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https://flic.kr/p/Lqq66v
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http://campusdevelopment.tudelft.nl/project/puls
e/
Virtual tour: https://nmc360.tudelft.nl/vt_pulse/

4 Programma van Eisen PULSE

'LW�NDQ�]LMQ�LQ�GH�YRUP�YDQ�HHQ�LQWHUDFWLHI�ZHUNFROOHJH��ÀLSSHG�FODVVURRP��YLGHRFRQIH-
rencing of studio classrooms. In het gebouw worden interfacultair vakken ingeroosterd 
en als de studenten en docenten uit hun onderwijs komen, worden ontmoetingen 
gefaciliteerd in het gebouw. Dit door veel zitjes en hoekjes te creëren door het gebouw 
heen en door inspirerende beelden of opstellingen van de TU Delft te exposeren 1). 
Pulse is een social buzzing zone waar men altijd verrast kan worden door andere en 
nieuwe inzichten, waardoor ontplooiing op academisch vlak mogelijk wordt gemaakt. 
Het biedt een stimulerende context voor onderwijs op de TU Delft. Dit betekent dat het 
gebouw ook lange openingstijden moet kennen om een breed publiek optimaal te kun-
nen voorzien in hun behoefte. Deze behoefte bestaat o.a. uit docenten die hun vakken 
daar geven tussen 9 en 5, studenten die in de weken voor de tentamens op zoek zijn 
naar goede zelfstudieplekken 2) tot in de late uurtjes en trainingen voor docenten die in 
de avond plaatsvinden.
1) In de ontwerpfase dienen de bedoelde inspirerende beelden en opstellingen 

QDGHU�JHGHÀQLHHUG�WH�ZRUGHQ�
2) Dit betreft secundair gebruik. De ruimten worden primair ingericht voor active-

rend onderwijs.

2.3  PULSE IS NIET HET CENTRUM VOOR  
ONDERWIJSINNOVATIE...

Pulse biedt geen ruimte voor onderwijsinnovatie. Dit wil zeggen dat Pulse geen speci-
¿HNH�HLVHQ�VWHOW�DDQ�GH�DXGLRYLVXHOH�PLGGHOHQ�RI�DDQ�GH�YRUP�YDQ�GH�UXLPWH��2QGHU-
wijsinnovatie zal plaatsvinden in een nabijgelegen locatie die losstaat van Pulse. 
In dit onderwijsinnovatie centrum kunnen nieuwe ontwikkelingen worden getest in een 
pilot opstelling. Pas als de innovaties zijn uitontwikkeld en getoetst zijn op hun toege-
voegde waarde, kunnen de benodigde voorzieningen worden toegepast in Pulse en de 
rest van de campus. 

In het Pulse gebouw is het wel mogelijk voor docenten om binnen de mogelijkheden 
van de inrichting nieuwe methodes van lesgeven te testen en ontwikkelen. Daarnaast 
zal Pulse zodanig ingericht worden dat dynamisch roosteren binnen dit gebouw opti-
maal gefaciliteerd wordt, om zo tot een optimale bezetting van de zalen te komen. 
Het is belangrijk dat de onderwijsinnovatie zichtbaar is in het Pulse gebouw, om er
zo voor te zorgen dat docenten en studenten kennis maken met nieuwe vormen van 

Pulse ondersteunt activerende onderwijsvormen. Locatie van Pulse. Voor meer gezichtspunten, zie bijlage 3.

http://campusdevelopment.tudelft.nl/project/pulse/
https://nmc360.tudelft.nl/vt_pulse/
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CC-BY 4.0 20Delphi, Greece by tamara Semina, CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delphi,_Greece_-_panoramio.jpg
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ACTION
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1. Stel je kort aan elkaar voor
2. Kies met je tweetal een van de acht dimensies 
3. Open de pagina van de betreffende dimensie
4. Bestudeer de dimensie en indicatoren
5. Leg uit waar jouw instelling staat; geef voorbeelden
6. Bedenk wat je wilt veranderen/verbeteren

PS: mocht er extra tijd hebben, bestudeer dan een volgende dimensie
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NEXT STEPS FOR EMBED
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• Self Assessment tool 
§ Excel version is ready
§ Online version will come later

• Implementation guidelines

• MOOC on FutureLearn
(now running)
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embed.eadtu.eu
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