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Gepersonaliseerd onderwijs 
op een grote schaal.

Klassikale lessen
Groot bereik. De uitleg is 
geschikt voor een deel van 
de studenten.

Persoonlijke begeleiding 
Aandacht voor één student 
tegelijkertijd.









Bron Feiten en cijfers, Vereniging Hogescholen



We zijn gearriveerd, 
maar  missen de helft 
van de passagiers!
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Bron: CBS 
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/10/uitgaven-van-huishoudens-aan-onderwijsondersteuning

Uitgaven van huishoudens aan bijles 
in miljoen euro



Bron: www.aob.nl/nieuws/weer-meer-burn-outklachten-in-het-onderwijs

Percentage docenten dat kampt met burn-out klachten
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600+ 
Instructie videos

680+ 
Infographics

2800+ 
Meerkeuzevragen



Kwaliteit van content is cruciaal
Wij hanteren hoge kwaliteitseisen voor onze modulaire content. 
Een goed algoritme met matige content werkt simpelweg niet. 





Wat betekent dit voor leerlingen en studenten?
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Wat betekent dit voor docenten?



Start

Leerdoelen

Vragen

Zoek

Exporteer 
leerdoelen

Exporteer 
vragen

Newton

Selecteer
Kies 

volgorde

1 2 3

Socrative

Gekoppelde 
leerdoelen

Geanimeerde 
Google Slides

Samenvatting als 
PDF

Gekoppelde 
vragen

Relevante 
examenvragen

Set voor 
LeerLevels app

Formatieve 
toets in Forms

Leerdoelenlijst

Formatieve 
toets in Forms

LeerLevels Crowd
crowd.leerlevels.nl

Playlist met 
commentaar



Innovatie in het hoger onderwijs is 
niet vanzelfsprekend!



September 
2021

Werving projectmanager
Werken aan de techniek

Maart 
2021

Uitreiking 

April 
2021

Gesprekken met 
CvB

Februari 
2022

Werving nieuwe 
teamleden

06 april 
2022

“Eerste” 
werkdag 

Opstarten duurde langer dan verwacht



Uitdaging
Innovatie begint heel klein, vaak 
met een enkel idee. Als het niet 
past in bestaande kaders dan 
heeft het weinig ruimte om verder 
te groeien, zeker in een grote 
organisatie.

Onze oplossing
Minder dagen in dienst om aan 
LeerLevels te werken.

Uitdaging
Het team bestaat uit docenten die 
andere verplichtingen hebben. De 
beschikbaarheid wisselt over de 
tijd en de korte termijn 
verplichtingen hebben prioriteit. 

Onze oplossing
Zorg voor een stabiele kern. In het 
geval van LeerLevels zijn Jonas en 
Youssef de stabiele factor.

Uitdaging
Docenten hebben geen 
beslisbevoegdheid over de 
middelen. Tegenspraak kan leiden 
tot vervelende verhouding met 
leidinggevende.

Onze oplossing
Geen.

Kwetsbaarheid van de ideeën Kwetsbaarheid van het team Kwetsbaarheid van de docent

Innoveren is kwetsbaar



Dankzij de premie kunnen we verder ontwikkelen



Content
Uitbreiden en Open 
Access aanbieden

Platform
Verbeteren en 
integreren met LMS 

Pilots
Klein beginnen, leren 
en opschalen

Research
Opgedane inzichten 
vastleggen en delen

Community
Docenten samen 
onderwijs ontwikkelen
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