Innovating Education
Case-study: Canvas implementatie bij de Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht (HU) is al jaren druk bezig invulling te geven aan de vernieuwde onderwijsvisie. Eind 2017
is de hogeschool gestart met de overgang van een eigen leermanagement systeem naar Canvas LMS. Ellen
Schuurink, Manager Digitale Leeromgeving aan de HU, heeft het gehele proces van dichtbij meegemaakt
en is verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot aan adoptie. Samen met Drieam, partner in dit
traject bij de HU, staan we even stil bij het proces en bespreken we de keuzes, verwachtingen en leerpunten.
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Hoe krijg je iedereen mee?
Om te zorgen voor een breed draagvlak voor de uiteindelijke keuze, werden alle HU collega’s vroegtijdig geïnformeerd
over het aanbestedingsproces middels diverse interne media kanalen zoals blogs, e-mail updates en een webinar met de
opleidingsmanagers.
“Heldere communicatie is een belangrijk element geweest voor de acceptatie van de keuze. Het proces was transparant en de
uitkomst is door docenten en studenten bepaald”, vertelt Ellen.
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En dan... de adoptiefase
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De uitdagingen
Op dit moment zit de HU nog midden in de uitrol van Canvas.
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Aanbevelingen
Als het gaat om de implementatie van Canvas, geeft Ellen andere onderwijsinstellingen graag een aantal tips mee:
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goed of ziet het er minder mooi uit dan in je oude LMS. Elke

gebouwd.”

cursus opnieuw bekijken en inrichten is dus de praktijk.”

1

Learning Tools Interoperability (LTI) is een specificatie ontwikkeld door IMS Global Learning Consortium, met als doel een standaard vast

te leggen, voor het integreren van elke rijke en interactieve onderwijsapplicatie met leerplatformen zoals elektronische leeromgevingen,
portalen of andere educatieve omgevingen.

Meer weten?
Wil je meer weten over het succesvol implementeren van een LMS en/of
het uitbreiden met LTI applicaties? Heb je vragen over Canvas en ben je
benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw (onderwijs)instelling? Wij
komen graag vrijblijvend bij je langs om onze ervaringen te delen en te
bespreken hoe wij jou mogelijk kunnen helpen.
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