
	

 

Omschrijving Pilot “Saxion op pad”  2013 
 

1. NAW-gegevens van de 
aanvrager 
 
 

Naam academie LED 

Pilottrekker: Marcel Kooijman Docentcode: KYM 

Functie: Coordinator/docent Telnr:  1436 

 
 

2. Titel en korte 
beschrijving van de 
Pilotaanvraag 

Titel: moderne ingenieurs? 
Pilotomschrijving: (kort formuleren) 

 

Doelstelling en doelgroep: 

Uitzoeken of de IPad als geheel (hardware en software) meerwaarde biedt bij taken welke specifiek 

passen bij technische ingenieurs. Te denken aan overleg (centraal schetsbord), documenteren 

(beeld, ook bewegend, en tekst), berekenen, illustreren, informatie zoeken, ontsluiten databanken, 

simulaties, aantekeningen maken, schetsen maken. Doelgroep: de aankomend ingenieur: 

studenten bij LED; te beginnen met IPO.  

Ten aanzien van de taak “overleg” geldt als bijzonder aandachtspunt de vraag of de Ipad kan 

worden ingezet als middel bij nog op te starten probleemgericht onderwijs volgens het “Maastrichtse 

model”, waarbij volgens de zevensprongmethode uit praktijkvraagstukken leerdoelen en actiepunten 

gegenereerd worden. 
 

Omschrijving: 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 
Het ligt in het verlengde van de moderne trend om met mobiele telefoons informatie te vinden, te 
verzamelen en te delen met andere gebruikers. Bij informatie gaat het om eigen geschreven tekst, 
om foto’s, om gegevens uit databanken en om filmmateriaal, al dan niet zelf gefilmd. Met de Ipad 
kan, door het grotere formaat een tweetal extra faciliteiten worden toegevoegd/versterkt: het maken 
van aantekeningen en schetsen (voor iedereen zichtbaar) en het redigeren tot een document 
(presentatie, nulversie, overleghulp) worden makkelijker, met behoud van de mobiele 
telefoonfuncties (met name kopiëren, fotograferen, flimen.  
Dit kan worden ingezet als hulp bij projectgroepen (4-6 personen) die gezamenlijk werken aan 
probleemgestuurd onderwijs. Het betreft met name eerstejaars studenten, die hiermee ook de 
voordelen van de iPad als bibliotheek en overlegtool leren gebruiken.  
 

3. Innovatie   
 

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

Bij de opleiding IPO wordt gewerkt aan een overlegtafel welke gebaseerd is op het gebruik van een 

ipad als communicatiehulp. In enkele basivakken en projectvakken gaat dit ingezet worden. We 

nemen waar hoe studenten handig en nuttig gebruik maken van de mobiele smartfoon. We willen 

dat met ze delen en in hun wereld aan nieuwe tools werken die passen in hun profesionele wereld. 

Te denken valt aan portfolio’s, grafische rekenfaciliteiten, camera, laptopfuncties. Deze bundeling is 

een innovatie binnen onderwijs en professie.  

Probleemgestuurd onderwijs wordt hieromheen mede vormgegeven. Ook dit levert een  nieuwe 

methode van werken en probleemoplossen op, welke althans binnen LED nog niet bekend is. 

 

4. Draagvlak 
. 

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

We hopen binnen dit project drie demonstraties te kunnen optuigen: 

1) demonstratie van de PGO-zevensprong methode 

2) demonstratie van verschillende Apps en andere functies ten behoeve van technisch werken. 

3) demonstratie van de IPad als presentatiehulp en schets-documenteerhulp 

Hoe je studenten, docenten, managers bij je pilot betrekt: Vooral de inbreng van studenten is erg 
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belangrijk. Laat ze meedenken, geef ze een (betaalde) rol etc. 

De docenten en studentenpopulatie van IPO zijn erg betrokken bij de opleiding en innovatie. Een 

groep studenten, mogelijk rondom de OPLC zal gevraagd worden actief mee te denken hoe de Ipad 

als tool ingezet kan worden. Van de kant van docenten gaat gekeken worden welke 

beroepsspecifieke handelingen versterkt kunnen worden. Samen met studenten wordt gewerkt aan 

een profielschets van de “moderne profesional” en zijn “super pda”. Zes eerstejaars studentes zijn 

inmiddels benaderd. Zij vormen in kwartier 4 een werkgroep binnen hun klas bij verschillende 

vakken. 

 

5. Onderzoek 
 

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

Ja, we kunnen in het eerste jaar beschikken over een A en een B klas, of per klas beschikken over 

groepen en parallelgroepen (6 studenten per groep). De bedoeling is dat in de eerste instantie 

vergelijkend onderzoek word vormgegeven tussen groepen uit één klas. Vergelijkbare vraagstukken 

in kwartiel 4 worden – na een inwerkperiode in kwartiel 3 – opgelost met en zonder inzet van de 

IPad. Aan de hand van een gebruiksonderzoek worden verschillende aspecten onderzocht: 

- doelmatigheid in inhoudelijke zin 

- gebruiksgemak 

- efficiency 

- beleving 

- leercurven 

- score ten opzichte van laptop 

Alle studenten van de technische opleiding hebben meestal een laptop bij zich. Deze wordt voor 

een deel van de taken ingezet waar de Ipad ook voor kan worden gebruikt. Bij de verschillende 

vakken waar dit onderzoek zich op richt, zitten echter taken waarbij de laptop niet wordt gebruikt, 

maar waarbij de Ipad mogelijk wel kan worden gebruikt. Onderzocht moet  worden of de som van al 

die taken doelmatiger kan worden uitgevoerd met de IPad. Dit betreft met name overleg, simulaties, 

berekeningen, ophalen van materiaalwaarden, inrichten van spreadsheets. Een interessant verschil 

in deze taken ten opzichte van het werken met de laptop is dat niet iedereen betrokken wordt bij de 

activiteiten op de laptop doordat deze omhoog staat, en niet door iedereen gezien kan worden. Op 

de IPad kan gezamenlijk gewerkt worden. 

5. Globale planning Geef hier aan hoe de planning van de pilot eruit ziet. 
2013 maart - mei Kwartiel 3; 6 studenten worden ingezet voor eerste verkenning van hoe te werken 
met Ipad bij Statica/wiskunde etc. 
2013 mei - juni Kwartiel 4; proefgroep plus testgroep worden getest bij MAPR00, een van de 
integrerende technische vakken en bij FYPRO, een van de basisvakken 
Eind kwartiel 4 evaluatie 
September kwartiel 1 tweede test met grotere groep (presentatie project) bij project eerste jaar en 
bij MAPR00 of STER10 
Parallel: 2013 februari – mei kwartiel 3 uitwerking ipad tafel 


