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1. NAW-gegevens van de 

aanvrager 

 

 

Naam academie AGZ  

Pilottrekker: Melvin van der Voet Docentcode: MVO05 

Functie: Docent Telnr:   

 

 

2. Titel en korte 

beschrijving van de 

Pilotaanvraag 

Titel: Ipad, meerwaarde voor de fysiotherapeut?  

Pilotomschrijving: De Ipad inzetten als hulpmiddel voor de bewegingsanalyse en samenwerking 

binnen het onderwijs   

 

Doelstelling en doelgroep: Met gebruik van de Ipad ervoor zorgen dat studenten efficiënter en beter 

leren analyseren en daarnaast de samenwerking verbeteren.  
 

Omschrijving:  
De bewegingsanalyse van algemeen dagelijkse bewegingen en sport zijn met de Ipad beter te 

observeren en te analyseren. Door beelden in slow motion te bekijken en met elkaar te vergelijken 

zal de student beter kunnen observeren en meten. Dit zal later in het werkveld toegepast worden. 

Tevens wordt met behulp van apps de samenwerking verbeterd. Bovendien is de feedback die de 

studenten krijgen na het bekijken van eigen gemaakte video’s helderder en blijft beter hangen.  

 

3. Innovatie   

 
De iPad wordt al gebruikt door alle medewerkers van de academie. Tijdens het werk als 

fysiotherapeut wordt de Ipad nog minder gebruikt.  Dit kan verder verbeterd worden. In de praktijken 

met meer sporters zie je al meer gebruik van video-opnames bij observaties van bewegingen. 

 

Het project sluit goed aan bij de ICT visie van AGZ voor de komende jaren. De hieronder genoemde 

doelen komen letterlijk uit het document AGZ-beleidsplan_ICTO_2012-2016:  

 De docent maakt – in onderwijssituaties/-activiteiten die daarvoor geschikt zijn –gebruik van 

ICT. De docent combineert digitale leermiddelen met niet-digitale leermiddelen (Blended 

Learning), daar waar deze combinatie doelmatig en/of doeltreffend is. (pag 17) 

 Meetbaar toegenomen aandacht voor ‘digitale gezondheidszorg’ (domotica in het curriculum, 

EPD, iPad & Zorg/welzijn, etc.) (pag 18) 

 

 

4. Draagvlak 

. 
Het gebruik van de app wordt teruggekoppeld naar collega’s. Er is interesse daarvoor. Verder is er 

al een flitspresentatie geweest met enthousiaste reacties.  

De studenten zullen de iPads tijdens de les gebruiken (leenbruik) en zullen een vragenlijst invullen. 

Daarnaast is er ook maandelijks een korte bijeenkomst om de mogelijkheden te bespreken. 

 

5. Onderzoek Is er een parallelklas/groep aanwezig waar eventueel vergelijkend onderzoek mee mogelijk is? 

Lastig, omdat het een subjectief doel is. Bestaande vragenlijsten zijn niet bekend.  

5. Globale planning Vanaf januari 2013 uitleg aan kleine groep studenten. 

Iedere maand evaluerend overleg. 

Eind van studiejaar in juli afsluitend overleg en vragenlijst invullen. 

Begin nieuwe studiejaar zal er een heel studiejaar gebruik van gemaakt worden. 
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Beoogd resultaat De student is beter voorbereid op het toegenomen gebruik van digitale apparatuur binnen het 

werkveld van de fysiotherapeut. Tevens wordt de visuele  feedback tijdens de les gebruikt om het 

leertraject te ondersteunen. 

  


