
 

 

Omschrijving Pilot “Saxion op pad”  2013 
 

1. NAW-gegevens van de 

aanvrager 

 

 

Naam academie AMA 

Pilottrekker: Marco Farfan Galindo Docentcode: MFA01 

Functie: Docent Telnr:   

 

 

2. Titel en korte 

beschrijving van de 

Pilotaanvraag 

Titel: Het integreren van de iPad in het onderwijs binnen de AMA 

 

Doel: 
Het inzetten van nieuwe onderwijsvormen om het onderwijs efficiënter, effectief, aantrekkelijk en 
uitdagend te maken. Deze doelen zullen in eerste instantie gerealiseerd worden dmv het 

ontwikkelingen en het implementeren van een aantal iBooks (en/of app). Deze iBooks zullen gaan 
over de meest relevante onderwijseenheden voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden: 1) het 
gebruik en het toepassen van SPSS; 2) het gebruik en toepassen van de APA-stijl; en 3) het 
gebruik en het toepassen van copyright content. In tweede instantie zal het onderwijs van twee 

specifieke leereenheden innovatief vernieuwd worden: 1) het vak BioPsychologie en 2) het vak 
Communicatie Counseling en Training (CCT). Daarbij kunnen deze vernieuwde vakken fungeren als 
voorbeeldfunctie voor de hele opleiding.  
 

De pilot richt zich op 

 het aanbieden van onderwijsmateriaal anytime-anywhere. 

 diepere verwerking en/of aanvullende uitleg van de lesstof dmv kennisclips, weblectures, 
animaties.  

 reguliere en/of extra (individuele) oefeningen/opdrachten 

 digitaal (formatief) toetsen van studenten 

 overnemen onderwijstaak docent door overnemen van instructie en feedback  

 meer interactie (docent – student en student – student) 

 

3. Innovatie  Uit de rapportages van recente visitaties bij de AMA en rapportages van NSE 2011 blijkt 
dat de Academie Mens Arbeid (AMA) kwalitatief goed onderwijs aanbiedt. Een punt van 
aandacht blijft aantrekkelijk, uitdagend en activerend onderwijs aan te bieden. 
Vanzelfsprekend is de AMA gericht op het aanpassen en verder ontwikkelen van het 
curriculum ten behoeve van steeds veranderde wensen en behoeften van studenten, 
docenten en de organisatie. Bij de invoering van deze aanpassingen en ontwikkelingen 
van het onderwijs is de effectiviteit en efficiëntie van het onderwijs het uitgangspunt; dit 
om de studeerbaarheid  van opleidingen te garanderen en te hoge werkdruk van de  
docenten te voorkomen.  
Gebaseerd op vakliteratuur, symposia en adviezen van experts is de AMA terecht 
overtuigd dat door gebruik van Ipads het onderwijs uitdagender, aantrekkelijker, 
activerender, efficiënter en effectiever zal zijn. Recent heeft de AMA voor alle docenten  
Ipads aangeschaft  en 45 IPads voor studenten. Om de hierboven genoemde doelen te 
bereiken is het gebruik van Ipads dus bij uitstek geschikt.  
 
Zoals al eerdere genoemd is, binnen de AMA krijgt de iPad een steeds grotere rol als 
onderwijsondersteunend materiaal. Bijna iedere docent heeft er een en er zijn 45 iPads aangeschaft 
voor het onderwijs (30 voor locatie Deventer en 15 voor locatie Enschede) 45. Het is van groot 
belang dat deze iPads op een nuttige en gefundeerde manier ingezet worden in het onderwijs. 
Daarbij is noodzakelijk dat onderwijsmateriaal wordt ontwikkeld om docenten te inspireren om hun 
onderwijs te innoveren.   

 
Ondanks de investering van de academie is de inzet Ipads in het onderwijs tot nu toe beperkt 
gebleven.  De academie wil dmv deze projecten een extra push geven om deze devices in het 
onderwijs in te voeren.  
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4. Draagvlak 

 

Bij het ontwikkelen van deze pilots zullen docenten en studenten betrokken worden. Door deze 
aanpak wil de academie collega's en studenten laten zien op welke wijze het onderwijs innovatief  
aangeboden kan worden. Het ontwikkelde materiaal hebben per definitie een voorbeeld-functie, zij 
zijn show modellen die als (evidence based) inspiratiebron kunnen dienen om het onderwijs te 
innoveren.  
  
De verworven kennis en de opgedane ervaring zullen we via logboeken en handleidingen 
beschikbaar stellen bij andere docenten en medewerkers. Het voorwerk is dan al gedaan, wat 
ervoor zorgt dat het makkelijk overgenomen kan worden. 
 
In de bovengenoemde projecten krijgen studenten en docenten een zeer belangrijke rol. Docenten 
zullen een begeleidende en controlerende rol behouden. Studenten zullen voornamelijk de 
uitvoerende taken vervullen. Deze aanpak is gekozen om twee redenen: ten eerste, studenten zijn 
namelijk handiger met nieuwe technologie dan docenten en, ten tweede studenten zijn 
ervaringsdeskundigen van het onderwijs dat zij aangeboden krijgen. Managers en coördinatoren 
van de opleiding zullen er betrokken worden om dit project te faciliteren en beheersbaar te houden.  

 
Concreet: Een aantal tweede en derdejaars studenten participeren in deze pilots op de 
volgende manier 
1) Als ontwikkelaars van de inhoud en de vorm van het onderwijsmateriaal 
2) Als testers van de inhoud en de vorm van het onderwijsmateriaal 
 
De participatie van studenten gebeurd onder directe begeleiding van een aantal 
docenten.  

 

5. Onderzoek 

 
Is er een parallelklas/groep aanwezig waar eventueel vergelijkend onderzoek mee mogelijk is? 
De efficiënte en effectiviteit van deze innovaties zullen gemeten worden d.m.v. cijfers en overige 
prestaties van studenten. De authenticiteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs zal gemeten 
worden d.m.v. een vragenlijst. Op deze manier een duidelijk scheiding gemaakt tussen inhoud en 
vorm van het aangeboden onderwijs. 
 
Er zijn twee duidelijke onderzoeksvragen: 
1) In hoeverre bestaat er een correlatie tussen de prestaties* van AMA studenten en het inzetten 
van iBooks/Apps** in het onderwijs? 
 
2) In hoeverre zijn van mening AMA studenten dat het onderwijs door het gebruik van 
iBooks/Apps** aantrekkelijk, uitdagend en activerend is geworden? 
 
* prestaties van de studenten van de volgende vakken: Toegepast Onderzoek 1c, Toegepast 
Onderzoek 2b (tweedejaars), BioPsychologie en Communicatie en Coaching Training 
 
** iBooks/Apps: APA-stijl, SPSS, Copyright content, BioPsychologie en CCT 1a  

5. Globale planning APA-stijl, SPSS en Copyright content -Pilot 

Jan - Feb, voorbereiding 
Mrt - Apr  ontwikkelen van inhoud | test-implementatie  
Mei - Jun  ontwikkelen van inhoud (aanpassen) | test-implementatie | eerste meting 
Sep - Okt implementatie | toetsing | tweede meting 
Nov - Dec evaluatie en rapportage 
 
BioPsychologie -Pilot 

Jan - Feb,  
Mrt - Apr  voorbereiding | ontwikkelen van inhoud | test-implementatie  
Mei - Jun implementatie | toetsing | meting  
Sep - Okt ontwikkelen van inhoud (aanpassen) 
Nov - Dec evaluatie en rapportage 
 
CCT 1a -Pilot 

Jan - Feb, 
Mrt - Apr  ontwikkelen van inhoud | test-implementatie  
Apr - Jun voorbereiding | ontwikkelen van inhoud (aanpassen) | test-implementatie  
Sep - Okt implementatie | toetsing | meting 
Nov - Dec evaluatie en rapportage 
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Beoogd resultaat De volgende iBooks (of Apps) * zullen ontwikkeld worden: 
 

1. APA-Stijl 

2. SPSS  

3. Copyright content  

4. BioPsychologie 

5. CCT 1a 

* In principe wordt dit via iBooks (of Mac Apps) aangeboden maar we zullen zeker platform 
onafhankelijk onderwijs te ontwikkelen, dus niet alleen voor iPads maar ook voor Androids of 
gewone PC's.  
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