’s. 

Voor de selectie van een ontwerper/bouwer is een aanbestedingsprocedure noodzakelijk. Er is een lijst3 van 
mogelijke opdrachtnemers naar wie een uitvraag gestuurd kan worden. Voor een verdere uitwerking van de 
startfase en invulling van dit groeimodel, zie het Businessmodel Canvas4.

3 Zie Bijlage Lijst ontwerpers en ontwikkelaars websites/platforms
4 Zie Bijlage Businessmodel Canvas Higher Skills
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4 Uitgangspunten,  
vragen, oplossingen

internal factors

Strengths (+) Weaknesses (–)

• Er is veel beschikbaar
• Er is bereidheid en een positieve houding
• Er is grondig vooronderzoek verricht
• Productieteam
• Duidelijke rollen
• Laagdrempelig

• Er is nog geen commitment in daden
• Er is nog geen duidelijkheid over uiteindelijk eigenaar-

schap en financieringsmodel
• Veel partijen, dus complex (aansturing)
• Alweer een platform… (hype)

external factors

Opportunities (+) Threats (–)

• Ecosysteem neerzetten voor de kennisinfrastructuur in 
het ho

• Gebruikers vanaf het begin betrekken
• Echt praktisch van waarde kunnen zijn voor docenten
• Teaching & innovation Academies sterke rol geven
• Kies voor 1 doelgroep
• Samen kwaliteitrsnormen vormgeven
• Nieuwe financieringsmodellen (bv abonnement/ 

lidmaatschap of in-kind financiering)
• Allocatie vanuit bestaande financiering/projecten
• Digitale inclusie
• Expertise van SURF

• Geen goede verbindingen met andere platforms
• Themacoördinatoren geven geen prioriteit aan dit werk
• Platform wordt niet gevonden en gebruikt
• Te weinig support en commitment van stakeholders
• Slechte kwaliteit content en te weinig eenheid
• Krap tijdpad
• Technische en inhoudelijke integratie is complex
• Houd rekening met copyrights

De volgende uitgangspunten vormen de basis voor de opzet en de ontwikkeling van het platform. Daarnaast 
geven ze oplossingen voor de threats and weaknesses (bedreigingen en zwaktes) zoals die in de bovenstaande 
sterkte-zwakteanalyse (SWOT) worden benoemd. 

Het is belangrijk dat het platform zich sterk positioneert binnen het hoger onder-
wijs en in relatie tot andere ontwikkelingen / platforms.

Vraag: Hoe verhoudt dit platform zich tot andere ontwikkelingen binnen een ho-kennisinfrastructuur en wat 
betekent dit?

Oplossingen: OCW geeft opdracht om de gehele online kennisinfrastructuur voor het hoger onderwijs in 
kaart te brengen, zoals deze er nu en op korte termijn uitziet. Idealiter voert SURF5 deze opdracht uit. Gedacht 
kan worden aan het in beeld brengen van alle landelijke ontwikkelingen, zoals het hbo-platform voor prak-
tijkgericht onderzoek of samenwerkingsnetwerken zoals 4TU. Daarnaast kan SURF afspraken maken en 

5 Dit is een advies. Gesprekken hierover zijn nog niet gevoerd en moeten plaatsvinden tussen NRO en SURF om bereidheid te verkennen 
en aanscherping van de opdracht te realiseren.
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afstemmen met de bouwer van het platform en 
de platformcoördinator over het koppelen van al 
bestaande lokale platforms bij hogescholen en uni-
versiteiten. Tevens worden aanbevelingen gedaan 
voor het toepassen van al ontwikkelde standaar-
den, metadata, architectuur en overige aspecten 
voor het technisch inrichten en verbinden van de 
achterkant van het nieuwe platform zodat deze 
logisch en goed op elkaar aansluiten.

Werken met themapagina’s 

Vraag: Welke thema’s zijn het meest relevant en 
hoe vindt fasering plaats?

Oplossingen: 
Uit de inventarisatieronde bleek dat er veel over-
eenkomende thema’s zijn. Wel was er een duidelijk 
onderscheid tussen beleidsthema’s enerzijds en 
onderwijsvraagstukken anderzijds. We kunnen 
concluderen dat docenten niet primair op zoek 
gaan naar informatie over beleidsthema’s, maar dat 
zij concreet zoeken naar tips en oplossingen voor 
hun onderwijsaanbod, vaak gericht op didactische 
aspecten. 

Dat betekent dat er een mix is gemaakt binnen de 
gekozen negen thema’s. Maar ook dat de zoekfunc-
tie erg belangrijk is om beleidsthema’s aan onder-
wijsvraagstukken te verbinden. Bijvoorbeeld door 
aanbevelingen voor andere content bij de gevon-
den informatie. Vanuit de onderstaande thema’s 
kan door de platformcoördinator samen met de 
betreffende themacoördinatoren nog een aan-
scherping worden gemaakt.

De illustraties zijn ontworpen door Schaap Ontwerpers 
en laten zien op welke wijze dit vormgegeven kan wor-
den (voorbeeld). Ook online te bekijken via deze link.

https://projects.invisionapp.com/share/52SM5R0CB83#/screenshttp://
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4.1 Thema’s

1. Internationalisering
Internationalization at home, mixed classrooms, studentenmobiliteit, internationaal onderzoek gebruiken, 
global citizenship / global goals, interculturele communicatie, internationale joint degrees, internationaal 
samenwerken voor docenten en studenten.

2. Inclusie en diversiteit
Inclusive pedagogy / recht doen aan verschillen door didactische keuzes, studentenwelzijn, studiesucces, 
kansengelijkheid, studeren met een beperking, multiculturaliteit, genderissues, doorstroom van studenten, 
werkvormen, voorbeelden, Students4Students.

3. Onderwijs met ICT/technologie
Onderwijsleertechnologie (zoals video/media, AR/VR, robotics, gamification), blended learning (online/off-
line combi), DLWO’s, learning analytics/data/datavisualisaties, research data / open science, digitale didactiek 
en digitaal toetsen.

4. Samenwerken binnen hoger onderwijs in Nederland
Interdisciplinair onderwijs, samenwerking tussen diverse onderwijssectoren (bv mbo-hbo-wo), samenwerken 
in formele en informele netwerken, projecten en programma’s (Comenius, City Deal Kennis Maken), minoren, 
joint degrees.

5. Beroepspraktijk en arbeidsmarkt
Domeinspecifieke voorbeelden, sectorinformatie, nieuwe opleidingen, actueel, bruikbaar en passend maken 
van opleidingen en vakken, service learning, experiential learning, verbeteren stage en afstuderen ism 
arbeidsmarkt, samenwerking met branche-organisaties, nascholing / leven lang leren.

6. Onderwijsontwerp en didactiek
Goede voorbeelden, curriculum (her)ontwerpen, toolkit werkvormen, (actieve) rol van de student, stappen-
plannen (ADDIE-model), ontwerpprincipes voor hoger onderwijs, innovaties, kleine interventies/grote impact, 
mislukkingen/fails, toetsen en beoordelen, toekomstgericht onderwijs.

7. Excellentie, honoursonderwijs en University Colleges
Overzicht honoursactiviteiten, visie en beleidskeuzes, inrichting en organisatie, extracurriculair/intracurricu-
lair, wetenschappelijke bronnen, honours internationaal.

8. Onderwijs en onderzoek
Voorbeelden van succesvolle verbindingen, CoE’s, lectoraten, Kennisrotonde voor ho voor valorisatie van 
onderwijsonderzoek, universiteiten met onderwijsprofiel, evidence based / informed innoveren.

9. Docentprofessionalisering en de docent als professional
Overzicht Centres for Teaching and Learning, aanbod/vormen van docentprofessionalisering, kwaliteitszorg, 
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peer feedback voor docenten, nieuwe inzichten over de rol van de leraar, delen van ervaringen, uitwisselen 
werkvormen, normatieve professionalisering, professionele onderwijscultuur, Bildung, persoonlijke ontwik-
keling van docenten, relatie docent-student, 21st century skills, activeren van studenten, begeleiden van leer-
teams / docent als coach.

Vraaggericht organiseren en vormgeven vanuit de behoefte van de gebruikers van 
het platform vereist een stevige en gedifferentieerde zoekfunctie.

Vraag: Hoe maken we het platform een succes voor de doelgroep?

Oplossingen: 
Kies voor een opbouw van het platform volgens twee strategieën: verleiden en verdiepen. Verleiden kan door 
een laagdrempelige en toegankelijke interface te maken met veel beeld, kleurgebruik en nudges om verder te 
kijken. Een optie is bijvoorbeeld een app met ‘hapklare’ content: quotes/oneliners, clips, challenges, pushbe-
richten en een chatbot met vraag/antwoord. De content wordt verdeeld in drie gebruikersgerichte subcatego-
rieën: inspiratie, verdieping en werkvormen. 

Elke themapagina biedt de gelegenheid met een self assessment inzicht te krijgen in relevante kennis en 
een aanbod te krijgen dat hierbij aansluit. Op termijn kan dit uitgebouwd worden naar een kennisontwikke-
lingsplatform waar de opgedane kennis getoetst kan worden, bijvoorbeeld door micro-opdrachten en micro-
credentials. Op deze manier kan Higher Skills stevig ingezet worden bij docentprofessionalisering en kunnen 
hogescholen en universiteiten bepalen welke kennis docenten via het platform kunnen ontwikkelen. Dit kan 
met de thema-coördinatoren verder uitgewerkt worden.

Ook aanmelden voor de nieuwsbrief (of wekelijks/maandelijkse update van nieuwe/uitgelichte content). 

Het platform Edualdo voor het voortgezet onderwijs kan als voorbeeld dienen. Maar ook lifestyle apps zoals 
Foodzy of Runkeeper. Vervolgens moet er makkelijk toegang gegeven worden tot verdiepende content (door-
linken naar website/platform in browser). Daar kan zoeken gespecificeerd worden, is de content diverser en 
rijker, zijn er relevante downloads en toolkits en wordt er doorgelinkt naar de bronwebsites waar verdiepende 
informatie te vinden is. Ook is er een agenda die gevuld wordt door organisaties en instellingen. 
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4.2 Zoekfunctie
De zoekfunctie is cruciaal, zeker vanuit het perspectief van de gebruiker. Er kan niet alleen gezocht worden op 
een kernwoord, maar ook vanuit vragen (zoals bij  Edualdo) of vanuit eigen rol en type content. Alle content 
dient voorzien te worden van metadata (tags/labels). Dit is tijdsintensief en vereist goede onderlinge afspra-
ken. 

Ook wordt onderzocht of aangesloten kan worden bij een pilot rondom machinelearning die SURF aan het 
opzetten is, wat op termijn een vervanging kan zijn voor metadateren. Ook de metadata wordt afgestemd met 
SURF en andere platforms. 

Om de ‘one-stop-shop’ faciliteit vorm te geven, wordt ook met/door SURF naar slimme oplossingen gezocht, 
samen met de website-ontwikkelaars. Hiertoe wordt een architectuur ontwikkeld of aangesloten bij 
bestaande mogelijkheden. 

De zoekfunctie richt zich naast inhoudelijk opties, op de deelgebieden Inspiratie, Onderbouwing en Imple-
mentatie. De vormgeving van de zoekfunctie gebeurt naast een eenvoudige variant, in de uitgebreide versie 
met drop down menu’s vanuit user stories:

als  <...>  wil ik  <....>  over  <...>

Op de stippellijntjes verschijnen keuze-opties, zoals:

Als docent wil ik werkvormen over internationalisering.

Of:

Als docentenopleider wil ik verdieping over docent als coach.

Daarnaast is het belangrijk dat het platform goed vindbaar is via andere websites. Dus een goede SEO voor 
Google en andere zoekmachines. Maar ook wederzijdse uitwisseling van links via de deelnemende organisa-
ties. Daarnaast een grote campagne bij de lancering van de website als de eerste thema’s volledig zijn. Maar 
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ook het vanaf het begin betrekken van gebruikers door de themacoördinatoren en de platformcoördinator, 
is van groot belang. Dat geven docenten/onderwijsontwerpers zelf ook aan. In het projectplan moet veel 
aandacht zijn voor input en betrokkenheid van (potentiële) gebruikers, ook de grote groep docenten die niet 
vanzelfsprekend innovatief is of zich al bevindt in bredere onderwijsnetwerken.

Een goede samenwerking zorgt voor waardevolle kwaliteitscontent en een duurzame 
relevantie van het platform.

Vraag: Hoe geven we de samenwerking vorm?

Oplossingen: 
Stakeholders geven aan dat de waarde van participatie voor hen ook voor een groot deel te maken heeft met 
de netwerkfunctie van de rol van themacoördinator of thema-ambassadeur. Het is dus van groot belang om 
dit te faciliteren en stimuleren. Per thema is er één verantwoordelijke organisatie/expert (coördinator) die 
verbindingen legt met onderwijsprofessionals met expertise / interesse op het thema. De coördinator is door 
de instelling/organisatie voor 4-8 uur per week beschikbaar gesteld voor het platform en wordt financieel 
gecompenseerd vanuit subsidie, in ieder geval in de startfase. De coördinator benadert mogelijk interessante 
andere collega’s die informatie verzamelen binnen de instelling over dit thema en meedenken over de opzet 
en ontwikkeling van de themapagina vanuit gebruikersperspectief.

In de startfase is er een productieteam om te zorgen voor content voor de thema’s en het platform. Zij fungeren 
als redactie en vertalen de kennis en informatie naar toegankelijke en bruikbare opties voor de doelgroep. Ook 
kiezen en ontwikkelen ze contenttypen zoals animaties, infographics, datavisualisaties, whitepapers, toolkits, 
showcases, praktijkpublicaties, filmpjes, interviews, good practices etc. Deze leiden zoveel mogelijk naar 
bronnen van de instelling/organisatie zelf. Het productieteam wordt geleid door de platformcoördinator en 
aangevuld met redacteuren uit de betrokken instellingen en/of studenten (honours, stage, afstuderen). Instel-
lingen dragen zoveel mogelijk bij aan het leveren van communicatiemedewerkers, (wetenschaps)redacteuren, 
vormgevers. Ook worden er mogelijkheden gecreëerd voor projecten en (afstudeer)stages van studenten en 
de inzet van honoursstudenten. Hiertoe wordt met de themacoördinatoren en de platformcoördinator een 
actieplan ontwikkeld.

Er zijn drie niveaus van betrokkenheid van onderwijsprofessionals:
1. Kern-netwerk per thema-pagina (thema-coördinator en thema-ambassadeurs, zetten structureel en met 

goedkeuring van leidinggevende uren in)
2. Bijdragers en scouts vanuit instellingen; niet structureel betrokken, wel oren en ogen en leveren incidenteel 

bijdragen.
3. Passieve geïnteresseerden (volgen door bv. nieuwsbrief/updates en bezoeken de website herhaaldelijk; 

mogelijk actiever in een later stadium)

Het kern-netwerk kent elkaar en organiseer ook live ontmoetingen met elkaar. Op Higher Skills is een agenda 
die gevuld wordt met offline ontmoetingen vanuit bijdragers. Instellingen bepalen welke bijeenkomsten zij 
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niet alleen voor hun eigen docenten organiseren, maar ook toegankelijk maken voor docenten van andere 
hogescholen en universiteiten. Ook netwerken plaatsen hun (openbare) bijeenkomsten in de agenda. Aan de 
achterkant kan er een aanmeldmodule gemaakt worden die het voor instellingen makkelijk maakt de aanmel-
dingen te monitoren en daarmee aantrekkelijk de agenda te vullen. 

Een heldere governance-structuur is voorwaarde voor een sterke betrokkenheid en 
duidelijkheid.

Productieteam Themacoördinatoren Kernnetwerk 
per thema

Klankbordgroep

Gebruikers (docenten)

Netwerk
Themacoördinatoren

Regiegroep

Platformcoördinator

nro

ocw

Vraag: Hoe organiseren we eigenaarschap en betrokkenheid in de startfase en erna?

Oplossingen: 
OCW wordt door veel stakeholders gezien als logische eigenaar van dit grootschalige platform om kennisde-
ling voor docenten te faciliteren en daarmee bij te dragen aan een slim, creatief en vaardig Nederland. 

Als OCW eigenaar is, is het logisch dit platform een plek te geven in de strategische agenda voor het hoger 
onderwijs en vanuit beleidskeuzes te sturen op toepassingen van het platform. Dat kan bijvoorbeeld door het 
te verbinden aan subsidie-voorwaarden. 

Disseminatie en verantwoording van bijvoorbeeld Comeniusprojecten vindt plaats via het platform. Zo ont-
staat een win-winsituatie en wordt de relevantie van het platform vergroot.
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Het NRO kan aangewezen worden als gedelegeerd uitvoeringsorganisatie en daarmee verantwoordelijk (in 
ieder geval in de startfase) voor opzet en ontwikkeling van het platform. De platformcoördinator, tevens aan-
stuurder van het productieteam, kan er ondergebracht worden.

SURF kan de technische aspecten en verbindingen van het platform op zich nemen zodat er samenhang en 
logische koppelingen gerealiseerd worden.

De VH en VSNU zijn belangrijke partners en zorgen voor een logische verbinding tussen landelijke beleids-
thema’s en platformthema’s. Ook wordt in en na de startfase continue gestreefd naar een intensieve win-
winsamenwerking in het algemeen en op onderdelen. Dat betekent dat in samenspraak bekeken wordt welke 
actieve rol de VH en de VSNU willen en kunnen innemen om de instellingen te mobiliseren om deel te nemen 
en bij te dragen aan Higher Skills. VH en VSNU ondersteunen het platform op verschillende manieren en sti-
muleren instellingen hun kennis hier te delen en te halen. Zo kunnen de VH en de VSNU ook zien en zichtbaar 
maken wat sleutelpersonen en interessante ontwikkelingen in hun sector zijn op het gebied van onderwijsver-
betering en -vernieuwing. 

De instellingen/onderwijsorganisaties zijn betrokken als leveranciers van thema-coördinatoren, bijdragers en 
leden voor het productieteam. 

Er is een regiegroep met OCW, NRO, SURF, VH en VSNU die samen strategische keuzes maken. In de regiegroep 
nemen ook een docent en een student plaats. Zij formuleren gezamenlijk hun opdracht, werkwijze en model 
van besluitvorming. De regiegroep fungeert in deze fase als stuurgroep van het project (startfase). op het 
niveau van samenwerking en strategie voorzien ze de platformcoördinator van input en ze buigen zich 
gevraagd en ongevraagd over strategische stappen en betrokkenheid van de stakeholders en zien scherp 
toe op de kwaliteit van de content, daartoe formuleren zij, in gezamenlijkheid met de themacoördinatoren, 
kwaliteitsnormen. Mede daarmee zetten zij de lijnen uit voor de consolidatiefase. Ook fungeren ze als spar-
ringpartner voor de platformcoördinator bij uitdagingen en complexe vraagstukken. Elk kwartaal evalueren 
regiegroep en platformcoördinator de gang van zaken op basis van het projectplan dat de platformcoördina-
tor schrijft op basis van deze businesscase. 

De focus voor de regiegroep is met name om na de startfase te zorgen voor een structureel en gezond finan-
cieel model, voortkomend uit het creëren van zoveel mogelijk waarde van het platform voor het hoger onder-
wijs. Door te focussen op het creëren van waarde, wordt investeren vanzelfsprekender. 

Er is daarnaast een klankbordgroep van hogeronderwijsprofessionals die gezamenlijke en afzonderlijk op het 
geheel of per thema gevraagd en ongevraagd advies geven. Dit zijn de stakeholders die (nog) niet deelnemen 
als themacoördinator, andere relevante organisaties, (potentiële) gebruikers en andere medewerkers binnen 
instellingen die zich betrokken voelen. Het betreft onder andere de gesprekspartners uit de voorbereidings-
fase. Ook studenten van de LSVb en het ISO participeren als klankbord. Er is geen maximum aantal deelne-
mers; hoe meer betrokkenen, hoe beter.
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4.3 Veranderstrategie
Wanneer de platformcoördinator start, begint ook de focus op duurzame borging van het platform; zowel 
inhoudelijk als financieel. De strategie om commitment te verkrijgen en verhogen is gebaseerd op de vol-
gende uitgangspunten:

 – Eigenaarschap van de thema’s bij de themacoördinatoren. Regie en ketenaanpak vanuit de platform-
coördinator.

 – Higher Skills biedt oplossingen en is van waarde voor hogescholen en universiteiten op alle niveaus:  
van docenten tot College van Bestuur.

 – Vanaf het begin worden (potentiële) gebruikers actief geraadpleegd, geïnformeerd en betrokken bij  
Higher Skills.

 – Actief deelnemen aan Higher Skills leidt tot inspraak op inhoud/thema en doorontwikkeling van  
functionaliteiten.

 – Hogescholen en universiteiten hebben met Higher Skills een aantrekkelijke (extra) etalage voor  
onderwijsinnovatie en experts.

 – Er wordt gewerkt vanuit scenario’s van mogelijkheden om het platform duurzaam te maken;  
op basis van geleerde lessen worden keuzes gemaakt en plannen aangepast.

Maak gebruik van wat er al bestaat en maak het platform toegankelijk.

Vraag: Welke slimme keuzes kunnen we maken?

Oplossingen: 
Zoals al eerder aangegeven, is de rol van een verbinder van technische oplossingen erg belangrijk voor het 
verbinden van het platform aan andere platforms. SURF is hiertoe de meest logische partner. Ook zijn zij in 
staat technische oplossingen te (laten) implementeren. Ook het realiseren van de ‘one stop shop’ door SURF in 
samenwerking met de ontwikkelaar/bouwer van het platform, is een belangrijke stap. NRO en SURF gaan in 
gesprek om deze mogelijke rol te bespreken.

Daarnaast is de structuur van de website belangrijk: altijd van verleiden naar verdiepen en verbinden. Daar-
bij altijd linkend naar de oorspronkelijke website en/of content. Dat voorkomt (zoveel mogelijk) verouderde 
informatie. Belangrijk is wel dat links en content op het platform zelf, steeds mee-geactualiseerd worden. De 
thema-coördinator en bijdragers zijn er verantwoordelijk voor dat de content op Higher Skills actueel is en 
blijft.

Het productieteam is een slimme oplossing die past bij het hoger onderwijs: daarmee ontlast je onderwijs-
professionals van communicatietaken, zorg je voor eenheid op het platform, borg je de kwaliteitsstandaard en 
maak je docenten blij door hun verdiensten in een aantrekkelijke vorm te presenteren. Dit leidt weer tot meer 
traffic (bezoekers) op het platform doordat de betrokken onderwijsprofessional het deelt op social media en 
binnen diens organisatie. 
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Ook het inzetten van studenten binnen het productieteam is een inspirerende werkwijze om een win-winsitu-
atie te creëren; beperkte kosten en creëren van mogelijkheden voor studenten om zich te ontwikkelen in een 
realistische context.

Het platform biedt profielen van betrokken docenten/ontwikkelaars, maar faciliteert zelf geen online inter-
actie. Het kost veel tijd en energie om online interactie te realiseren en levert zelden een florerende online 
community op. De ervaring leert dat toegang tot collega-professionals wel werkt. Het geeft de laagdrempelige 
gelegenheid om offline contact te zoeken.

Sturen via beleid is ook een belangrijk slim uitgangspunt. Door het te verbinden aan de strategische agenda 
en subsidie-eisen. Maar wellicht ook als optie voor verantwoording van (een deel van) de kwaliteitsafspraken: 
zichtbare veranderingen in het onderwijs. OCW faciliteert daarmee instellingen en maakt de output meteen 
relevant en deelbaar.

De kwaliteit van de content op het platform is cruciaal voor bruikbaarheid,  
positionering, beeldvorming en herhaald bezoek: dus voor het succes.

Vraag: Hoe borgen we de kwaliteit van de content?

Oplossingen: 
Zoals al eerder aangegeven spelen platformcoördinator, themacoördinator en productieteam een cruciale rol 
bij het realiseren en bewaken van de kwaliteit van de content. Zij dragen hier gezamenlijk verantwoordelijk-
heid voor. 

Uitgangspunten en criteria voor kwaliteit zijn: volledigheid van de informatie, bruikbaarheid en onderbou-
wing van de informatie, het juiste contenttype om de informatie te delen, de kwaliteit van het contenttype en 
de gebruikte beelden en taal (spelling). Het platform is tweetalig: op elke pagina kan gekozen worden voor 
een Nederlandse of Engelstalige variant en alle geboden nieuwe content op het platform is dan ook tweetalig 
beschikbaar. Er wordt doorgelinkt naar aanvullende of oorspronkelijke informatie die alleen in de betreffende 
taal wordt aangeboden. Dat varieert dus.

In de startfase wordt op bovenstaande wijze gewerkt om de kwaliteitsstandaard neer te zetten. In de vervolg-
fase, als instellingen wellicht zelf meer verantwoordelijk worden voor het produceren van content, moet deze 
kwaliteitsstandaard nauwkeurig gemonitord en geborgd worden om het platform van waarde te laten zijn en 
blijven.
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4.4 Cruciale rollen
In de startfase

platformcoördinator (minimaal 0,8 fte)
In de startfase heeft de platformcoördinator met name een taak als projectleider. Zij6 voert het projectplan uit 
en is de spil tussen diverse betrokken partijen. Ze zet alle activiteiten in gang, bewaakt planning en financiën 
en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de content. Ze overlegt met de themacoördinatoren, zorgt 
voor de eenheid in verscheidenheid en is aanjager om zoveel mogelijk stakeholders en gebruikers te betrek-
ken. Ze legt verantwoording af aan de regiegroep. Samen met de regiegroep ontwikkelt ze de structuur voor de 
consolidatiefase qua sturing en financiering. Ook stuurt ze het productieteam aan en ondersteunt ze bij het 
realiseren van kwalitatief goede en diverse content. Dat betekent dat zij ook expertise moet hebben in strate-
gische communicatie en content.

themacoördinator (0,1-0,2 fte per thema)
De themacoördinator is een hands-on expert op één van de thema-vakgebieden en beschikt naast inhoudelijke 
kennis over een groot en divers netwerk met betrekking tot het thema. Zij heeft een visie op het thema, maar is 
in staat ook andere perspectieven ruimte te geven om zo een breed en volledig aanbod te kunnen creëren. Ze 
heeft oog voor kansen en innovaties en beschikt over het talent om (wetenschappelijke en inhoudelijke) ken-
nis toegankelijk te (laten) maken voor docenten en andere onderwijsprofessionals. De themacoördinator is in 
staat als sparringpartner voor de platformcoördinator te fungeren en voelt zich mede-verantwoordelijk voor 
het platform in het geheel en voor het eigen thema in het bijzonder. Ook geeft ze inhoudelijk richting aan het 
productieteam. Ze ziet het platform als middel om zich te profileren en creëert een winwinsituatie zodat het 
past binnen haar functie en werkzaamheden.

medewerker productieteam (in totaal 1 fte per thema)
Themacoördinatoren en leden van het kernnetwerk gaan met hun instellingen in gesprek over de mogelijk-
heden om communicatiemedewerkers, (web- en wetenschaps)redacteuren en/of (honours)studenten in te 
zetten in het productieteam. In alle gevallen is een goede selectie belangrijk: het leveren van kwalitatief goede 
content is cruciaal. Met leidinggevenden en docent-begeleiders van de studenten worden werkafspraken 
gemaakt over de inzet. Uitgangspunt is wederzijdse waarde, bijvoorbeeld door het bieden van een stageplaats 
of door een etalage voor docenten en ontwikkelingen binnen de instellingen te bieden. Ook medewerkers 
aan projecten en programma´s kunnen Higher Skills gebruiken als platform om kennis te delen. Zo creëren 
we gezamenlijk een relevante plaats voor onderwijsontwikkeling. Met de VH en VSNU worden afspraken 
gemaakt over hoe zij deze werkwijze bij hun leden kunnen stimuleren. 

6 Waar de vrouwelijk variant wordt genoemd, kan uiteraard ook de mannelijk variant gelezen worden.
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Een strak implementatieplan en een verantwoordelijk projectleider vormen een 
goede basis voor de startfase.

Vraag: Hoe gaan we de startfase als project aanpakken?

Oplossingen: 
De startfase vindt plaats van september 2019 t/m december 2021. In deze fase wordt de structuur opgezet die 
uiteindelijk leidt tot een duurzaam platform dat is ingebed in een kennisinfrastructuur voor het hoger onder-
wijs en dat wordt gevormd en gevoed voor en door onderwijsprofessionals, instellingen voor hoger onderwijs 
en andere betrokken onderwijsorganisaties. In deze fase is sprake van een financiële impuls vanuit het minis-
terie van OCW om de samenwerking en het platform gedegen op te zetten. Doel is dan ook dat er in 2021 een 
platform is met de negen gekozen thema’s en dat het vanaf 2022 blijft draaien en bijdraagt aan kennisdeling 
t.b.v. onderwijsontwikkeling en -verbetering in het hoger onderwijs. Voor september 2021 is duidelijk hoe het 
structurele financieringsmodel eruit ziet en wordt gezorgd voor overdracht/borging.

4.5 Implementatieplan
Om in september 2019 te kunnen starten en tegelijkertijd alle stakeholders goed te betrekken, vindt betrokken-
heid en besluitvorming in verschillende fasen plaats. Wanneer NRO en OCW akkoord zijn met de genoemde 
uitgangspunten inclusief kostenindicatie, begint de startfase. Eén van de eerste acties is om de regiegroep 
samen te stellen en met hen samen verder vorm en inhoud te geven aan Higher Skills met als belangrijkste 
focus de duurzame borging. Ook zal in de governance besproken moeten worden hoe de besluitvorming 
wordt georganiseerd om zowel iedereen te blijven betrekken alsook slagkrachtig te kunnen handelen. De 
platformcoördinator heeft hierin een belangrijke rol.
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Eerste halfjaar 

tijdpad activiteit doel

september 2019  Besluitvorming over startfase Higher Skills 
zoals beschreven in deze businesscase, met 
bijbehorende kostenindicatie.

 Besluit: 

oktober 2019 * Aanstellen platformcoördinator en themaco-
ordinatoren 

* Thema-ambassadeurs en productieteam 
worden geworven

* Inrichten regiegroep en start klankbordgroep

* Uitvraag voor design en bouw.

* Themaplannen en een communicatieplan.

* Thema-ambassadeurs en productieteam zijn 
gestart.

* Leden regiegroep en klankbordgroep zijn 
bekend.

* Uitvraag gedaan voor design en bouw website 
(design in 2019, bouw 2020).

november 2019 * Invulling themapagina’s wordt bepaald.

* Keuze voor designer/bouwer.

* SURF aan de slag met deelopdracht kennisin-
frastructuur (mits akkoord).

* Elke themacoördinator heeft een themaplan 
af: opzet voor de thema-pagina, keuze onder-
werpen, ideeën voor content en contactperso-
nen/ambassadeurs.

* Definitieve keuze voor designer is gemaakt.

* SURF heeft tijdpad en fasering af en start met 
deelopdracht (mits akkoord)

december 2019 * Start content verzamelen thema-pagina’s.

* Design voor het MVP wordt ontwikkeld.

* Zoekfunctie wordt ingevuld.

* Lijst met labels (metadata) wordt samenge-
steld.

* Lijst met relevante links en betrokken instel-
lingen.

* Opgeleverd ontwerp voor het platform, inclu-
sief vormgeving zoekfunctie.

* Lijst met metadata is af.

januari 2020 * Start met bouw website.

* Productieteam in werking.

* Uitbreiding aantal thema’s tot zes.

* Overleg SURF met designer en bouwer voor 
vormgeving zoekfunctie, one-stop-shop en 
slimme verbindingen

* Verder invulling thema-pagina’s

* kick-off geweest en overdracht designer-bou-
wer

* Er zijn zes themacoördinatoren

* Afspraken SURF en bouwer op papier.

* Mijlpaal: per themapagina minimaal drie con-
tenttypen gerealiseerd.

februari 2020 * Bouw van de website wordt gemonitord (vol-
gens plan)

* Bijeenkomsten regiegroep en klankbord-
groep: platformcoördinator presenteert jaar-
plan 2020

* Bij de bouwer is een product owner die 
betrokken ontwikkelaars aanstuurt en met de 
oprachtgever (platformcoördinator) afstemt.

* Platformcoördinator schrijft een jaarplan, 
afgestemd met en deels ingevuld door  the-
macoördinatoren. Hier hoort een communi-
catieplan bij (contentplan en campagne).
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5 Randvoorwaarden  
en lessen van anderen

Vraag: Wat kunnen we leren van anderen en welke valkuilen moeten we voorkomen?

Oplossingen: 
 – Doe het samen met betrokkenen en gebruikers en betrek ze bij elke stap in elke fase. 

 – Werk programmatisch, Agile, iteratief. Kortom: zorg voor concrete en haalbare doelen en stel deze bij als 
je andere manieren kiest om de doelen te bereiken. Werk kortcyclisch en word een lerend netwerk zodat je 
geleerde lessen steeds kunt toepassen, maar ook organisch kunt opschalen met uitbreiding van thema’s en 
betrokken instellingen.

 – Werk waardegericht (value based). Het doel van het platform is om waarde te creëren vanuit een winwinsi-
tuatie. Leg hier steeds de focus op en maak het continu zichtbaar zodat anderen ook zien hoe het platform 
hen kan helpen. Vanuit de waarde die wordt gecreëerd, ontstaat er meer commitment en bereidheid om te 
investeren.

 – Communicatie is cruciaal: voor bekendheid en bewustwording van de waarde, maar ook binnen het platform 
voor het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de content. Dat kun je niet verwachten van onder-
wijsprofessionals zelf.

 – Een platform maken is niet zo ingewikkeld, zorgen voor een duurzame en waardevolle bijdrage voor docenten 
is dat wel. Het vereist een lange adem (dus tijd) en scherpte op wat er op elk moment nodig is om bereik en 
kwaliteit te vergroten.

Tips:
 – Afspraken met instellingen maken dat elke docent(ondersteuner) een lidmaatschap krijgt voor (een besloten 

deel van) het platform.

 – Goede vindbaarheid in Google-resultaten is cruciaal: zorg dat het platform bovenaan staat.

 – Koppel het platform aan geformaliseerde docentprofessionalisering binnen instellingen, zoals de BKO en SKO. 

 – Als voorwaarde om het platform te gebruiken, geven veel potentiële gebruikers aan dat ze door hun leiding-
gevende beter gefaciliteerd willen worden om onderwijs te ontwikkelen. De themacoördinatoren kunnen 
wellicht aandacht besteden aan succesvolle  implementatie van het thema binnen de dagelijkse praktijk door 
met opleiders en leidinggevenden in gesprek te gaan.

 – Kies voor een soft launch (bètaversie) zodat er een periode is om de kinderziektes eruit te halen.

 – Maak koppelingen met social media als Twitter en LinkedIn(groepen).

 – beloon innovatieve en goede oplossingen door betrokken docenten en hun aanpak op het platform in het zon-
netje te zetten (project van de maand)

 – Zorg voor creativiteit en innovativiteit en wat rebelsheid in het platform, ook door de vorm kunnen docenten 
op ideeën komen. Maak ook slimme verbindingen met bijvoorbeeld de Onderzoeksbende.

 – Koppel de content gemakkelijk aan systemen binnen de instellingen, bijvoorbeeld DLWO’s, zodat daar ook de 
verbinding met informatie in het platform gemaakt kan worden.

 – Stimuleer op het platform dat onderwijsprofessionals hun hulp aanbieden.

 – Koppel een offline campagne aan het platform: een 24uurs hackathon, een tour langs instellingen, inspiratie-
sessies, een innovatiecompetitie.

 – Beloon goede voorbeelden, bijvoorbeeld met een teamprijs of innovation award.

 – Betrek ook studenten bij de vulling van de themapagina’s.
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 – Stimuleer interdisciplinair samenwerken, bijvoorbeeld door domeinspecifieke bijeenkomsten voor docenten 
van alle instellingen. Maar ook samenwerking onderwijskundigen-docenten: ontschotten.

 – Besteed aandacht aan faalmomenten, mislukkingen en aan innovaties/experimenten die de grenzen van 
wetgeving oprekken.

 – Maak er een soort Trivago of Booking.com van.

 – Per thema boekentips en samenvattingen of clips zodat je niet alles hoeft te lezen.

 – Maak mythes op onderwijsgebied zichtbaar, besteed niet alleen aandacht aan bewezen inzichten.

 – gebruik creatieve vormen zoals blogs, vlogs, podcasts.

 – Zorg voor digitale inclusie binnen het platform.
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6 Kostenindicatie7

De kosten zijn gebaseerd op de eerste fase. De startfase heeft als doel om de structuren en het platform op te 
zetten. Deze fase duurt van september 2019 t/m december 2021 om scenario 1 volledig te kunnen bereiken. De 
‘Pioniers-variant’ (minimaal zes thema’s en het MVP) zal eind december 2020 zijn gerealiseerd.

De platformcoördinator heeft een zware, verbindende en cruciale rol en zal aangesteld worden bij NRO. De 
thema-coördinatoren worden in de startfase financieel gecompenseerd en het productieteam participeert op 
basis van een beperkte vergoeding. 

In 2019 en 2020 is de bekostiging volledig gebaseerd op een financiële impuls van het ministerie van OCW. 
Zowel de VH als de VSNU geven aan geen investeringsmogelijkheden te zien. Wel vindt er cofinanciering 
plaats door participerende instelling door medewerking te verlenen en personeel in te zetten. 

September t/m december 2019

kostensoort kosten in € bijzonderheden

Platformcoördinator 35.000 Seniorfunctie in schaal 14  voor 0,8 fte volgens Hafir-tarieven.

Themacoördinatoren (5 in 2019) 8.000 Elke themacoördinator ontvangt een onkostenvergoeding van 
4000 euro netto per jaar op basis van inzet voor 10 maanden 
(400 euro per maand)

Productieteam 2.000 Vergoeding op basis van vrijwilligheid of stagevergoeding op 
basis van 8 teamleden (8 fte). Dat is 1 fte per thema en 1 fte 
overkoepelend. Start in 2020. 

design platform 30.000

bouw platform n.v.t. start in 2020

contenttypen n.v.t. start in 2020

deelopdracht SURF 10.000 start nov 2019

Totaal 85.000

7 In de concrete uitvoering is het mogelijk dat budgetten binnen de totale kosten verschuiven, afhankelijk van keuzes, de snelheid van 
werven van medewerkers en de precieze kosten voor ontwerp en bouw van het platform. De platformcoördinator dient dit te onderbou-
wen aan de subsidieverlener en de totale kosten niet te overschrijden.
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januari t/m december 2020

kostensoort kosten in € bijzonderheden

Platformcoördinator 100.000 Seniorfunctie in schaal 14  voor 0,8 fte volgens Hafir-tarieven.

Themacoördinator (9 in 2020) 36.000 Elke themacoördinator ontvangt een onkostenvergoeding van 
4000 euro netto per jaar op basis van inzet voor 10 maanden 
(400 euro per maand)

Productieteam 56.000 Vergoeding op basis van vrijwilligheid of stagevergoeding op 
basis van 8 teamleden (8 fte, gemiddeld 700 euro per fte per 
maand voor 10 maanden). 

design platform 10.000 resterende activiteiten en aanvullingen

bouw platform 100.000

contenttypen 50.000

Deelopdracht SURF 40.000

Onvoorzien 10.000

Totaal 312.000

Totale investeringen in 2019-2020 397.000

2021 en verder (toe te wijzen aan de verschillende stakeholders)

kostensoort kosten in € bijzonderheden

Platformcoördinator 50.000 Seniorfunctie in schaal 14  afgeschaald naar 0,4 fte 
volgens Hafir-tarieven. Vanuit NRO, wellicht met 
financiering.

Communicatieadviseur/webredacteur 44.000 Afgeschaald naar medior-functie in schaal 10, voor 0,6 
fte volgens Hafir-tarieven.Bij NRO in dienst.

Themacoördinator 36.000 Een inzet van 0,1 - 0,2 fte per thema blijft gewenst. 
Bekostigd vanuit structurele financiering of door de 
instellingen (risico)

Productieteam/redacteuren bij instellingen n.v.t. Bekostigd door de instellingen indien mogelijk.

design platform n.v.t. afgerond

bouw platform 20.000 doorontwikkelkosten

contenttypen 20.000 kosten voor maken van contenttypen (externe kosten)

Deelopdracht SURF n.v.t. afgerond

Totaal 170.000 op jaarbasis
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7 Bijlagen

 Stakeholders/gesprekspartners

Contactpersoon Organisatie

Adinda van Gaalen / A. Rosier Nuffic

Annette Peet SURF - SIGS

Christiaan van den Berg OCW

Didi Griffioen HvA / VOR divisie HO

Emiel van Puffelen & Chantal Brans WUR / 4TU

Eva Woertman Surfmarket

Fleur Prinsen HR & Versnellingsplan

Gerhard van de Bunt VU (KnowVU)

Gerry Geitz NHL/Stenden

Idwer Doosje ComeniusNetwerk (KNAW)

Jaap Mulder & Wiebe Dijkstra RUG / EHON

Johanna de Groot SURF

Jort Diekerhof VH

Josephine Verstappen VSNU

Kathleen Schlusmans OU/WUO

Marian Kat-de Jong Aanvoerder/Verbinding Zone Docentprofessionalisering

Marielle van den Berg en/of Mirjam Bok UU, CAT

Mary Tupan ECHO/ Students4Students

Ron Weerheijm HR

Rowinda Appelman CityDeal Kennis maken

Walter Jansen UM (EDLAB)
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Aanwezigen gebruikersbijeenkomst 5 juni 2019

Contactpersoon Organisatie

Barbara Devilee HvA

Daan Romein ICLON

Haye Jukema Hanze

Hedwig van Rossum VU

Kees Pannekeet OU

Linda van Ooijen - van der Linden HvA

Mieke Nauta Hanze

Rina Vaatstra UM

Rudi Sijbring Hanze

Thilo Kielmann VU

Gesprekken over andere kennisbanken / platforms

Contactpersoon Organisatie

Benjamin van Wijngaarden Edualdo

Hanneke de Weger Leraar24 en Vilans

Jasmijn Vogelij Kennisnet Jeugd

Martine Teirlinck HBO Kennisbank

Merel Kanters SlimmerlerenmetICT

Vincent Simjouw VNG Realisatie (Pilotstarter) 

Met Thuisarts.nl is kort e-mailcontact geweest met een duidelijke toelichting. Met Hanneke de Weger is ook 
gesproken over Vilans. Vanuit het NRO zijn zij daar in augustus 2018 op werkbezoek geweest.
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Lijst ontwerpers en ontwikkelaars websites/platforms

Raak ICT https://www.raakict.nl/ Vilans?

Schaap ontwerpers https://schaapontwerpers.nl/ ontwerp

LimoenGroen https://www.limoengroen.nl/ bouw

Hoog Design https://www.hoogdesign.nl/ ontwerp en bouw

Marieke Schoutsen https://www.linkedin.com/in/mschouts
en/?originalSubdomain=nl

ontwerp

Webhare https://www.webhare.nl/ ook 4TU

Lijst mogelijke themacoördinatoren

Thema Mogelijke coördinator

Internationalisering Adinda van Gaalen / Anne Rosier Nuffic

Inclusie en diversiteit ECHO?

Onderwijs met ICT/Technologie Emiel van Puffelen, Kathleen Schlusmans, Fleur Prinsen 
met ondersteuning vanuit SURF (Versnellingsplan)

Samenwerken binnen hoger onderwijs in Nederland Comenius?

Beroepspraktijk en arbeidsmarkt City Deal Kennis Maken?

Onderwijsontwerp en didactiek Gerry Geitz

Excellentie, honoursonderwijs en University Colleges Honoursregisseur binnen een hogeschool/universiteit?

Onderwijs en onderzoek Didi Griffioen (iemand uit het team)

Docentprofessionalisering en docent als professional Gerard van de Bunt, Jaap Mulder

https://www.raakict.nl/
https://schaapontwerpers.nl/
https://www.limoengroen.nl/
https://www.hoogdesign.nl/
https://www.linkedin.com/in/mschoutsen/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/mschoutsen/?originalSubdomain=nl
https://www.webhare.nl/


Businessmodel Canvas Higher Skills
Business Plan in één zin: NRO ontwikkelt een online platform om kennis over onderwijsverbetering en -vernieuwing te delen. 

8. Key Partners

OCW als hoofdeigenaar.

NRO als uitvoeringsorganisatie.

SURF als regisseur voor technische 
aspecten en verbindingen.

VH en VSNU als betrokken spar-
ringpartners (startfase).

Instellingen, landelijke ho-pro-
gramma’s en onderwijsorganisaties 
voor netwerk, content en gebruikers

7. Key Activities

Het opzetten, vullen en beheren 
van een volledig en kwalitatief 
gedegen, bruikbaar en inspirerend 
kennisplatform voor docenten in 
het hoger onderwijs: Higher Skills.

(www.higherskills.nl) 

2. Waardepropositie

* toegankelijke, overzichtelijke en 
toepasbare kennis over onder-
wijsontwikkeling, -verbetering en 
-vernieuwing op één plek;

* toegang tot collega-onderwijs-
professionals met expertise die je 
nodig hebt;

* etalage voor onderwijsprofes-
sionals om expertise zichtbaar te 
maken en te delen;

* de mogelijkheid om te voldoen 
aan de opdracht van kennisdeling, 
disseminatie, valorisatie van ont-
wikkelde kennis;

Doel: docenten leren en werken 
op een evidence informed wijze 
vanuit een onderzoekende hou-
ding.

4. Klantrelaties

Klanten zijn gebruikers die deels 
ook behoren tot de bijdragers. De 
bijdragers zijn de toegang naar een 
bredere groep gebruikers. 

Klanten zijn zoveel mogelijk zelf 
actief bij het opzetten en vullen van 
de website / hun thema. Hoe meer 
participerende onderwijsprofessio-
nals en instellingen, hoe beter. 

De stakeholders zijn ook klanten, 
op een ander level. Ook betrokken 
partijen worden zo dicht mogelijk 
betrokken in startfase en tijdens de 
consolidatie.

1. Klantsegmenten

* alle docenten en onderwijsont-
wikkelaars / -ontwerpers in hoger 
onderwijs;

* alle innovatieve docenten en 
onderwijsontwikkelaars / -ont-
werpers;

* docentenopleiders / Centres for 
Teaching & Learning;

* beleidsmedewerkers, direct lei-
dinggevenden en projectleiders6. Key Resources

 * professionals om themapagina’s 
vorm te geven en te vullen;

* middelen om het platform te 
ontwikkelen en bouwen;

* gebruikers die het platform 
bezoeken en feedback geven voor 
doorontwikkeling;

* samenwerkingspartners om te 
zorgen voor duurzame borging.

3. Kanalen

Potentiële bijdragers en gebruikers 
worden bereikt via: 
-collega’s 
-sociale media 
-eigen instellingskanalen 
-projecten 
-Google en andere zoekmachines 
-nieuwsbrieven

Financial

9. Kostenstructuur

Zie kostenoverzicht in businesscase.

5. Inkomstenstroom

Startfase:   
Financiële impuls van OCW (ontwerpen, bouwen en vullen platform en in gang zetten samenwerking door aanstellen platformcoördinator en 
communicatieadviseur). Zie kostenoverzicht. Instellingen/organisaties dragen bij door een themacoördinator te leveren voor 4-8 uur per week.

Consolidatiefase: 
Afschaling van platformcoördinator en lichtere rolinvulling communicatieadviseur, structurele oplossing productieteam, gefaciliteerd door 
instellingen, themacoördinatoren zijn structureel voor 2-4 uur per week beschikbaar voor Higher Skills, gefaciliteerd door de instelling/organisa-
tie. Eventueel aangevuld met subsidie voor doorontwikkeling.

http://www.higherskills.nl


nationaal regieorgaan 
onderwijsonderzoek (nro)

Postadres: 
Postbus 93461 
2509 AL Den Haag 

Bezoekadres: 
Laan van Nieuw Oost Indië 300 
2593 CE Den Haag

E-mail: info@nro.nl 
Website: www.nro.nl
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