Dit is een voorbeeldformulier. Ga naar het online aanmeldformulier om een onderwijsidee in te sturen

Beste onderwijsvernieuwer,
Welkom! Via dit webformulier kun je een onderwijsidee insturen dat jouw onderwijs en het onderwijs
van jouw collega's kan vernieuwen en verbeteren. Met jouw inzending maak je kans op budget om
jouw idee mee uit te voeren: eenGrassRoots prijs of een KnowVU Award.

Grass Roots of KnowVU Award?
Met ingang van 2017 zijn de aanmeldingstrajecten GrassRoots (van de Adviesraad ICT en Onderwijs)
en de KnowVU Award (van KnowVU) samengevoegd tot één traject. Kandidaten kiezen voorafgaand
aan het indienen van hun onderwijsidee naar welk van de twee stimuleringsfondsen zij willen
meedingen:
GrassRoots

KnowVU Award

voor kleinschalige
ICT-experimenten

voor vakoverstijgende onderwijsideeën

Stimulering

5x €1000,-

Juryprijs: €7.500,- + 50 uur hulp studentassistent
Publieksprijs: €2.500,-

Aantal
prijswinnaars

maximaal 5 per jaar

maximaal 1 per jaar

Onderwijsexperiment:
Het uitproberen van een ICTtoepassing ter verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs op vakof opleidingsniveau.

Onderwijsproject:
Een vakoverstijgend, in potentie
opleidingsoverstijgend en idealiter
faculteitsoverstijgend idee ter verbetering
van het onderwijs.

Meer over de GrassRoots

Meer over de KnowVU Award

Type idee

Contactgegevens

Naam en voorletters
Functie
Afdeling, Faculteit
Emailadres
Telefoon
Voor welk stimuleringsfonds wil je een onderwijsidee inzenden?
O

GrassRoots

O

KnowVU Award
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GrassRoots zijn stimuleringsprijzen voor kleinschalige ICT-projecten waarin docenten werken aan
verbetering van hun eigen onderwijs, op een manier die aansluit bij hun persoonlijke ideeën en
behoeften. GrassRoots zijn bedoeld voor docenten die geen of beperkte ervaring hebben met het
toepassen van ICT in het onderwijs en op docenten die ervaring willen opdoen met een nieuwe ICTtoepassing in hun onderwijs.
Het gaat erom dat het voor de docent nieuw is, het hoeft niet perse innovatief te zijn voor de VU. Het
kan dus bijvoorbeeld gaan om specifieke toepassingen binnen het LMS Canvas van de VU, het kan
gaan om Web2.0 toepassingen, het kan gaan om het maken of gebruiken van Open Educational
Resources, specifieke beroepssoftware e.d. Middels begeleiding door facultaire ondersteuners of een
zeer kleine financiële tegemoetkoming voor bijv. software worden docenten gestimuleerd om hun
project tot een goed einde te brengen en over hun ervaringen te rapporteren zodat anderen er van
kunnen leren.

Beoordelingscriteria
•
•
•
•
•
•

De mate waarin de inzet van ICT leidt tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
De mate waarin het voor de aanvrager gaat het om een nieuwe ICT-toepassing in het
onderwijs; het hoeft geen baanbrekende vernieuwing te zijn.
De mate waarin de inzet van ICT en de toegevoegde waarde in de onderwijscontext helder is.
De mate waarin er concreet onderwijsmateriaal of een concrete werkvorm wordt ontwikkeld.
De mate waarin het onderwijsmateriaal of concrete werkvorm tijdens de looptijd van
GrassRoots gebruikt wordt in het onderwijs.
De mate waarin voorstellen ook voordelen kunnen bieden voor andere opleidingen en vakken.

Het project is haalbaar met standaard ICT gereedschappen die de VU biedt of gratis Web2.0
gereedschappen. Extra waardering is er voor projecten waarin zogenaamde Open Educational
Resources worden gemaakt of gebruikt.

Voorwaarden
•
•
•
•
•

Er kunnen in het najaar maximaal 5 GrassRoots worden toegekend die elk €1000,- groot zijn.
Alleen voorstellen die zijn ontvangen vóór het sluiten van de indieningsdatum worden
behandeld. Voor de exacte indieningsdata en wijze verwijzen we naar de KnowVU site en naar
VUnet.
Er kan niet worden gecorrespondeerd met de jury.
Bij toekenning verplicht de docent zich tot minimaal 2x presenteren van het project en tot het
opleveren van een fact-sheet.
Pas na afloop van de projectperiode en wanneer aan de voorwaarden is voldaan, wordt het
stimuleringsbedrag uitgekeerd.
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Titel en korte beschrijving van het projectvoorstel
Titel:
Projectbeschrijving: (maximaal 200 woorden)

Inzet in Onderwijs
Hoe wordt het project ingezet in het onderwijs? (max 200 woorden)

Concrete opbrengsten
Welke concrete opbrengsten/resultaten verwacht je van het project? (max 200 woorden)

Globale planning
Wat zijn de belangrijkste mijlpalen? (max 200 woorden)

Haalbaarheid en risico's
Hoe haalbaar is het project? Wat zijn de risico's en hoe kun je anticiperen op de risico's? (max 200
woorden)

Einde aanmeldformulier GrassRoots
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KnowVU Award
KnowVU looft jaarlijks universitaire stimuleringsprijzen uit voor vernieuwende onderwijsideeën van
docenten binnen de VU, het VUmc of ACTA.
Via dit webformulier kun je jouw innovatieve idee indienen bij de jury. Geselecteerde kandidaten worden
uitgenodigd om zijn of haar idee kort en overtuigend toe te lichten middels een korte video. Voor het
maken van de video kan de hulp worden ingeschakeld van een student-assistent van de VU
Onderwijswerkplaats. Op de korte filmpjes kan online worden gestemd door het publiek. Het filmpje met
de meeste stemmen wint de publieksprijs á €2.500 om het idee mee uit te voeren. De jury selecteert de
winnaar van de KnowVU Award: €7.500,- + 50 uur hulp van een student-assistent.

Criteria KnowVU Award
Het idee moet aan de volgende vier randvoorwaarden voldoen:

1. Het idee moet duurzaam zijn, in de zin dat slechts een eenmalige investering nodig is om het
te implementeren in het onderwijs.
2. Het idee moet vakoverstijgend zijn, in potentie opleidingoverstijgend en idealiter
faculteitoverstijgend zijn.
3. Het idee moet uiterlijk in collegejaar 2020-2021 worden uitgevoerd.
4. Het idee moet worden voorzien van een (globale) begroting.

Het idee
Omschrijf hier kort en samenvattend het idee en beantwoord daarna onderstaande vragen over het
innovatieve karakter en de haalbaarheid van het idee.
N.B. Onderstaande omschrijving van het idee zal worden gepubliceerd op de website van KnowVU
wanneer het idee door de jury is geselecteerd.
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De inzendingen voor de KnowVU Award worden beoordeeld op basis van de antwoorden op
onderstaande vragen. Gelieve deze vragen kort (maximaal 200 woorden), maar zoveel als mogelijk
te beantwoorden.

Innovatief karakter

Welk probleem wordt met het idee opgelost en wat levert het idee concreet op?

(max

200 woorden)

In welk opzicht is het idee nieuw? (max 200 woorden)

Wat is de meerwaarde voor andere vakken/faculteiten? Hoe ziet deze
meerwaarde eruit? (max 200 woorden)

Haalbaarheid
Welke investering in tijd, geld en menskracht is nodig om het idee te doen slagen?
Op welke termijn is het idee uitvoerbaar? (max 200 woorden)

Op welke wijze past het idee binnen het huidige onderwijsaanbod? Wordt de
implementatie gesteund door het afdelings-, opleidings- of facultair bestuur?
(max 200 woorden)

Einde aanmeldformulier KnowVU Award

