
	

 

Omschrijving Pilot “Saxion op pad”  2013 
 

1. NAW-gegevens van de 
aanvrager 
 
 

Naam academie Hospitality Business School 

Pilottrekker: Justin Meerenburgh Docentcode: Jme12 

Functie: Instructeur Telnr:  06-19493053 

 
 

2. Titel en korte 
beschrijving van de 
Pilotaanvraag 

Titel: Integratie Ipad in het Evenementenonderwijs 
Pilotomschrijving:  
Gedurende kwartiel 3 en kwartiel 4 van studiejaar 2012/2013 doet het evenementenonderwijs 
(praktijk)onderzoek naar de mogelijkheid om het evenementenonderwijs te innoveren, 
moderniseren en te digitaliseren door inzet van de Ipad. 

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 

 

Doelstelling en doelgroep: 
 

Omschrijving: Door inzet van de Ipad streeft het Team Evenementenonderwijs naar; 

- Modernisering van het onderwijs door de inzet van de Ipad bij de begeleiding van 

studenten door student assistenten en docenten en door inzet van de Ipad door studenten 

bij de organisatie en uitvoering van praktijkopdrachten 

- Aansluiting bij de ‘digitale’ belevingswereld van studenten 

- Meer efficiënte en doelgerichte begeleiding van projectgroepen door student assistenten 

en docenten 
 
Doelgroep:  

- Eerstejaarsstudenten van de Hospitality Business School van de opleiding HTRO, HHO, 
FM, TM en HM. 

- Docenten en student assistenten t.b.v. begeleiding studenten. 
 

3. Innovatie   
 

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

- Inzetten van nieuwe, moderne technieken 

- Aansluiten bij de belevingswereld van de student (Hospitality Brains and Learning) 

- Duurzaamheid 

- Aansluiting op de inzet van social media 

4. Draagvlak 
. 

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

Door de resultaten breed te communiceren binnen de HBS leidt dit hopelijk tot her- en vernieuwd 

inzicht in het gebruik van digitale onderwijstechnieken. Resultaten worden gedeeld met collega’s 

(moduulcoördinatoren, docenten, accountmanagers) die op basis van de opgedane kennis en 

ervaring de actieve inzet van de Ipad eveneens in overweging kunnen nemen.  

 

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. 

Stakeholders: 

- Projectteam; bestaande uit Frank de Munnik (coördinator Evenementenonderwijs), Justin 

Meerenburgh (Instructeur Evenementenonderwijs) en duaal student (tevens student assistent) 

Sabrina Jonkers. 

- Student assistenten en docenten:  betrokken bij de begeleiding van studenten binnen het 

evenementenonderwijs in kwartiel 3 en 4 



	

	 2

- Studenten: die in kwartiel 3 en 4 de module evenementenorganisatie volgen 

- ICTO: Richard Sueters 

- Manager Onderwijs HBS: Anton Dijkstra 

 

5. Onderzoek 
 

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

Ja, zowel binnen als buiten de eigen academie. 

5. Globale planning Initiatieffase 
Week 2.7 = opstart onderzoek / projectplan afgerond  
Planningsfase 
Week 2.8 – 2.10 = nadere vormgeving onderzoek 
Week 3.1 = Testgroep selecteren en informeren 
Uitvoerfase (1) 
Week 3.2 – 3.8 = gebruik Ipad door testgroep 
Evaluatiefase (1) 
Week 3.1 – 3.8 = wekelijke tussentijdse evaluatie projectgroep 
Week 3.9 / 3.10 = evaluatie met testgroep / aanpassingen 
Uitvoerfase (2) 
Week 4.1 gebruik Ipad door totale groep 
Evaluatiefase (2) 
Week 4.9/4.10 = evaluatie gebruik Ipad 
 
 
 
 


