
 

 

Omschrijving Pilot “Saxion op pad”  2013 
 

1. NAW-gegevens van de 

aanvrager 

 

 

Naam academie Academie Gezondheidszorg 

Pilottrekker: Dorine Koopman Docentcode: KOB 

Functie: Coördinator ICT&O/docent Telnr:   

 

 

2. Titel en korte 

beschrijving van de 

Pilotaanvraag 

Titel: Gebruik van de iPad bij het online meten van Talent(ontwikkeling) 

 

Doel: 

In dit project willen we uitzoeken of het mogelijk is dat een student bij de start van zijn opleiding een 

elektronische omgeving krijgt waarin hij gedurende de hele opleiding alle bewijzen van “kunnen” 

verzamelt en waarin de docent alle producten op de iPad kan beoordelen. Het resultaat van beiden 

moet leiden tot een duidelijk overzicht van de competentie-ontwikkeling van de student dat middels 

een dashboard op de iPad kan worden gevolgd. 

 

Projectbeschrijving: (maximaal  200 woorden) 

Voor studenten van de opleiding verpleegkunde, G&T, fysiotherapie en podotherapie zijn we al 

jaren op zoek naar een geschikt talentontwikkelingsinstrument dat anytime, anyplace, anywhere 

toegepast kan worden. Daarnaast is er ook grote behoefte aan makkelijk te maken digitale 

beoordelingsformulieren die door beoordelaars eenvoudig op de iPad zijn in te vullen, op school, op 

stage of op de werkplek (authentiek, attractief beoordelen van talent). Met het 

talentontwikkelingssysteem en de iPad-app van Parantion denken we een geschikte  omgeving 

gevonden te hebben die beiden kan combineren.  

 

In dit project willen we uitzoeken of het mogelijk is dat een student bij de start van zijn opleiding een 

elektronische omgeving krijgt waarin hij gedurende de hele opleiding alle bewijzen van “kunnen” 

verzamelt.  

 

In deze e-omgeving staan alle beoordelingsformulieren klaar en beoordelaars kunnen de 

formulieren m.b.v.de iPad- app invullen. Of het nu gaat om producttoetsen, performance 

assessments, portfolio assessments of stage-opdrachten, alles kan worden beoordeeld in deze e-

omgeving van talentontwikkeling. De e-omgeving van Parantion is een combinatie van een digitale 

proces-/toetsomgeving, waarbij zowel de ontwikkeling als de beoordeling van de student in 

geregistreerd kan worden. De omgeving heeft de mogelijkheid van een 360
0
 feedback, beoordeling 

en reflectie en geeft studenten de mogelijkheid om een showcase te maken. De e-omgeving wordt 

ook in een aantal ziekenhuizen gebruikt voor het volgen van de talentontwikkeling van AOI’s en 

coassistenten. De e-omgeving kan dus ook als een beroepsgerichte omgeving worden aangemerkt. 

 

Doordat  alle onderdelen van de beoordelingslijsten gezien worden als variabelen is er een 

uitgebreide rapportage mogelijk op alle mogelijke variabelen waardoor de competentie-ontwikkeling 

en progressie van studenten heel goed in kaart wordt gebracht. Heldere rapportages middels 

grafieken en samenvattende beoordelingen inclusief feedback, geven de student en zijn begeleider 

goed inzicht in de talentontwikkeling en voortgang van het ontwikkelproces. Tevens houdt de docent 

middels een dashboard op de iPad altijd zicht op de ontwikkeling van de studenten.  

 

In het kader van Learning Analytics biedt de e-omgeving heel veel mogelijkheden. Zowel student als 

docent kunnen te allen tijde data genereren. Alle data op de variabelen zijn eenvoudig uit het 

instrument te halen en zijn een bron van informatie t.a.v. learning analytics. Vragen als: Hoe scoren 

onze studenten gemiddeld op een competentie? Welke vaardigheden in stages komen vaak aan 
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bod en welke niet? zijn eenvoudig te beantwoorden. Data zijn te gebruiken ten behoeve van 

bijsturen van het leerproces, kwaliteitsbewaking, onderzoek en accreditatie. Ook als de student de 

opleiding heeft verlaten.    
 

3. Innovatie   

 
AGZ heeft als een van de 4 aandachtspunten beschreven:  Meetbaar toegenomen aandeel van 

ICT en media in alle opleidingen, opleidingsniveaus en opleidingssegmenten.  

 

- Inzetten van nieuwe, moderne technieken door het rechtstreeks op de iPad beoordelen 

van studenten m.b.v. digitale invulformulieren waarbij de beoordeling meteen is 

opgeslagen en voorzien van een digitale handtekening 

- Gedurende de hele opleiding bewijzen van kunnen en de ontwikkeling en progressie van 

competenties inzichtelijk maken in 1 e-omgeving 

- Combinatie van ontwikkel-, beoordelings- en showcaseportfolio 

- Rapportages genereren van alle mogelijke variabelen (learning analytics) ook nadat de 

student van de opleiding vertrokken is 

4. Draagvlak 

. 
Als uit dit project blijkt dat de e-omgeving talentontwikkeling inderdaad in staat is de competentie-

ontwikkeling van studenten goed in kaart te brengen en kan dienen als een ontwikkel-, 

beoordelings- en showcaseportfolio dan is deze applicatie zeker ook interessant voor andere 

Academies en instellingen. 

 

Gezien de huidige interesse in Learning Analytics biedt  deze omgeving ook vele mogelijkheden die 

voor andere doelen interessant kunnen zijn. 

 

Stakeholders: 

- Projectteam: bestaande uit Leonie van Assen (docent verpleegkunde) en Dorine Koopman 

(coördinator ICT&O) 

- Studentassistenten en docenten:  betrokken bij de begeleiding en beoordeling van studenten 

binnen het onderwijs in kwartiel 4 

- Studenten verpleegkunde: die in kwartiel 4 onderwijs in de propedeuse volgen 

- Manager Onderwijs VPK: Stephan van der Voort 

 

5. Onderzoek 

 
Is er een parallelklas/groep aanwezig waar eventueel vergelijkend onderzoek mee mogelijk is? 
Ja, de pilot wordt in 2 groepen van 15 studenten verpleegkunde uitgevoerd.  

 
De onderzoeksvraag kan luiden: Is de e-omgeving van Scorion een bruikbaar instrument voor het 

beoordelen van de producten en het in kaart brengen van de competentie-ontwikkeling van een 

student? 

 

5. Globale planning Stappen 

1. Afstemmen formulieren/inrichting 

2. Inrichten e-omgeving in Scorion en bouwen iPad-app 

3. Functionele test 

4. Eventuele aanpassingen in inrichting 

5. Goedkeuring inrichting  

6. Instructiemateriaal ontwikkelen 

7. Informeren gebruikers van de pilot 

8. Pilot met ongeveer 30 studenten FYS. 

9. Evaluatie pilot + lijst met wensen/ aanpassingen doorspreken 

 

Looptijd: 1 maart 2013 tot 1 augustus 2013 
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Beoogd resultaat Een ingerichte e-omgeving voor het  online meten van Talent(ontwikkeling met een duidelijk 

overzicht van de competentie-ontwikkeling van de student dat middels een dashboard op de iPad 

kan worden gevolgd. 

 

 


