
	
 
 

Omschrijving Pilot “Saxion op pad”  2013 
 

1. NAW-gegevens van de 
aanvrager 
 
 

Naam academie MIM 

Pilottrekker: P.A. van der Weijde Docentcode: Awe09 

Functie: Docent 1 Telnr:  0627400708 

 
 

2. Titel en korte 
beschrijving van de 
Pilotaanvraag 

Titel: Personal Branding 
Pilotomschrijving:  

We willen de studenten, docenten en de academie meer naar buiten laten profileren. Daarbij staat 

de student natuurlijk centraal. Social media kan hier een grote rol in spelen. Het is overigens de 

bedoeling om de studenten met de technologie te enthousiasmeren om betere resultaten te halen 

en deze ook te delen. Dit alles moeten leiden tot een betere binding/profilering met/in het werkveld.  

  

Doelstelling:  

- Modernisering en duurzaamheid van het onderwijs door de inzet van de Ipad  

- Aansluiting bij de ‘digitale’ belevingswereld van studenten 

- Efficiënte en doelgerichte begeleiding van projectgroepen door docenten maar ook door de 

studenten zelf 

 

Doelgroep: 
- Eerstejaars- en tweedejaarsstudenten van de opleiding CE en Sportmarketing. 
- Docenten. 

 
Concreet worden de volgende speerpunten getest voor de pilot: 

1. Tests van apps (niet de app op zich maar de toegevoegde waarde binnen het 
onderwijs): 
Puppet pals HD – storytelling (ideeën laten werken in filmpje) 
Educreations Interactive Whiteboard – Opname van aantekeningen docent 
Ubersense – Analyse, edit en feedback van presentaties/salesgesprekken (gelijk feedback 
op moment zelf) 
Popplet – Brainstormen (uitwerken ideeën, opdrachten etc.) 
Ibooks – Digitale verwerking extra materiaal  
Socrative – Reflectie van studenten voor studenten 

 
2. Tests van social media gebruik: 

Youtube/Slideshare – Analyse van presentaties/storytelling/commercials in de klas 
(koptelefoon noodzakelijk) Gezamenlijk feedback opstellen voor bekeken element. 
Blog/Wiki – Student laten verdiepen in gegeven onderwerp (branding student, verdieping in 
stof en kan invulling zijn voor een E-book) 
Profileren – Linkedin/Twitter opzetten met daarbij behorende opdrachten (bijvoorbeeld 
aantal contacten/updates per week)/ analyse van andere profielen door als ‘recruiter’ er 
naar te kijken. 

 
 

3. Innovatie   
 

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

Technologie en de band met het werkveld staan centraal in de strategische visie van MIM. 
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4. Draagvlak 
. 

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

Tijdens een workshop naar aanleiding van de resultaten zal men kennismaken met de 

mogelijkheden op de Ipad. Hierbij worden een aantal studenten uitgenodigd om hun 

mening/ervaringen te vertellen over de pilot.  

Tweede- en derdejaars studenten worden benaderd om mee te denken over het gebruik van een 

Ipad in het onderwijs en hoe dit concreet ingevuld kan worden.  

De studenten uit de test-groep worden van te voren benaderd om deel te nemen aan de evaluatie.  

 

 

5. Onderzoek 
 

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

Ja, het onderzoek wordt in meerdere klassen uitgevoerd. 

6. Globale planning Geef hier aan hoe de planning van de pilot eruit ziet. 
Initiatieffase 
Week 4.1 = opstart onderzoek / projectplan afgerond  
Conceptfase 
Week 4.2 –4.5 = Gesprekken met tweede- en derdejaarsstudenten 
Week 4.2 –4.5 = Gesprekken met docenten 
Week 4.8 – 4.9 = Uitwerking ideeën tot concrete opdrachten 
Uitvoerfase  
Week 1.1 = Testgroep selecteren en informeren 
Week 1.1 – 1.10 = uitvoering van concrete opdrachten 
Evaluatiefase  
Week 2.1 / 2.2 = evaluatie met testgroep / aanpassingen 

  




