Een Vlaams platform voor digitale
innovatie in het hoger onderwijs.
Zin of onzin?
Debatavond 20 april 2016
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Voorgeschiedenis: KVAB-Standpunten
http://www.kvab.be/standpunten.aspx
Standpunt 33: Denkers

Standpunt 34: Reflectiegroep
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KVAB-Standpunt 34 en opvolging
-Uitgangspunten:
1. potentieel digitale technologie ongezien
- voor oplossen actuele uitdagingen van het hoger onderwijs
- voor creëren nieuw type van universiteiten en hogescholen,
met een verbeterde en verbrede maatschappelijke rol
2. krachtige acties nodig, op alle niveaus.
-Aanbevelingen: aan docenten en onderzoekers
universiteiten en hogescholen, de overheid
-Voorstel: aan de Minister van Onderwijs (15 december 2015):

Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger
onderwijs
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Vlaams platform voor Digitale Innovatie
in het Hoger Onderwijs
• Op te richten in overleg met VLIR, VLHORA, VLOR, NVAO, VVS
en representatieve organen van ondernemingswereld,
professionele wereld, overheid.
• Geleid door een raad bestaande uit de ter zake bevoegde vice
rectoren van de vijf universiteiten, de analoge
verantwoordelijken van de associaties, vertegenwoordigers
van de diverse stakeholders.
• Operationeel onderbouwd door een centrum (dienst) voor
administratieve, organisatorische , technologische
ondersteuning,
• Wetenschappelijk onderbouwd door een expertisecentrum
(iMinds?)
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Vlaams platform voor Digitale Innovatie
in het Hoger Onderwijs
Opdrachten:
1. Ondersteuning van overleg en samenwerking tussen HO
instellingen

2. Coördinatie van studies en voorbereiding van adviezen voor
de overheid
3. Afsluiten van gezamenlijke overeenkomsten met externe
partners
4. Initiatie en coördinatie van gemeenschappelijke (interinstitutionele) initiatieven
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1.Ondersteuning van overleg en
samenwerking tussen HO instellingen
• Uitwisseling van ervaringen en ideeën
• Uitwisselen en delen van online cursussen en leermaterialen
(OER- Open Educational Resources)
• Samenwerking in onderwijstechnologische research en
expertiseopbouw
• Gezamenlijke creatie van leermaterialen, cursussen (DOCCsDistributed Open Collaborative Courses) en eventueel zelfs
volledige opleidingsprogramma’s
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2.Studies en advies voor de overheid
• Herdenken van het systeem “ Open Universiteit” en opnieuw
bekijken van de samenwerking van de Vlaamse Universiteiten
met de OU Nederland vanuit de digitale realiteit?
• Nieuwe kost-en financieringsmodellen voor het hoger
onderwijs vanuit Blended Learning?
• Digitale onderwijsinnovatie als essentieel criterium voor
accreditatie, kwaliteitszorg, subsidiëring van de instellingen (vijf
jaren plannen)?
• Financiële ondersteuning van interinstitutionele en
internationale netwerking op het vlak van online learning?
(voorbeeld: Erasmus+ van de EU)?
• Regels voor toekenning van studiepunten aan “elders gevolgde”
MOOCs ?
• “Learning and education design” als volwaardige
wetenschappelijke discipline (FWO)?
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3.Gezamenlijke overeenkomsten met externe
partners
• Gezamenlijke contracten met MOOCs platformen (EdX,
Coursera…)
• Gezamenlijke deelname aan Europese initiatieven zoals Open
Up Ed
• Gezamenlijke overeenkomsten met buitenlandse MOOCs en
buitenlandse universiteiten en netwerken
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4.Initiatie ,coördinatie en ondersteuning
van gemeenschappelijke initiatieven
-Stimuleren en ondersteunen van DOCCs en virtuele mobiliteit
(op Vlaamse, Europese en “globale” schaal)
-Productie en organisatie van interuniversitaire MOOCs, DOCCs,
SPOCS (Small Private Online Courses) in antwoord op de snel
veranderende noden van de maatschappij (lifelong learning)
-Organisatie van seminaries en studiedagen
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Programma
• 17.30 Inleiding
• 17:45 Buitenlandse voorbeelden: Noorwegen en Nederland

-SURF: ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland
- voorstelling door Voorzitter Paul Rullmann
-Norgesuniversitet: Norvegian Agency for Digital Learning in Higher Education voorstelling door Chairman Jens Uwe Korten
• 18:45 Pauze
• 19:00 Panelgesprek en debat
Cis Van den Bogaert, VLIR en VLOR
Luc Vandeput, VLHORA
Piet Desmet, iMinds
Katie Goeman, Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie
Simon Van Damme, Raadgever hoger onderwijs, kabinet Minister Crevits
• 20:30 Slot & receptie
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