
 
 

Summerschool Mobiele apps voor Onderwijs en 

Onderzoek 

Leer de mogelijkheden van mobiele (web)apps kennen door in een team zelf een prototype 

te bouwen. Van 15 tot en met 17 augustus organiseert SURFacademy een driedaagse 

Summerschool over Mobiele apps voor Onderwijs en Onderzoek.  

Een wekker op je smartphone die zich automatisch aanpast aan je rooster of een app voor de 

tablet die je informeert als er in een kennisbank nieuw onderzoek over jouw vakgebied is 

opgenomen: het zijn apps die het leven van een student, docent of onderzoeker makkelijker 

maken. 

Apps ontwikkelen 

Tijdens deze Summerschool verken je de mogelijkheden van mobiele apps voor onderwijs en 

onderzoek door in een multidisciplinair team een prototype van een (web)app te ontwikkelen voor 

je eigen onderwijs-/onderzoeksinstelling. Je bekijkt een aantal apps die al ontwikkeld zijn en 

ingezet worden in de onderwijs- en onderzoekssector. Je onderzoekt welke specifieke eisen 

gesteld moeten worden aan een app die in onderwijs, resp. onderzoek ingezet gaat worden. Je 

bestudeert een aantal tools waarmee een mobiele app gebouwd kan worden en doorloopt het 

volledige traject vanaf het zelf bedenken van een mobiele app tot aan het maken van een 

prototype. 

Samenwerken in teams 

Om een goede app te kunnen ontwikkelen wordt van meet af aan intensief samengewerkt door 

de betrokken partijen – inhoudsdeskundigen (docenten, onderzoekers, ICT(&O)-adviseurs) èn 

bouwers. We vragen daarom aan deelnemers om binnen hun eigen onderwijsinstelling een team 

te formeren en zich ook als team aan te melden voor de School. Tevoren maken de teams een 

basisplan waarvoor zij een app willen ontwikkelen. Tijdens de School werken zij dit plan verder uit 

en bouwen zij een prototype van hun app, waarbij ze worden bijgestaan door zowel inhoudelijke 

als technische experts. 

Deelnemers die niet een eigen team kunnen samenstellen, kunnen zich individueel aanmelden. 

De organisatie van de Summerschool zal dan – indien mogelijk - teams samenstellen van 

verschillende organisaties.  

Locatie, deelname en kosten 

De Summerschool zal plaatsvinden van 15 tot 17 augustus bij de Universiteit van Utrecht, op de 

Uithof. De kosten voor deelname bedragen € 330,00 per persoon; lunches en diners zijn 

inbegrepen. Teams van één onderwijsinstelling waarin zowel bouwers (programmeurs) als 

inhoudsdeskundigen (onderzoekers, docenten, onderwijskundigen of ICT&O-medewerkers) 

vertegenwoordigd zijn, krijgen een korting van 25%.  

Docenten, studenten onderzoekers, ICT(&O)-medewerkers, onderwijskundigen en ontwikkelaars 

van bij SURF aangesloten instellingen kunnen zich aanmelden voor de Summerschool op de site 

van SURFacademy.
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 Studenten betalen  € 75,00 (lunches en diners inbegrepen), en werken in teams samen met een medewerker 

uit een onderzoeks- of onderwijsinstelling. Er is ruimte voor maximaal 7 studenten.  

http://www.surf-academy.nl/programma/event/?id=463
http://www.surf-academy.nl/programma/event/?id=463


 
 

Programma1 Summerschool Mobiele (web)Apps voor Onderwijs en Onderzoek 
 

Dag 1: mogelijkheden mobiele apps voor onderwijs en onderzoek, het ontwerpproces en specifieke eisen die 
gesteld worden aan ontwerpen voor onderwijs, resp. onderzoek 

10.00 – 10.15 Welkom  

10.15 – 11.15 Creatieve wake-up-sessie rondom het voorstellen in teams op basis van plannen 
voor/verwachtingen van/ bijdrage aan school 

11.15 – 11.30 Koffiepauze 

11.30 – 12.15 Plenair: 
Wat is een goede app en hoe ontwerp je die? 

12.15 – 13.00 Parallelsessies:  
1. Wat maakt een app geschikt voor onderwijs?  
2. Wat maakt een app geschikt voor onderzoek?  
3. De technische mogelijkheden en beperkingen van sensors voor mobiele devices 

13.00 – 14.00 Lunch 

14.00 – 14.45 Plenair: 
Wat bepaalt de keuze voor een platform? 

14.45 – 15.45 Teamwork: 
Deelnemers werken in hun eigen team hun plannen uit op basis van input uit sessies en feedback 
van deelnemers en experts.  

15.45 – 16.00 Theepauze 

16.00 – 17.00 Plenair:  
Brainstorm over plannen teams 

18.00 - 20.00 Diner 

Dag 2: een app ontwikkelen en een prototype bouwen 

10.00 – 10.45 Plenair:  
Apps laten ontwikkelen door studenten, hoe pak je dat aan? 

10.45 – 11.30 Plenair: 
HTML5: wat is het en hoe kan je het gebruiken om voor verschillende platforms een app te 
ontwikkelen? 

11.30 – 11.45 koffiepauze 

11.45 – 12.30 Teamwork (ontwikkelen prototype app) aangevuld met parallelsessies: 
- Teamwork: Teams werken aan een prototype van hun eigen app 
- Inhoud parallelsessies afhankelijk van de vragen van de deelnemers, bijv. GameSalad , 

AppInventor,  sensors koppelen aan een app, beveiliging en privacy, ePub en andere ebook-
formaten. 

12.30 – 13.30 Lunchpauze 

13.30 – 16.30 Teamwork (ontwikkelen prototype app) aangevuld met parallelsessies: 

16.30 – 17.00 Centrale afsluiting dag 2, voorbereiding dag 3 

18.00 - 20.00 Diner 

Dag 3: afmaken prototype, aan elkaar presenteren van visie en eindproduct 

10.00 – 10.45 Plenair:  
2G, 3G, 4G: mobiele communicatiestandaarden: toepassingsmogelijkheden en ontwerpeisen 

10.45 – 11.30 Teamwork (bouwen prototype app), eventueel aangevuld met  (virtuele) presentaties, workshop of 
andere ondersteuning op aanvraag 

11.30 – 11.45 koffiepauze 

11.45 – 13.00 Teamwork (bouwen prototype app), eventueel aangevuld met  (virtuele) presentaties, workshop of 
andere ondersteuning op aanvraag 

13.00 – 14.00 Lunchwandeling: 4G-pilot faculteit Diergeneeskunde 

14.00 – 15.00 Teamwork: 
Teams maken prototype af en bereiden presentatie voor over prototype en toekomstplannen. 

15.00 – 17.00 Presentatie prototypes/plannen aan elkaar + afsluiting 
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 Dit programma is nog in ontwikkeling. Het is mogelijk dat hier nog wijzingen in aangebracht worden. 

http://gamesalad.com/
http://www.appinventor.mit.edu/

