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1. Projectdefinitie 

1.1 Achtergrond 

De acceptatie van tablets in het werkveld en het onderwijs gaat erg snel. Hoewel in geen 

enkele recente ICT&O paragraaf van de academiebeleidsplannen de inzet en stimulering 

van tablets is beschreven, beschikt op dit moment meer dan 75% 1van het onderwijzend 

personeel binnen Saxion over een iPad. Een dergelijke snelle acceptatie zie je ook in ons 

werkveld en wij willen het onderwijs laten aansluiten op de student van de 21e eeuw. 

Volgens het Horizon report van Educause 2011 is leren met mobiele devices momenteel de 

belangrijkste trend binnen het hoger onderwijs. Zelfsturing, flexibilisering en cocreatie 

worden door de inzet van mobiele devices makkelijker realiseerbaar. De Saxion 

speerpunten e-learning en didactiek, toetsen en inzet van video worden met de inzet van 

mobile devices en de reeds ontwikkelde apps2 versterkt.  

 

Mobiele devices zorgen er voor dat informatie over de studenten en het onderwijs continu 

beschikbaar is en maakt het mogelijk om studenten beter, sneller en directer te kunnen 

adviseren. Hierdoor wordt de informatie rond de onderwijsorganisatie efficiënter en 

actueler. De voordelen voor de organisatie van het onderwijs zijn evident.  

De inzet in het primaire onderwijsproces is mede door de korte introductieperiode nog 

zeer beperkt en kan ook specifieker. Dit vraagt van de docent extra inspanningen om b.v. 

uit te zoeken of er voor zijn/haar vak onderwijskundige apps, e- of i-books zijn of kunnen 

worden ontwikkeld en hoe deze op een effectieve, didactisch verantwoorde manier in 

zijn/haar onderwijs ingezet kunnen worden.  

 

Tijdens de laatste Show&Share waren er al mooie voorbeelden (Zorgonderwijs AGZ, 3D 

Neuroanatomie AMA) te zien van hoe dergelijk onderwijs met behulp van mobiele devices 

er uit kan zien. 

1.2 Uitwerking achtergrond 

De zoek- en uittesttrajecten willen we vooral bij de student neerleggen. Studenten 

ondersteunen docenten, zetten pilots op, doen onderzoek, betrekken andere studenten, 

informeren docenten door locale kennisdeelsessies en nemen deel aan een Saxion-brede 

community waar kennis en ervaringen over academies heen worden gedeeld. 

 

Van deelnemende academies wordt verwacht dat men voor een specifieke groep studenten 

een businesscase opstelt waarin de triple A gedachte is verwoord. Het onderwijs wordt 

door de inzet van een iPad Attractiever, Authentieker en/of Activerender. Een groep kan 

een jaar/fase uit een opleiding, afstudeerrichting of een gehele propedeuse zijn. 

 

Vanuit de academies zijn de volgende onderwerpen genoemd: 

                                                   
1
 Op basis van een inventarisatie binnen de leden van de SIG e-learning en didactiek 

2
 Blackboard app, Panopto app (weblectures), secure toetsomgeving, etc. 
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 samenwerkend leren door gezamenlijk gelijktijdig aan (groeps)documenten te werken 

 opnames van studentgesprekken, editten en peer feedback organiseren 

 opname van beeldschermfilmpjes door docent (vergelijkbaar met Khan-academie) 

 geen readers meer, maar inzet interactieve ebooks en/of gebruik open content 

 beoordelen van studenten via online-formulieren  

 digitaal voortgangstoetsing waardoor minder herkansingen en dus nakijktijd 

 effectiever leren door digitale voorbereiding en in het college diepgang creëren 

(flipped classroom) 

 interactiviteit verhoging waardoor stof beter beklijfd 

 anytime, anyplace, anywhere bereikbaar, inclusief intekenen op begeleidingstijd van de 

docent 

 de inzet van academie-specifieke games 

 

Naast de Academie Community komt er een Saxionbrede Community waarin (alle) 

ervaringen worden gedeeld. Grotendeels online maar ook in Show&Share achtige settingen 

al dan niet met face to face bijeenkomsten, maar ook via live broadcasting naar (mobiele) 

devices. 

 

Binnen dit project zal de samenwerking gezocht moeten worden met de onderzoekers van 

het lectoraat Effectief en innovatief leren. Zijn gaan flankerend onderzoek uitzetten om op 

termijn onderstaande vragen te kunnen beantwoorden. 

 Is de student met een iPad productiever/efficiënter? 

 Is er een relatie zichtbaar tussen gebruik iPad en leerresultaten? 

 Leiden ‘rijkere’ e-boeken tot betere studieresultaten? 

 

Binnen Saxion lopen er projecten en ontwikkelingen die raakvlakken hebben. Uiteraard 

wordt ook daar meer afgestemd, er worden niet gezamenlijk producten ontwikkeld. Denk 

hierbij aan Databanken, Mobile@Saxion, Cloud strategie, Social Media toepassingen, 

Toetsing.  

1.3 Projectdoel en gewenste eindresultaten 

 

 

De doelstelling van dit project is om inzicht te krijgen in hoeverre het gebruik van de iPad 

door studenten en docenten invloed heeft op de onderwijskwaliteit en studeerbaarheid van 

het onderwijs en de werkdruk van de docent. 

Hiervoor worden er 8 academie-eigen pilots binnen uitgevoerd. 

 

Saxion op pad biedt, naast financiële middelen, een community  waar studenten/docenten 

en/of academies bij de ontwikkeling en uitwerking van hun initiatieven elkaar kunnen 

Achtergrond 
Wat wil men met 

dit project 
oplossen? 

Projectdoel 
Binnen kaders 

opleveren van een 
product  

Eindresultaat 
Gewenst effect 
van het product 
(na het project!) 

Benefits 
Daarmee te 

realiseren baten 
(zie Business Case)  
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ondersteunen, ervaringen kunnen worden gedeeld etc.. Hiervoor worden ondersteuners, 

experts en onderzoekers ingezet. Een ander doel is dat studenten/docenten en/of 

academies van elkaar leren en kennis opdoen over het effect van hun vernieuwingen via 

gedegen onderzoek.  

De gelden voor dit project zijn bedoeld voor het starten, begeleiden, onderzoeken en 

communiceren over deze academie eigen pilots. 

 

Het project levert als eindresultaten: 

 Academie- en Saxionbrede communities waar de opgedane ervaringen (do’s en don’ts) 

in de pilots en kennis worden vastgelegd en gedeeld m.b.v. een community-platform 

en kennissessies.  

 Een start en eindconferentie.  

Het project start met een inspiratie-conferentie met een aantal keynotes en workshops 

waarin o.a. reeds opgedane ervaringen met het werken met iPads in het primaire 

onderwijsproces binnen en buiten Saxion worden gedeeld. 

Het project sluit af met een eind congres waarbij alle resultaten van het project worden 

gedeeld. Waar mogelijk presenteren studenten de resultaten binnen de pilots en 

hebben een rol bij de organisatie. 

 Een flankerend onderzoek naar de effecten van de inzet van iPads in het primaire 

onderwijsproces. 

 8 Pilots waarin van iPads in het primaire onderwijsproces gebruik gemaakt wordt, die 

op initiatief van academiemedewerkers of studenten geïnitieerd zijn. 

 

 

1.4 Scope en uitsluitingen 

 

Scope 

 De looptijd van het project is van 1-1-2013 tot 1-1-2014; daarna vindt de overdracht 

naar de staande organisatie plaats, te weten in de academies, de academie 

communities worden door de academies overgenomen, de Saxion community wordt 

overgedragen aan de SIG E-learining & Didactiek. 

 Alle innovaties waarbij een iPad een verwachte positieve invloed heeft op de 

verbetering van de onderwijskwaliteit (waaronder de primaire (didactische) 

onderwijsprocessen alsmede de onderwijsinhoud oftewel content) komen hiervoor in 

aanmerking. 

 Er wordt bij voorkeur gewerkt aan ontwikkelingen die met iPads opgelost kunnen 

worden en die voor meerdere academies van belang zijn. 

 Er wordt alleen gewerkt met tablets van Apple (iPad), maar de apps die worden 

gekozen, zijn waar mogelijk ook inzetbaar op andere platforms. 
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Niet in scope  

 Er worden geen deelprojecten van andere projecten uit het “Innovatiebudget 

Informatievoorziening” als pilot in het project Saxion op pad ondergebracht. 

 Er wordt niet gewerkt met andere tablets dan die van Apple (iPad  of iPad mini) 

1.5 Beperkingen en aannames 

De volgende beperkingen en aannames zijn geformuleerd: 

 Er zijn medewerkers van academies beschikbaar, die zowel kwalitatief (deskundigheid 

op het gebied van iPads) als kwantitatief (beschikbare tijd en prioriteit) een goede 

bijdrage kunnen leveren vanuit hun werkomgeving en draagvlak kunnen creëren voor 

de projectresultaten. 

 Er kunnen maximaal 8 pilots in 2013 gestart worden waarbij het zeer wenselijk is dat 

academies 50 % van de projectkosten mee financieren. 

1.6 Projecttoleranties 

Er zijn geen toleranties toegestaan op tijd en geld. De toleranties op scope en kwaliteit 

zullen gedurende de initiatiefase bepaald worden.  

1.7 Stakeholders 

De volgende stakeholders worden onderscheiden: 

 Programmamanager ICT&O 

 Programma Regie Groep ICT&O 

 Contactpersonen ICT&O  

 Special Interest Group E-learning & Didactiek 

 Special Interest Group Toetsing 

1.8 Afhankelijkheden en relaties (Interfaces) 

Het project heeft relaties met: 

 Project Saxion Ideeënbus 

 Project Worx 

 Project Saxion Mobile 

 ICT&O domein (o.a. SIG E-learning, SIG Toetsing, SIG Portal, ICT&O contactpersonen) 

 Onderzoeksvaardigheden m.b.v. ICT 

 Video verrijking van de leeromgeving  

 Serious Gaming 

 Learning Analytics 
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2. Initiële Business Case 

 

Volgens het Horizon report3 van Educause 2011 is leren met mobiele devices (tablet 

learning) momenteel de belangrijkste trend binnen het hoger onderwijs. Binnen Saxion 

zien we een snelle acceptatie onder het academiepersoneel. Uit evaluatie bij academies 

(o.a. ABO, MIM) blijkt een duidelijke meerwaarde van iPads bij docentwerkzaamheden. 

Door de inzet van diverse pilots op het gebied van mobile learning doen we op 

verschillende fronten voldoende ervaring op en kunnen het onderwijs daarna zo inrichten 

dat het “iPad–ready” kan worden.  

 

Het gebruik van tablets is een onomkeerbare ontwikkeling die zowel het onderwijs als het 

werkveld op alle manieren gaat beïnvloeden. Daarnaast versterkt de inzet van tablets het 

gebruik van social media, game based learning en electronic books. Allemaal 

ontwikkelingen die ons onderwijs op korte termijn zullen veranderen. Een goede 

voorbereiding op wat komen gaat is hierbij van belang. 

 

Vragen die hierbij spelen zijn: 

 Hoe beïnvloedt de inzet van iPads het primaire onderwijsproces? 

 Wordt de student productiever? 

 Gaat hij meer samenwerken? 

 Verbeteren zijn leerresultaten? 

 Etc., etc.  

 

In innovatieprojecten, die in het kader van het project Saxion Ideeënbus 2011 uitgevoerd 

zijn, is gebleken dat er een grote behoefte is aan onderwijsvernieuwing met iPads. Ook in 

het project Saxion Ideeënbus 2012 zijn al diverse projectdoelen op dit gebied 

geformuleerd. De academies ABO, LED, HBS, MIM, AMA, ABR, AMM en APO hebben 

ondertussen aangegeven dat zij een pilot binnen het project Saxion op pad willen starten. 

 

De onderwerpen en betrokken personen staan in onderstaande tabel. 

 

Academie Onderwerp contactpersoon 

HBS Integratie iPad in het Evenementen-

onderwijs  

Justin Meerenburgh 

LED PGO ondersteunt met iPads en creatie van 

IBooks voor het vak Productietechnieken 

Marcel Kooyman,  

Theo Morsink 

AGZ Ipad als hulpmiddel bij bewegingsanalyse Melvin van der Voet 

AMM Einsatzmöglichkeiten von iPads im Rahmen 

des Sozialpädagogikstudiums 

Lutz Siemer, Kevin 

Collins 

AMA Ontwikkelen van Apps/Ibooks 1) SPSS en 

statistiek-app 2) de APA-regels-app en 3) 

Marco Farfan 

                                                   
3 http://www.educause.edu/library/resources/2012-horizon-report 
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Copyright content-app. 

ABO Inzet van Apps bij de ondersteuning van 

het vak voor Business English 

Han Leferink 

APO Vervolg project  iPad-klas  Irma Fuchs 

ABR  Inzet bij het vak Veiligheidskunde  Trijntje van Dijk 

 

2.1 Relatie met de strategische doelstellingen van de organisatie 

Het programma ICT&O kent voor de komende vier jaren drie speerpunten.  

Te weten: 

 E-learning en didactiek 

 Digitale toetsing 

 De inzet van video ter verrijking van de digitale leeromgeving en de digitale toetsing 

 

Daarnaast is er een onlangs een Saxionvisie op ICT en Onderwijs geformuleerd.  

Saxion heeft de ambitie om op ICT gebied de triple A-status te bereiken. Saxion denkt deze 

ambitie te kunnen behalen door Attractief, Authentiek en Activerend onderwijs aan te 

bieden. 

 

De inzet van iPads kan zowel de drie speerpunten als de ambitie t.a.v. het gebruik van ICT in 

het onderwijs een “boost” geven. Hieronder sommen we een aantal voorbeelden op.  

 

Een aantal voorbeelden per speerpunt: 

 Voor e-learning is de laagdrempelige en directe toegang tot internet een groot voordeel. 

Studenten kunnen anytime en anywhere de Saxion e-learning platforms via de 

bijbehorende apps benaderen. Studenten kunnen continue bij alle onderwijsinformatie. 

De samenwerking tussen docenten en studenten en studenten onderling kan door de 

inzet van social media worden verhoogd. Een belangrijk element bij e-learning is het 

verwerken van lesstof en met behulp van E-Books kan dat op een zeer attractieve en 

interactieve manier. Studenten kunnen zelf ook E-books maken of meewerken aan de 

vakspecifieke E-books (Cocreatie).  

 Voor de video-inzet in het onderwijs is de iPad een attractief hulpmiddel. Uiteraard voor 

het bekijken van weblectures en online-videomateriaal. De iPad is ook uitstekend als 

camera in te zetten. Studenten nemen gesprekken in de (gesimuleerde) 

beroepsomgeving op. Ze bewerken de opnamen en voorzien het van een (zelf)reflectie, 

vragen medestudenten om feedback en leveren het geheel in via Blackboard. De docent 

vindt het resultaat in Blackboard en kan het anytime, anywhere (werkplek, onder weg i 

de trein, thuis, tussen twee vergaderingen door etc.) beoordelen via Blackboard mobile 

op zijn/haar iPad. 

 Digitale Toetsing wordt door de mobiele technologie veel flexibeler. Dit om 

bijvoorbeeld “just in time” kennis te toetsen of om te kijken of hetgeen uitgelegd of op 

een andere wijze als kennis is eigen gemaakt ook begrepen wordt. Dit kan binnen 

onze bestaande leeromgeving (Blackboard), maar er worden ook veel speciale apps op 

dit vlak ontwikkeld (zoals Drilster, Evernote Peek, Socrative, Soapbox, etc.). Kortom 

veel mogelijkheden waarbij een iPad de studentactivatie kan bevorderen. Voor de 
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summatieve toetsing heeft Apple nu een zogenaamde Oneapp–modus ontwikkeld 

waarbij de student alleen maar de toetsapp op zijn iPad kan benaderen. In potentie is 

de het dan een afname-device voor summatieve toetsing.  

 

Kortom, de introductie van iPad in het Saxion Onderwijs kan als katalysator fungeren voor 

het behalen van de strategische doelstellingen. 

2.2 Overwogen opties 

Alleen de nuloptie (wat gebeurt er als er niets gedaan wordt) is voorhanden. Dit betekent 

enerzijds dat het kan gebeuren dat er geen gebruik gemaakt wordt van creatieve goede 

ideeën over het gebruik van iPads in het onderwijs, die leven bij academiemedewerkers. 

Immers voor de realisering hiervan is niet altijd budget en dus tijd bij een academie 

beschikbaar.  

 

Anderzijds is de kans aanwezig dat academies ‘op eigen houtje’ pilots starten op het 

gebied van iPads in het primaire onderwijsproces. Dit betekent dan dat binnen 

academies/opleidingen parallel het wiel uitgevonden zal worden. Waarbij de kans groot is 

dat er geen disseminatie zal plaatsvinden. De opzet is dat de community en de 

onderliggende informatie voor iedereen binnen en buiten Saxion beschikbaar komt. 

2.3 Geschatte kosten 

De totale projectkosten zijn begroot op € 161.000 

 

 

Er kunnen maximaal 8 pilots in 2013 gestart worden waarbij het zeer wenselijk is dat 

academies 50 % van de projectkosten mee financieren. 

 

NB. De projectmanager wordt uit het budget van BCIM ter beschikking gesteld. De kosten 

komen derhalve niet ten laste van het project. 

Begroting Saxion op pad   

   

Uitgangspunt loonkosten €50, €25 en €14 p/u   

   

Pilots (8) Incl. Apps, uren €118.000,00 

Review externen  € 5.000,00 

Communities (Academie en Saxion)  € 10.000,00 

Start- en eindbijeenkomst  € 5.000,00 

Onderzoek  € 8.000,00 

Projectsupport  € 1.000,00 

Administratiekosten  € 1.000,00 

Reiskosten  € 1.000,00 

Communicatie en PR  € 2.000,00 

Congres (diverse deelnemers)  € 5.000,00 

Onvoorzien  € 5.000,00 

Totaal  € 161.000,00 
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2.4 Beoogde baten 

Doordat de pilots “bottom up” ontstaan is er veel draagvlak binnen de academies voor de 

pilots. Er wordt gebruik gemaakt van een groot potentiaal aan creativiteit.  

 

Het uitgangspunt is om 8 pilots uit te kunnen voeren. 

 

Dit project levert de volgende baten: 

 Een omvangrijke inventarisatie van do en don’t m.b.t. de inzet van iPad in 

verschillende vormen van onderwijs.  

 Een breed palet van onderwijskundige toepassingen van de inzet van de iPad en Apps 

die waar mogelijk met onderzoekresultaten worden onderbouwd. 

 Een Saxion brede community waar docenten en studenten samenwerken en ervaringen 

delen. 

 Een toegenomen tevredenheid van docenten/studenten over het onderwijs dat we bij 

Saxion aanbieden. 

 Kwalitatief beter onderwijs en/of onderwijsmateriaal passend bij de student van de 21e 

eeuw. 

 

NB Sommige van de baten zijn binnen de scope van dit project lastig te meten, maar na de 

projecttijd valt dit te meten door opname in de normale kwaliteitsinstrumenten van Saxion 

zoals studenttevredenheidsonderzoek, docenttevredenheidsonderzoek, etc. 

2.5 Mogelijke nadelen 

Binnen Saxion wordt naar de studenten toe gepropageerd ‘Bring your own device’. In dit 

project wordt echter vanwege de beheersbaarheid de focus op de iPad gelegd. Dit kan 

gaan wringen. 

2.6 Haalbaarheid 

De volgende risico’s zijn geïdentificeerd: 

 Indien de participatie vanuit academies relatief beperkt is zal dit negatieve gevolgen 

voor het draagvlak hebben. 

 Het beschikbaar zijn van de gevraagde deskundigheid bij FB ICT&O en ICT&O adviseurs 

 Voldoende WIFI-capaciteit. Deze wordt vervangen, maar de vraag is of dit voorafgaand 

aan de start van dit project gerealiseerd is. 
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3. Projectproductbeschrijving 

3.1 Samenstelling 

Het in dit project op te leveren eindproduct bestaat uit de volgende hoofdproducten: 

 Academie- en Saxionbrede communities 

Communities waar de opgedane ervaringen in de pilots en kennis worden vastgelegd 

en gedeeld m.b.v. social media en kennissessies.  

 Een start en eindconferentie 

Het project start met een inspiratie-conferentie met een aantal keynotes en workshops 

waarin o.a. reeds opgedane ervaringen va binnen en buiten Saxion worden gedeeld. 

Aan het eind zullen alle resultaten van het project worden gedeeld. Waar mogelijk 

presenteren de studenten de resultaten binnen de pilots en hebben een rol bij de 

organisatie. 

 Onderzoek 

Onderzoek naar de leereffecten van de inzet van iPads in het onderwijs binnen de 

verschillende academies. 

 Pilots 

Een achttal innovatieve pilots waarin onderwijs m.b.v. iPads is herontworpen. 

Resultaten zijn vastgelegd in een online-omgeving. 

 

Het eindproduct van dit project is opgehangen aan de volgende vraag: ‘Hoe heeft het 

gebruik van de iPad door studenten en docenten invloed op de onderwijskwaliteit en 

studeerbaarheid van het onderwijs?’ met als subvraag “Is de Saxionorganisatie klaar 

(Mobile-ready) voor de grootschalige inzet van iPads door studenten?’. 

3.2 Kwaliteitsverwachtingen van de klant 

De kwaliteitsverwachtingen zijn: 

 De pilots hebben de kwaliteit van het onderwijs verbeterd. 

 De pilots geven aan of de Saxion-organisatie in welke mate iPad-ready is en geeft 

adviezen voor mogelijk problemen die geconstateerd zijn of kunnen worden verwacht. 

3.3 Acceptatiecriteria 

Het project wordt geaccepteerd als alle producten zijn opgeleverd, gereviewed en 

goedgekeurd door de stuurgroep. 

 

De acceptatiecriteria zijn: 

 Het Project Saxion op pad heeft een aantoonbaar positief effect op het zinvol gebruik 

van iPads in het Saxion-onderwijs (blijkend uit de evaluatie). 

 Brede bekendheid binnen de academies met de opbrengsten van het project middels 

frequente communicatie en participatie vanuit de academies. 

 Flankerend onderzoek bestaande uit deskresearch globaal en praktijkonderzoek 

Saxion specifiek dat gepubliceerd wordt bij Surf. 
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3.4 Acceptatie en bevoegdheden 

De acceptatie van het projecteindproduct zal door de opdrachtgever geschieden.  
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4. Projectaanpak 

Binnen Saxion wordt gebruik gemaakt van de Prince2 methodiek. Dit project werkt zoveel 

mogelijk volgens deze methodiek en gebruikt ook de termen uit deze methodiek. Zoals 

ook in de methodiek wordt aangegeven worden alleen die onderdelen gebruikt die gezien 

de omvang en complexiteit van het project noodzakelijk zijn. 

 

Het project is onderverdeeld in de volgende fasen, namelijk: 

1. Opstartfase 

2. Initiatiefase 

3. Uitvoeringsfase 

4. Projectafsluiting 

 

De uitvoeringsfase loopt vanaf januari 2013 t/m december 2013.  

 

In de fase ‘opstarten van een project’ zijn gesprekken gevoerd met de stakeholders. 

Daarmee is helder geworden op welke wijze onze organisatie het beste geholpen is met de 

uitvoering van Saxion op pad. De resultaten van die gesprekken zijn verwerkt in dit 

projectvoorstel. 

 

In het onderstaande schema is de globale planning en uitvoering weergegeven. 

 

 

De volgende 4 werkpakketten zijn voorzien: 

 Werkpakket 1 Communities 

 Werkpakket 2 Conferenties (start en eind)  

 Werkpakket 3 Onderzoek 

 Werkpakket 4 Pilots 
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5. Organisatie 

 

5.1 Organogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Programmamanagement 

Een programma is een geheel van samenhangende projecten en activiteiten die 

gecoördineerd in een tijdelijke organisatie worden uitgevoerd teneinde vastgestelde 

doelstellingen te realiseren en geplande baten te genereren. Dit doel wordt uitgedrukt in 

bedrijfsdoelstellingen en wordt verantwoord door middel van Business Cases (Managing 

Successful Programmes). 

 

Programmamanagement 

ProgrammaRegieGroep 

Bert Velt, Rik Eijsink, Peter van Dam, Heino Logtenberg 

Jan Auwke Diepenhorst, Stephan van der Voort 

Stuurgroep 

Programmamanager 

Heino Logtenberg 

Projectborging 

Henny Groot 

Zwaaftink Projectmanager 

Jan te Hennepe 

Project support 

Julia van de Geijn 

Anne Ros 

Team Managers 

Peter Heidemann 

Karin Truijen 
Docent (n.t.b.) 
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Het programmamanagement is verantwoordelijk voor de effectieve implementatie van een 

verandering door meerdere gerelateerde projecten gericht op verschillende meetbare 

potentiële voordelen voor een organisatie. 

 

De leden van het programmamanagement beslissen over het portfolio van projecten en 

stellen de middelen ter beschikking. Het programmamanagement vertegenwoordigt de 

strategische belangen van de organisatie.  

 

Het programmamanagement bestaat uit de leden van de programmaregiegroep: 

 Rick Eijsink 

 Bert Velt 

 Peter van Dam 

 Jan Auwke Diepenhorst 

 Stephan van der Voort 

 Heino Logtenberg 

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Stuurgroep 

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het project. De leden beslissen over de 

voortgang en stellen middelen ter beschikking. De stuurgroep vertegenwoordigt de 

belangen van de organisatie en de gebruikers. De stuurgroep heeft bevoegdheid om alle 

issues die binnen de tolerantiegrenzen van het project vallen af te handelen. 

  

Alleen indien het project buiten de toleranties dreigt te gaan vallen wordt dit door de 

programmamanager geëscaleerd naar het programmamanagement. Het 

programmamanagement neemt dan een beslissing. 

 

De stuurgroep is als volgt samengesteld: 

 Opdrachtgever 

Hij is eindverantwoordelijk voor het project. Hij neemt vanuit deze 

verantwoordelijkheid de uiteindelijke beslissingen binnen het project. 

 Senior gebruiker 

Hij vertegenwoordigt de gebruikers van de academies van Saxion.  

 Senior leverancier 

Hij is verantwoordelijk voor het vrijmaken en inplannen van de benodigde 

resources. 

 

Al deze 3 rollen worden ingevuld door de programmamanager ICT&O, Heino Logtenberg. 

Hij treedt op als gedelegeerd opdrachtgever. Hij is de linking pin tussen het 

programmamanagement en de projectmanager. Hij vertegenwoordigt als 

programmamanager ICT&O de gebruikers van de academies van Saxion. Ook is hij mede 

verantwoordelijk voor het vrijmaken en inplannen van de benodigde resources. 

 

Projectmanager 

Jan te Hennepe 
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Hij is verantwoordelijk voor de oplevering van de afgesproken resultaten, met de 

afgesproken kwaliteit, binnen de afgesproken tijd en tegen de afgesproken kosten. Hij 

stuurt de dagelijkse werkzaamheden in het project, binnen de met de stuurgroep 

afgesproken grenzen. De projectmanager vormt samen met de teammanager(s) en het 

projectsupport het projectteam. 

 

Teammanagers 

Peter Heidemann, Karin Truijen, Docent academie (nog nader te bepalen) 

Het uit te voeren werk t.a.v. de op te leveren producten zal door een team (bestaande uit 

één of meerdere personen) worden uitgevoerd, waarbij de teammanager het 

aanspreekpunt is voor de projectmanager. De teammanager is verantwoordelijk voor 

opleveren van het aan hem en zijn team toegewezen werkpakket.  

 

Projectborging 

Henny Groot Zwaaftink 

De projectborging is verantwoordelijk voor het bewaken van de business case en het 

bewaken van de scope van het project. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies. Deze rol 

wordt, uit de aard van hun functie, vervuld door de Business Informatie Manager. Hij zal ad 

hoc en indien gewenst om een kwaliteitscheck gevraagd worden.  

 

Project Support 

Julia van de Geijn, Anne Ros 

Zij ondersteunen het project in administratieve- en secretariële werkzaamheden. 

 

Communicatie 

Henriette Heeringa 

De communicatiemedewerker zal de andere betrokkenen informeren over de voortgang en 

de resultaten van het project. 
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6. Onderliggende documenten 

De volgende documenten liggen aan de basis van dit Projectvoorstel: 

 Notitie Op weg naar een projectvoorstel Saxion op pad, Peter Heidemann 

 PID Innovatiearrangementen Impuls 2012 

 iPad pilot APO Saxion 2012 
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7. Initiële Projectplan & op te leveren Producten 

 

Bij de planningssessie (stikkeren) zijn de volgende medewerkers aanwezig geweest: 

 Jan te Hennepe (projectmanager PPM) 

 Heino Logtenberg (programmamanager ICT&O) 

 Peter Heidemann (adviseur ICT&O) 

 Freddie Moes (docent LED) 

 Marcel Kooyman (docent LED) 

 Imke Boonen (onderwijskundige MIM) 

 Daniel Wewerinke (student ACT, werkstudent MEP) 

  

   Eigenaar Start gepland 
Opgeleverd 

gepland 

  Opstartfase   16-apr-2012 21-sep-2012 

  Initiatiefase       

  Projectinitiatiedocument (PID)  Jan te Hennepe 21-sep-2012 14-dec-2012 

  Projectmelding FEZ  Jan te Hennepe 3-dec-2012 17-dec-2012 

  Projectautorisatie  Heino Logtenberg 14-dec-2012 21-dec-2012 

  Uitvoeringsfase Onderzoek en Pilots       

  Werkpakket Communities  Docent academie 7-jan-2013 13-dec-2013 

      Communities opzetten  Docent academie 7-jan-2013 4-feb-2013 

     Communities modereren  Docent academie 4-feb-2013 13-dec-2013 

  Werkpakket Conferenties  Peter Heidemann 7-jan-2013 13-dec-2013 

      Startconferentie  Marjon Baas 7-jan-2013 15-feb-2013 

      Eindconferentie  Marjon Baas 14-okt-2013 13-dec-2013 

  Werkpakket Onderzoek  Karin Truijen 7-jan-2013 13-dec-2013 

      Deskresearch Onderzoek  Karin Truijen 7-jan-2013 1-apr-2013 

      Flankerend Onderzoek  Karin Truijen 7-jan-2013 2-dec-2013 

      Visiestuk  Karin Truijen 14-okt-2013 13-dec-2013 

  Werkpakket Pilots  Peter Heidemann 7-jan-2013 8-nov-2013 

      Vaststellen Pilots  Peter Heidemann 7-jan-2013 7-jan-2013 

      Visie opstellen academie X  Docent academie X 7-jan-2013 21-jan-2013 

      Brainstorm doelstellingen academie X studenten  Docent academie X 21-jan-2013 18-feb-2013 

      Uitvoeren pilot academie X  Docent academie X 4-feb-2013 8-nov-2013 

  Hoofdpuntenrapport januari  Jan te Hennepe 28-jan-2013 6-dec-2013 

  Management Rapportages  Jan te Hennepe  13-mei-2013 24-jan-2014 

  Projectafsluiting       

  Project eindrapport  Jan te Hennepe 6-jan-2014 24-jan-2014 

  Project décharge  Heino Logtenberg 24-jan-2014 14-feb-2014 
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8. Initiële begroting 

De kosten bestaan uit de volgende componenten: 

 inzet van medewerkers (uurloon GPL € 50,=, € 25,=  of € 14,=) 

 diverse kosten, zoals: drukwerk, communicatie, dienstreizen, e.d. 

 

  Producten Uren Kosten Budget 

     

  Werkpakket Communities   

      Communities opzetten      }   

      Communities modereren   } 100 € 5.000 

    

  Werkpakket Conferenties   

      Startconferentie 20, 40, 40 € 2.500 

      Eindconferentie 20, 40, 40 € 2.500 

    

  Werkpakket Pilots   

      Vaststellen Pilots                                                       }   

      Brainstorm doelstellingen academie X studenten (8)  }   

      Visie opstellen academie X (8)                                   }  €123.000 

      Uitvoeren pilot academie X (8)                                   }   

     Incl. bijdrage aan communities (8)                             }   

    

  Werkpakket Onderzoek   

      Deskresearch Onderzoek 40 € 2.000 

      Flankerend Onderzoek 80 € 4.000 

      Visiestuk 40 € 2.000 

     Review Externen  € 5.000 

    

 Projectsupport 40 € 1.000 

 Administratiekosten  € 1.000 

 Reiskosten  € 1.000 

 Communicatie en PR  € 2.000 

  Congres  € 5.000  

 Onvoorzien  € 5.000 

    

 Totaal  € 161.000 
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9. Communicatie 

De communicatiestrategie bevat een beschrijving van de belangrijkste (externe) 

communicatiedoelstellingen bij het behalen van specifieke mijlpalen en de frequentie van 

de communicatie binnen het projectmanagementteam. 

9.1 Communicatiedoelstellingen 

De uiteindelijke doelstelling van alle communicatieactiviteiten is om middels communicatie 

optimale ondersteuning te bieden aan de verspreiding van informatie over Saxion op pad.  

 

De betrokkenen binnen het project: 

 Worden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden die binnen het project uitgevoerd 

worden (kennis); 

 kennen de planning die met voornoemde samenhangt (kennis); 

 weten wat er van hen wordt verwacht (kennis); 

 

Qua inhoud worden de volgende zaken gecommuniceerd: 

 doel van het project (waarom doen we het?) 

 scope van het project (wat gaan we doen?) 

 gevolgen van het project voor de organisatie (welke impact heeft het en voor wie?) 

 de benefits van het project (what’s in it for us/me?) 

 fasering (wanneer gebeurt er wat?)  

9.2 Communicatiematrix 

 

Freq. Activiteit Boodschap Waarom van 

boodschap 

Communicatie-

middel 

Doelgroep Taak 

Maandelijks Overleg programma-

manager (PM) 

Stand van zaken 

voortgang 

Besluiten over issues Hoofdpunten-

rapportage 

Jan te Hennepe (JtH) 

Heino Logtenberg (HL) 

+ Stuurgroep 

JtH 

Maandelijks 

 

Overleg projectteam Voortgang 

werkpakketten 

Wederzijdse uitwisseling + 

voortgang producten 

agenda + notulen 

Toolbox 

Jan te Hennepe (JtH) 

Peter Heidemann (PH) 

XX 

JtH 

Januari ‘13 Startconferentie Aftrap Inspireren conferentie Betrokkenen PH 

Permanent Kennis delen Do’s en don’t Niet zelf het wiel uitvinden Community Betrokkenen PH 

Juni ‘13 Website vullen Voorlichting + 

informatie 

Plaats en 

tijdonafhankelijke toegang 

tot informatie 

ICT&O Website Saxion medewerkers PH 

XX 

November ‘13 Eindconferentie Afronding Delen conferentie Betrokkenen PH 
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December ‘13 Website vullen Voorlichting + 

informatie 

Plaats en 

tijdonafhankelijke toegang 

tot informatie 

ICT&O Website Saxion medewerkers PH 

XX 

Januari ‘14 Schrijven Verantwoording Einde project Eindrapportage Stuurgroep JtH 

Jan.-April ’14 Show&Share Resultaten van project ‘wat kun je er - binnen 

academie - zelf mee? 

Bijeenkomst in 

januari-april 

Aankondiging via 

ICT&O- kanalen   

Saxion medewerkers 

 

PH 

XX 
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10. Configuratiemanagement en wijzigingen 

In een project kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan als er wijzigingen op 

vastgestelde onderdelen worden doorgevoerd zonder de eerdere beslissers daarbij te 

betrekken. Bovendien zijn gewijzigde afspraken soms niet bij iedereen bekend, als 

daarvoor geen mechanismen zijn ingericht. Voor dit project wordt daarom ten minste de 

werkwijze van PPM, in de geest van PRINCE2 gehanteerd, zoals hier onder beknopt 

beschreven. 

10.1 Wijzigingen 

Wijzigingsverzoeken en afwijkingen die tot wijzigingen (dreigen te) leiden worden 

opgenomen in het issueregister van het project in de Principal Toolbox. Het zijn daar 

issues van het type ‘wijzigingsverzoek’. 

Indien de potentiele wijziging de bevoegdheid van de projectmanager overstijgt zal deze 

aan de stuurgroep worden voorgelegd. In het issueregister wordt de status bijgewerkt met 

vermelding  van de beslissing (afgewezen of toegewezen). Goedgekeurde wijzigingen 

worden vervolgens opgenomen in het wijzigingen logboek, waar de wijziging verder wordt 

uitgewerkt in te nemen acties en actiehouders, en kan worden gevolgd. 

 

Wijzigingen waarvoor de projectleider in de regel geen goedkeuring van de stuurgroep zal 

vragen zijn: 

- Wijzigingen die niet van invloed zijn op vastgestelde productbeschrijvingen, zoals 

verdere verdieping van de vastgestelde specificaties door en voor specialisten. 

Mits deze uiteraard in lijn blijven met de vastgestelde beschrijvingen en de 

aanscherping geen gevolgen heeft in termen van tijd, geld en risico’s. 

- Wijzigingen die binnen met de stuurgroep afgesproken (en vastgelegde!) 

fasetoleranties vallen. 

NB: Toleranties kunnen zijn vastgesteld in termen van tijd, geld, scope en te 

nemen risico’s. Indien er geen expliciete toleranties zijn vastgelegd, zal de 

projectleider voor iedere wijziging de stuurgroep om een besluit vragen. 

10.2 Versiebeheer 

Vastgestelde projectdocumenten, zoals projectvoorstellen, productbeschrijvingen, plannen 

en dergelijken worden opgeslagen in de Principal Toolbox en voorzien van een 

versienummer. Vastgestelde versies eindigen altijd  op .0 (bijvoorbeeld 1.0 of 2.0). 

Conceptversies mogen in geen geval op .0 eindigen, maar worden voorzien van een .1, .2 

enzovoort (bijvoorbeeld 1.3 kan leiden tot een vastgestelde 2.0). 

De projectleider licht betrokkenen in over nieuwe, vastgestelde versies.  

NB: Een niet vastgesteld document heeft evenveel waarde als geen document. Niemand 

kan en zal zich voor afspraken beroepen op een conceptversie.
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11. Open Issues & gevraagde besluiten 

  Nr Omschrijving Type Product Eigenaar Besluit Vervaldatum Opmerkingen 
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12. Risicologboek 

Risico’s worden voor dit project vastgelegd in de Principal Toolbox en in overleg toegewezen aan een risico-eigenaar. De eigenaar is ervoor verantwoordelijk dat het 

risico wordt gemanaged en de genoemde tegenmaatregel (tijdig) wordt genomen. 

  Nr Omschrijving Type Kans Impact Eigenaar Product Tegenmaatregel Vervaldatum Besluit Opmerkingen 
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Bijlage 1 Omschrijving Pilot “Saxion op pad”  2013 

 

1. NAW-gegevens van 

de aanvrager 

 

 

Naam academie  

Pilottrekker:  Docentcode:  

Functie:  Telnr:   

 

 

2. Titel en korte 

beschrijving van de 

Pilotaanvraag 

Titel:  

Pilotomschrijving: (kort formuleren) 

 

Doelstelling en doelgroep: 

 

Omschrijving: wat houdt het project globaal in: Wat is het verwachte effect van de inzet 

van de iPads op bv de onderwijsverbetering, voorbereiding op het werkveld, innovatie 

voor werkveld etc. 

 

 

3. Innovatie   

 

In hoeverre de innovatie aansluit op trends en ontwikkelingen binnen de eigen academie: 

 

4. Draagvlak 

. 

Hoe anderen binnen je academie met (de resultaten van) deze pilot hun voordeel kunnen 

doen: 

 

Hoe je studenten, docenten, managers bij je pilot betrekt: Vooral de inbreng van 

studenten is erg belangrijk. Laat ze meedenken, geef ze een (betaalde) rol etc. 

 

5. Onderzoek 

 

Is er een parallelklas/groep aanwezig waar eventueel vergelijkend onderzoek mee 

mogelijk is? 

5. Globale planning Geef hier aan hoe de planning van de pilot eruit ziet. 
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9. Begroting Geef hier uw globale begroting weer. 

Denk hierbij aan docenturen ( 50 euro), studenturen (15 euro) en overige kosten. 

Investeringen op gebied van iPad’s wordt door de academie gedragen. 

Het maximum bedrag is €15.000. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

10. Ondertekening 

 

De aanvragende 

academie dient hier te 

ondertekenen. Degene 

die ondertekent moet 

budgethouder en 

tekeningsbevoegd zijn 

voor de afdeling waar 

de pilottrekker 

(indiener) werkzaam is. 

 

 

Door ondertekening van de aanvraag gaat de academie akkoord  

 

Naam pilottrekker:  

Functie: 

Plaats:  Datum:  

Handtekening:  

Naam tekenbevoegde:  

Functie: 

Plaats:  Datum:  

Handtekening:  

 

  

  



 

 

 

  PID Saxion op pad 

Pagina  27 van 29 

 

 

 

 

  

 

Bijlage 2 Proces voor de pilot “Saxion op pad”  2013 
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Bijlage 3 Stakeholder Mapping 

 
 

In
fl

u
e

n
ce

 Manage 

 

 

 

 

PRG 

 

 

 

 

 

Engage 

 

 

PM 

Tell 

 

                             

                                  CP 

Consult 

 

 

                             SIGED  SIGT 

 

 

 

 

 

 

 

Stake 

 

 

De volgende stakeholders worden onderscheiden: 

 PM: Programmamanager ICT&O 

 PRG: Programma Regie Groep ICT&O 

 CP: Contactpersonen ICT&O  

 SIGED: Special Interest Group E-learning & Didactiek 

 SIGT: Special Interest Group Toetsing 
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Bijlage 4 Stroomschema  

 

 

 


