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In het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT werken de Vereniging 

van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF samen aan de kansen

die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. 

Het vierjarig programma loopt van 2019 tot 2022 en is gebaseerd op drie 

speerpunten:

• Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

• Flexibilisering van het onderwijs mogelijk maken

• Slimmer en beter leren met technologie



Feiten en cijfers

• 39 hogescholen en universiteiten
• 129 mensen
• Budget van 15 miljoen voor 4 jaar
• In kind bijdrage vanuit instellingen is 

ca 67 miljoen



Governance Versnellingsplan



De zones

Werkgroep Toetsen 
op afstand

Vraagbaak Online
onderwijs

Werkgroep Online 
onderwijs in 
praktijkvaardigheden

Gestart sinds COVID-19



Uitgangspunten en werkwijze

• Versnellingszones kiezen hun eigen ambities, doelen, prioriteiten en werkwijze

• Versnellingszones kiezen hun eigen manieren om te werken aan versnelling op 

hun thema binnen instellingen

• De focus ligt op het samenwerken aan concrete producten en resultaten die 

gebruikt kunnen worden door deelnemende instellingen, maar ook door alle 

hoger onderwijsinstellingen



Governance zones

• 4-19 instellingen (0,1 fte)

• Aanvoerders (0,4 fte)

• Ondersteuning (± 0,4 fte)

• Verbinders (0,3 fte)



Hoe gaat dat? 

• Het Versnellingsplan is daadwerkelijk een aanjager gebleken voor 

onderwijsinnovatie met ICT in NL

• Dit effect is versterkt door de COVID-19 crisis: de community en samenwerking 

bleken toen zeer waardevol

• Vernieuwingen spelen zich af op verschillende niveaus

– Op stelselniveau

– Op sectorniveau

– Op instellingsniveau

• Uitdaging is resultaten en producten te verankeren bij zoveel mogelijk 

instellingen



Vernieuwing op stelselniveau: Pilot Microcredentialing

• Scope: microcredentials voor professionals (Leven Lang Ontwikkelen)

• Doelstellingen pilot: 
– Samenwerken aan de totstandkoming van een stelsel waarbinnen microcredentials een 

erkenbare en herkenbare waarde hebben; 
– Verrijken van het onderwijsaanbod door microcredentials aan te bieden met een 

zelfstandige waarde; 
– Procedures rondom het aanbieden, registeren en uitgeven van microcredentials verder 

concretiseren; 
– Organiseren en verbeteren van de (interne) kwaliteitszorg van instellingen die past bij 

flexibel LLO-aanbod; 
– Werken aan (juridische) vraagstukken zodat wettelijke verankering in het stelsel kan 

volgen.



Vernieuwing op stelselniveau: Studentmobiliteit

Een digitale infrastructuur om studentmobiliteit tussen instellingen mogelijk te 

maken – 6 universiteiten doen mee aan een pilot

https://versnellingsplan.nl/zones/flexibilisering/pilot-studentmobiliteit/


https:/ / www.eduexchange.nl/ aanbod- studenten- UU/ tue/ applied- physics/ coherence- and- quantum- technology
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Home > TU Eindhoven > Applied Physics > Coherence and Quantum Technology

Apply principles to model and solve representative problems analytically and 

computationally, at an introductory level from the primary physical theories (classical 

mechanics, quantum mechanics, special relativity, thermodynamics, electromagnetism 

and optics), and at an advanced level in classical mechanics, electrostatics and optics/

electrodynamics.

Students should have at least two years of academic education, a grade point average of 

3.0 (US system) and show a relevant academic background in the proposed field of study. 

The guidelines to determine if a student has the relevant academic background are 

explained in the document Courses and Faculty Criteria.

Expected learning outcomes

Enrollment details

Our central theme is dilute matter at high phase space density. Our goal is exploiting 

quantum coherence. Our work is both theoretical and experimental, our tools include 

high power lasers and compact particle accelerators, our objectives are fundamental as 

well as applied.

Students should have at least two years of academic education, a grade point average of 

3.0 (US system) and show a relevant academic background in the proposed field of study. 

The guidelines to determine if a student has the relevant academic background are 

explained in the document Courses and Faculty Criteria.

About this course

Course requirements

Coherence and Quantum Technology

Available courses for students of Utrecht University. (Are you studying at another institution?)

Contact the coordinator

5 ECTS

TU Eindhoven

Dutch

Other elective courses within ‘Nature’

Advanced Nanomaterials & 
Devices

Biosensing & Diagnostics 
Technologies

Molecular Materials and 
Nanosystems (M2N)

8 places

September 17th 2020

Semester 1

Continue to enrollment

54 places

February 1st 2021

Semester 2

This elective courses is offered:

meer dan 10 8

Mixed 3

2020-2021 semester 2 3

5 tot 10 7

Face-to-face 26

2020-2021 semester 1 26

minder dan 5 30

e-learning 16

2020-2021 semester 1 16

Taal & Cultuur 4

Gezondheidszorg 4

Natuur 7

Recht 2

Gedrag & Maatschappij 9

Onderwijs 7

Techniek 8

Landbouw & omgeving 3

Economie 1

Institution giving the course

Studiepunten

Onderwijsvorm

Periode

Vakgebied

Wageningen (WUR) 15

Eindhoven (Tue) 15

 

Search 45 elective courses

Applied Physics 8 plaatsen

Coherence and Quantum Technology 5 ECTS

Applied Physics 15 plaatsen

Elementary Processes in Gas Discharges 3 ECTS

Biosensing & Diagnostics 14 plaatsen

Biosensing & Diagnostics Technologies 2 ECTS

Applied Physics aantal onbekend

Elementary Processes in Gas Discharges 3 ECTS

Applied Physics 27 plaatsen

Advanced Nanomaterials & Devices 4 ECTS

Applied Physics aantal onbekend

Elementary Processes in Gas Discharges 3 ECTS

Applied Physics 27 plaatsen

Advanced Nanomaterials & Devices 4 ECTS

Search an elective

Home > Search

eduexchange.nl NL | EN

https:/ / www.eduexchange.nl/ aanbod- studenten- UU/ search

Available courses for students of Utrecht University. (Are you studying at another institution?)

Course name A-ZSort by:



Vernieuwing op sectorniveau

Referentiekader privacy en ethiek Studiedata

Een gedegen en gedragen referentiekader met oog voor de 

belangen, de ambities, evenals de zorgen en het welzijn van alle 

betrokken partijen, dat bijdraagt aan de versnelling van het 

verantwoord gebruik van studiedata ten gunste van de kwaliteit, 

effectiviteit en efficiëntie van het hoger onderwijs. Het 

referentiekader legt hiermee de kaders neer voor het 

verantwoord gebruik van studiedata, waarbinnen instellingen

eigen keuzes kunnen maken en nadere invulling kunnen geven.

https://doe-meer-met-studiedata.nl/article/referentiekader-verantwoord-gebruik-studiedata/


Vernieuwing op sectorniveau

Infrastructuur voor het delen van digitale 
leermaterialen

SURF edusources wordt doorontwikkeld op basis 
van requirements van docenten binnen
vakcommunities en hogeronderwijsinstellingen. 

Er kan zowel open, semi-open als commercieel
materiaal op het platform ontsloten worden. 

Docenten kunnen samenwerken aan verschillende
vormen van digitale leermaterialen. 

Een contentadviesraad adviseert welke inhoud
interessant is voor verschillende vakcommunities.

https://versnellingsplan.nl/zones/digitale-leermaterialen/landelijk-platform-voor-digitale-leermaterialen/
https://www.surf.nl/edusources-landelijk-platform-met-groot-aanbod-van-digitale-leermaterialen


Vernieuwing op instellingsniveau

Bouwstenen effectieve docentprofessionalisering

Met de toolkit bouwstenen van de zone 

Docentprofessionalisering kunnen instellingen

effectieve docentprofessionalisering op het gebied van 

onderwijsinnovatie met ict inrichten en evalueren

https://versnellingsplan.nl/publicatie/toolkit-bouwstenen-effectieve-docentprofessionalisering/


Infographic resultaten 2020

https://versnellingsplan.nl/over-versnellingsplan/


Versnellingsplan.nl

@versnellingspl

Contact

• Aanmelding voor de nieuwsbrief via https://versnellingsplan.nl/over-versnellingsplan/

• Stuur een e-mail naar johanna.degroot@surf.nl

• Volg het Versnellingsplan op Twitter en LinkedIn

http://www.versnellingsplan.nl/
https://versnellingsplan.nl/over-versnellingsplan/
mailto:johanna.degroot@surf.nl
https://twitter.com/versnellingspl
https://www.linkedin.com/company/versnellingsplan

