
 

 

Omschrijving Pilot “Saxion op pad”  2013 
 

1. NAW-gegevens van de 

aanvrager 

 

 

Naam academie F€M 

Pilottrekker: Moniek Lensink Docentcode: mle11 

Functie: Docent Telnr:  1298 

 

 

2. Titel en korte 

beschrijving van de 

Pilotaanvraag 

Titel: iBook BIV1.2 

 

Doelstelling:  

Alle kennis en vaardigheden die de eerstejaars student moet bezitten rond het vakgebied AO/BIV 

samenbrengen, d.w.z. video’s, voorbeelden, opdrachten, achterliggende theorie, artikelen etc.  

 

Doelgroep:  
De 1

e
 jaars studenten van F€M worden hiermee beter voorbereid op de toets dan met de reeds 

beschikbare boeken. 

De 3
e
 en 4

e
 jaars studenten hebben hiermee basisinformatie waar ze bij stage of onderzoek op 

terug kunnen vallen. 

 

Pilotomschrijving:  

In deze pilot gaan de studenten werken vanuit een iBook. In dit iBook wordt alle kennis en 

vaardigheden die de student moet bezitten rond het vakgebied AO/BIV (administratieve organisatie 

/ bestuurlijke informatievoorziening) samengebracht. Video’s, voorbeelden, opdrachten, 

achterliggende theorie, etc.  

 

Er is op dit moment geen boek op de markt dat de docenten van de vakgroep AO/BIV geschikt 

achten. De boeken die op de markt zijn gaan veelal te diep voor eerstejaars. De boeken hebben 

bovendien geen videomateriaal of artikelen dat deze -voor studenten aanvankelijk abstracte materie 

verduidelijkt en verdiept.  

 

Verder wordt in elk boek anders omgegaan met het maken van processchema’s en bovendien 

gebeurt dit veelal op inconsequente wijze. M.b.v. instructievideo’s wordt in het iBook een 

consequentere schematechniek gedoceerd.  

 

Bovendien zijn de opgaven die voorhanden zijn in de boeken te uitgebreid; er is behoefte aan 

meerdere korte opgaven. Deze opgaven worden deels in de les behandeld, maar er worden ook 

extra oefenopgaven geboden waarmee de student zelfstandig aan het werk kan. 

 

Een voordeel is verder dat de hier bijeen gebrachte informatie altijd te raadplegen is voor de 

student; bij het voorbereiden van de lessen, tijdens de lessen, bij de voorbereiding van de toets, 

maar ook bij een stage of afstudeeropdracht. Het merendeel van de praktijkopdrachten bij F€M gaat 

namelijk over het vakgebied AO/BIV. Studenten moeten dan geregeld een AO-handboek opstellen 

en hebben daar hun kennis van AO/BIV en schematechniek nodig. Deze informatie is hiermee 

eenvoudig raadpleegbaar. 

 

Door behalve met een iBook de informatie ook in een andere vorm te ontsluiten kan ook de student 

die niet over een iPad beschikt toch dezelfde informatie tot zich nemen. 
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3. Innovatie   

 
Binnen academie FEM is er veel aandacht voor innovatieve activerende werkvormen. Zo is er 

bijvoorbeeld een videoproject opgestart voor 2
e
 jaars studenten voor het vak Bedrijfsadministratie. 

Ook dit project met een iBook kan geschaard worden onder de innovatieve activerende 

werkvormen. Daarnaast is het passend in het ICT-beleid van de academie. 

 

Vakinhoudelijk sluit dit project aan bij de ontwikkelingen die het vak AO/BIV doormaakt. Er is 

gekeken wat studenten tegenkomen bij afstudeeropdrachten en stages. Vervolgens is terug 

geredeneerd naar wat derhalve de stof zou moeten zijn die in de eerste jaren van de opleiding 

gedoceerd wordt. Hierbij bleek dat met name de leerboeken zoals nu beschikbaar niet voldoen. 

 

We zijn verder binnen de academie bezig met het implementeren van de ideeën van Kees 

Vreugdehil, die ‘Less is more’ propageert in het onderwijs; door minder onderwerpen aan de orde te 

stellen, maar deze intensiever en diverser te behandelen. 

4. Draagvlak 

. 
Het gekozen onderwerp is voor alle drie opleidingen van de academie FEM van belang: 

Bedrijfseconomie, Accountancy en Fiscaal Recht & Economie. De resultaten van deze pilot zijn voor 

hen dan ook direct te gebruiken. 

 

Bij het ontwikkelen van het iBook worden student-assistenten ingezet. Studenten worden actief aan 

het werk gezet bij het werken met het iBook.  

De docenten die zich met dit onderwerp bezighouden verzamelen de content voor het iBook. 

Daarmee wordt het een iBook van hen samen. 

Vanuit het management wordt deze pilot gevolgd om te zien of deze werkwijze ook bij andere 

vakken ingezet kan worden. 

 

5. Onderzoek 

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

Er zijn in zowel Deventer als Enschede meerdere eerstejaars klassen. Het idee is om met 1 klas te 

starten en deze klas ook iPads in bruikleen te geven. 

5. Globale planning April-mei Verzamelen bestaande content  

Mei-juli Maken van nieuwe content, zoals extra opgaven, videomateriaal t.a.v. schematechniek en 

interviews met mensen uit het bedrijfsleven. 

Sept Ontwikkelen iBook 

Okt-nov Testen iBook met 1 klas studenten 

Dec Verwerken feedback in iBook & Omzetten naar andere vorm tbv andere platforms 

Eind Dec iBook gereed  

 

 

Beoogd resultaat  Een iBook met alle kennis en vaardigheden die de student moet bezitten rond het vakgebied 

AO/BIV (administratieve organisatie / bestuurlijke informatievoorziening) samengebracht. Dit iBook 

bevat video’s, voorbeelden, opdrachten, achterliggende theorie, etc.  

 

  




