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Dit project is uitgevoerd binnen  
de stimuleringsregeling Open en 
online onderwijs 2017. Daarin dagen 
SURF en het ministerie van OCW  
de Nederlandse hogeronderwijs
instellingen uit om te experimenteren 
met verschillende vormen van open 
en online onderwijs.

www.surf.nl/stimuleringsregeling-
open-online-onderwijs
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Ook aan de 
slag met dit 
 onderwerp?

Neem contact  
op met Menno 
Slingerland  
(projectleider): 

m.slingerland@fontys.nl

Fontys Sporthogeschool ontwikkelt open en online vakspecifiek onderwijs
materiaal over praktische onderzoeksvaardigheden. Het materiaal richt  
zich op studenten lichamelijke oefening en moet goed aansluiten bij hun 
belevingswereld.

Wat houdt het project in?
Recent is er bij Fontys Sporthogeschool  
een curriculumvernieuwing doorgevoerd. 
Daarbinnen neemt praktijkgericht onder
zoek een belangrijke plek in, maar ontbreekt 
het aan een overzichtelijk platform waar 
studenten de ondersteunende informatie 
over diverse aspecten rondom onderzoek 
kunnen vinden. Daarnaast is gebleken dat 
studenten van de bachelor lichamelijke  

opvoeding (ALO) behoefte hebben aan 
meer vakspecifieke ondersteuning op  
het vlak van praktijkgericht onderzoek,  
bijvoorbeeld in de vorm van een overzicht 
van binnen de lichamelijke opvoeding  
veel toegepaste onderzoeksdesigns zoals 
interventieonderzoek, ontwikkelonderzoek 
of actieonderzoek.

Daarom gaat Fontys Sporthogeschool een 
open en online leeromgeving ontwikkelen 
met vakspecifiek onderwijsmateriaal voor 
studenten LO. Deze studenten zijn zeer 
praktijkgericht en daarom moet het  

materiaal over onderzoeksvaardigheden 
goed aansluiten bij hun belevingswereld. 
Binnen deze omgeving kunnen studenten 
ook meer individuele leertrajecten door
lopen, die aansluiten bij hun leertaken en 
hun interesse voor bepaald type onderzoek. 
Daarnaast worden een docentenhandleiding 
en training ontwikkeld, gericht op het 
succesvol verbinden van online en offline 
onderwijs.

Hoe kunnen andere instellingen van 
dit project profiteren?
Het resultaat van dit project is relevant voor 
alle ALO’s in Nederland, die allemaal een 
substantieel deel van de onderwijstijd aan 
praktijkgericht onderzoek besteden. Omdat 
alle ontwikkelde materialen vrij beschikbaar 
worden gesteld en actief zullen worden  
gedeeld, kan elke ALO de online leer
omgeving gebruiken. Om dit te verkennen 
zal tijdens het ontwikkelingsproces al over
leg plaatsvinden met vertegenwoordigers 
van andere ALO’s. 

EEN OPEN EN ONLINE  
LEEROMGEVING BINNEN DE 
LICHAMELIJKE OPVOEDING

OPEN EN ONLINE LEEROMGEVING 
IN ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN 
VOOR STUDENTEN LICHAMELIJKE 
OPVOEDING

““Praktijkonderzoek neemt een steeds belangrijkere plek in 
binnen het onderwijs. Met dit online platform kunnen we onze 
studenten nog beter opleiden tot kritische, onderzoekende en 

innoverende docenten.”  Menno Slingerland 
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