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Aanvraagformulier Grassroots 2022 
 

Dit is het formulier om een Grassrootsubsidie aan te vragen. Grassroots zijn kleinschalige vernieuwende ICT-

projecten die tot doel hebben om te ondersteunen in duurzame onderwijsinnovatie. Grassroots dienen als eerste 

stimulans voor docenten om hun onderwijs te vernieuwen en kunnen een opstap zijn voor een aanvraag van een 

grotere subsidie (binnen de Grassroots of een andere subsidie). 

Het formulier bestaat uit 5 of 6 pagina's, afhankelijk van het aantal betrokken docenten. Je kan het formulier afsluiten 

en op een later moment verder gaan. De reeds ingevulde gegevens blijven een maand bewaard vanaf de laatste 

activiteit. 

Deadline voor het indienen van aanvragen is 24 maart 2022 om 13:00 uur. Daarna is dit formulier niet meer 

beschikbaar. 

 

Is de hoofdaanvrager zelf een docent? 

o Ja  

o Nee  

 

Wat is de functie van de hoofdaanvrager? 

o Student  

o Ondersteunend personeel  

o Onderwijsdirecteur  

o Anders, namelijk: ________________________________________________ 

 

Vul hieronder de personalia in van de hoofdaanvrager (met deze persoon zullen we communiceren over de 

beoordeling van de aanvraag) 

o Voor- en achternaam ________________________________________________ 

o E-mailadres ________________________________________________ 

o Telefoonnummer ________________________________________________ 

o Faculteit ________________________________________________ 

o Opleiding ________________________________________________ 

o Vak ________________________________________________ 

o Studiejaar ________________________________________________ 

o Aantal studenten ________________________________________________ 
 

 

 
Hoeveel docenten zijn er betrokken bij deze aanvraag? 

________________________________________________________________ 
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End of Block: Standaard vragenblok 
 

Start of Block: Personalia docenten 

 

Doen er veel docenten mee aan deze Grassroot? Laat de velden leeg wanneer deze hetzelfde zijn als de 

voorgaande docent. 

 

 

 

Vul hieronder de personalia in van de 1e docent 

o Voor- en achternaam ________________________________________________ 

o Faculteit ________________________________________________ 

o Opleiding ________________________________________________ 

o Vak ________________________________________________ 

o Studiejaar ________________________________________________ 

o Aantal studenten ________________________________________________ 
 

 

 

Vul hieronder de personalia in van de 2e docent 

o Voor- en achternaam ________________________________________________ 

o Faculteit ________________________________________________ 

o Opleiding ________________________________________________ 

o Vak ________________________________________________ 

o Studiejaar ________________________________________________ 

o Aantal studenten ________________________________________________ 
 

 

ETC. 

 

End of Block: Personalia docenten 
 

Start of Block: Over de Grassroot en de techniek 

 

Titel van de Grassroot 

________________________________________________________________ 
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Beschrijf kort wat je wilt gaan doen 

________________________________________________________________ 

 

 

Hoe nieuw is dit Grassrootidee voor jou? 

o Ik ken niemand die iets vergelijkbaars heeft gedaan.  

o Ik heb weleens iets hierover gezien/gelezen, maar dat was niet in het onderwijs.  

o Ik heb weleens iets hierover gezien/gelezen in het onderwijs, maar niet in mijn netwerk.  

o Eén iemand in mijn netwerk heeft weleens iets vergelijkbaars gedaan.  

o Meerdere mensen in mijn netwerk hebben weleens iets vergelijkbaars gedaan.  

o Ik heb zelf al eens iets vergelijkbaars gedaan, maar wil nu iets uitproberen in gewijzigde vorm.  

o Ik heb zelf al eens iets vergelijkbaars gedaan, maar ik wil nu voortborduren op de resultaten van mijn vorige 
initiatief.  

 

 

 

Ligt er een concreet probleem ten grondslag aan de Grassroot dat opgelost moet worden, of gaat het om het 

uitproberen van iets nieuws? 

o Ik heb een concreet probleem dat ik wil oplossen  

o Ik heb niet een concreet probleem, ik wil iets nieuws uitproberen  
 

 

 

Waar verwacht je verbetering na het uitvoeren van de Grassroot? 

▢ In mijn werkproces  

▢ In het werkproces van de docent(en)  

▢ In het leren van studenten  
 

 

 

Beschrijf kort de onderwijssituatie die je wilt verbeteren (wat is de huidige situatie) 

________________________________________________________________ 
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Beschrijf kort hoe de gewenste onderwijssituatie na deze Grassroot eruit ziet 

________________________________________________________________ 
 

 

Bij welk thema past je idee (het best)? 

o Studentcreatie als opdracht 

o Virtual Reality 

o Ontwikkeling van onderwijsmateriaal 

o Geen van bovenstaande, namelijk... ________________________________________________ 
 

 

Welk soort ICT wil je gaan inzetten?  

Het gaat om het resultaat, niet om welke ICT nodig is om daar te komen. Dus bijvoorbeeld: wat zien de studenten 

straks in hun onderwijs voor ICT? 

▢ Hardware  

▢ Software  

▢ Video  
 

 

Omschrijf kort wat voor hardware 

________________________________________________________________ 
 

 



 

 

 Page 5 of 6 

Wat voor soort software? 

▢ E-learning  

▢ Feedback/gradingtool  

▢ Een eigen geprogrameerde tool/app  

▢ Digitale toetsing/quizzen  

▢ Website/wiki  

▢ Game  

▢ Votingtool  

▢ Anders, namelijk... ________________________________________________ 
 

 

Wat voor soort video? 

▢ Kennisclips  

▢ 2D video  

▢ Augmentet Reality (AR)  

▢ Virtual Reality (VR)  

▢ Anders, namelijk... ________________________________________________ 
 

 

Weet je al welke welke tool/programma je precies gaat inzetten? 

o Ja, namelijk: ________________________________________________ 

o Nee, ik twijfel nog tussen een paar  

o Nee, ik moet nog uitzoeken welke tools/programma’s er allemaal zijn  
 

 

Indien van toepassing: Welke aanvullende ICT ga je gebruiken om de Grassroot uit te kunnen voeren?  

Bijvoorbeeld: wanneer een zelfgemaakte video in het onderwijs wordt ingezet, is er mogelijk ook een 

montageprogramma nodig. 

________________________________________________________________ 
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End of Block: Over de Grassroot en de techniek 
 

Start of Block: Doelstelling en ondersteuning 

Wat hoop je te leren met dit project? 

Probeer het zo concreet en bondig mogelijk te formuleren. 

o Didactisch ________________________________________________ 

o Technisch ________________________________________________ 
 

 

Heb je technische ondersteuning nodig of vragen over de techniek in je Grassroot? 

o Ja, namelijk: ________________________________________________ 

o Nee, ik krijg al ondersteuning van iemand  

o Nee, ik heb zelf voldoende technische kennis  
 

 

Heb je behoefte aan didactische coaching? 

o Ja  

o Nee, ik heb al didactische coaching  

o Nee, ik heb zelf voldoende didactische kennis  
 

 

Heb je al concreet voor ogen hoe je de Grassrootssubsidie wil besteden? 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Doelstelling en ondersteuning 
 

 


