
Aan: Student Advisory Board Library and IT services 

Van: Fractie Front 

Betreft: iStudent applicatie 

Datum: 1 december 2015 

 

Beste leden van SALis, 

 

Namens Fractie Front willen we tijdens de SALis-bijeenkomst van 1 december de iStudent 

applicatie bespreken. Wij zien namelijk verschillende mogelijkheden ter verbetering. Na 

gesproken te hebben met een beleidsmedewerker van LIS over de mogelijkheden 

hieromtrent, werd geadviseerd deze mogelijkheden ook in het SALis te bespreken. Deze 

memo dient ter ondersteuning van de discussie omtrent de verbetering van de iStudent 

applicatie. Vanuit Fractie Front zien wij ten minste mogelijkheden in de volgende extra 

toepassingen en verbeteringen: 

 Pop-up’s: Wij stellen voor dat er een mogelijkheid geïntegreerd wordt in de iStudent 

app die het mogelijk maakt dat er voor bepaalde zaken Pop-up’s komen. Hierbij kan 

gedacht worden aan roosterwijzigingen, BlackBoard announcements of cijfers die 

toegevoegd worden aan ‘my grades’. De student dient hiervoor een extra menu te 

krijgen in de iStudent app, waarin hij of zij kan aanvinken voor welke zaken de 

student een pop-up meldig dient te krijgen.  

 Adequate roosterwijzigingen: Roosterwijzigingen die op BlackBoard door zijn 

gevoerd, worden niet altijd verwerkt in de iStudent app. Hierdoor is het wel eens 

voorgekomen dat studenten bij de verkeerde lokalen staan, aangezien ze uitgingen 

van de iStudent app. De betrouwbaarheid hiervan dient verbeterd te worden.  

 Adequate PC availibility: De PC availibility die aangegeven wordt op de iStudent app 

is incorrect. Dikwijls geeft de iStudent app beschikbare computers aan, terwijl in 

werkelijkheid geen computers meer vrij zijn. Volgens een beleidsmedewerker van LIS 

heeft dit te maken met het feit dat computers die wegvallen niet geregistreerd 

worden. Hierdoor denkt de app dat er nog verschillende computers beschikbaar zijn, 

terwijl dat in de werkelijkheid niet is tot ergernis van de student. De oplossing 

hiervoor is dus dat computers die wegvallen of vervangen worden beter 

geregistreerd worden.  



 Mogelijkheid voor studieverenigingen om een eigen pagina te maken: Tot op heden 

heeft Asset een eigen pagina, dit zou ook een interessante mogelijkheid kunnen zijn 

voor andere studieverenigingen. Hoewel dit mogelijk is, weten studieverenigingen 

vaak niet hoe dit gerealiseerd kan worden. Er dient dus goed gecommuniceerd te 

worden hoe dit gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld door een kleine handleiding 

op te stellen. Studenten moeten vervolgens wel de mogelijkheid te hebben om te 

kiezen van welke studievereniging zij lid zijn. Dit is wel mogelijk via de IOS-app maar 

niet via de Android-app. 

 Aanmelden voor tentamens via de app: Om het toegankelijker en eenvoudiger te 

maken om in te schrijven voor tentamens, zou de mogelijkheid om voor tentamens in 

te schrijven geïntegreerd kunnen worden in de iStudent app. OSIRIS gaat echter op 

het gebied van tentameninschrijvingen verschillende veranderingen met zich 

meebrengen, waardoor dit idee mogelijk interessant is op de langere termijn.  

 Studentenkaart opladen via de app: Sinds kort kunnen studenten hun 

studentenkaart koppelen aan hun e-wallet, waardoor je met de studentenkaart 

printkosten bijvoorbeeld kunt betalen. Er is slechts één oplaadapparaat op de 

universiteit, aangezien deze apparaten relatief duur zijn. Het is daarom belangrijk dat 

studenten weten hoe zij ook online hun studentenkaart kunnen opladen. Om dit te 

vereenvoudigen, zou er een mogelijkheid geïntegreerd in de iStudent app kunnen 

worden waardoor je via deze app je studentenkaart kan opladen.   

 Koppeling BlackBoard (announcements) aan de app: Met OSIRIS ontstaat er een 

nieuwe digitale leeromgeving. Het idee om BlackBoard (announcements) aan de app 

te koppelen is daarom interessanter voor de lange termijn.  

 Zelfde kwaliteit van de Adroid versie als de IOS versie: De Android-app is van 

mindere kwaliteit in vergelijking met de IOS-app. Zo kun je op de android app niet het 

menu aanpassen (Modify menu).  

Wij willen graag de bovenstaande ideeën en verbeterpunten in de adviesraad bespreken. 

Mochten jullie nog andere ideeën hebben dan horen we dat uiteraard ook graag.  

 

 

 


