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Samenvatting 

Onderwijsvernieuwing is een constant onderwerp van gesprek. Met de komst van kleinere, compactere 

en vooral draagbare tablet-pc's beschikken scholen over de mogelijkheid om ICT echt naar de klas te 

brengen. Het Dr. Knippenbergcollege te Helmond is een pilot gestart met het gebruik van iPads in de 

klas en is geïnteresseerd in de opbrengsten van dit project. Een goede vakbeleving kan leiden tot betere 

leerprestaties. Een positieve invloed op de vakbeleving is dus belangrijk voor het pilotproject. Hoe 

docenten met behulp van een tablet invloed uitoefenen op de vakbeleving is dan ook onderwerp van 

het onderzoek. Dit wordt onderzocht door docenten over hun ervaringen te bevragen, en de 

vakbeleving bij de leerlingen te meten. 

Het gebruik van de tablet heeft naast traditionele voordelen die het inzetten van ICT bieden, zoals de 

beschikbaarheid van informatie, ook een aantal specifieke voordelen. Mobiel leren en het ontbreken 

van obstakels in de klas die Pc’s kunnen zijn, zijn hier voorbeelden van. Bij het doorvoeren van een 

onderwijsvernieuwing komt veel kijken. We focussen op belangrijke pijlers die een 

onderwijsvernieuwing tot een succes maken. De rol van de docent is hierbij zeer belangrijk en door 

docenten te interviewen wordt deze pijler er uit gelicht. Echter worden docenten niet enkel bevraagd 

over het eigen functioneren, maar ook over de pilot in algemenere zin. 

Een aantal zaken komen aan het licht. Zo is de digitale methode vaak nog niet optimaal en meestal niet 

meer dan een gedigitaliseerde kopie van het boek, en blijkt ook het inzetten van de tablet om 

alternatieve werkvormen en gepersonaliseerd leren te bieden nog maar mondjesmaat te lukken. De 

beschikbaarheid van informatie in de vorm van internet en de tablet als digitaal hulpmiddel wordt alom 

geprezen. 

Docenten ervaren het lesgeven met de tablet als plezierig, al kost de voorbereiding vaak meer tijd, 

omdat er veel geëxperimenteerd moet worden. Haperingen in de techniek hebben een negatieve 

invloed op de lessen. De vernieuwing biedt wel extra uitdagingen in zowel lesvoorbereiding als 

uitvoering, maar veel docenten zouden hier graag meer in gefaciliteerd worden. De randvoorwaarden in 

de vorm van meer ontwikkeltijd, regelmatiger overleg en begeleiding en sturing is een vaak gehoorde 

wens. De kennisdeling binnen de docentengroep wordt wel als erg positief ervaren. 

Hoewel een verbetering van de vakbeleving nog niet aan de orde is, en docenten te maken hebben 

gekregen met een groot aantal problemen, is de algemene indruk van het inzetten van tablets in de klas 

positief. Docenten zien de meerwaarde in de lessen in de vorm van de toegang tot informatie en 

bronnen, het beter kunnen benutten van de tijd en een beter zelfstandig werkende groep. De tablet 

biedt echter ook extra afleiding, waarmee de groep docenten nog worstelt. 

Het is nog te vroeg om conclusies te verbinden aan vakbeleving-scores, en ook docenten zijn het niet 

eens over de verschillen tussen de klassen. Enkele docenten bespeuren meer plezier tijdens de lessen in 

de pilot-groep, terwijl een groot deel geen verschil waarneemt. Ook de inzet van de leerlingen verschilt 
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niet met de oude situatie. Wel zou de relevantie, het nut van het vak, duidelijker kunnen worden voor 

leerlingen, doordat er meer actuele bronnen beschikbaar zijn.  

Het feit dat docenten met een geringe voorbereiding bij aanvang over niet altijd voldoende 

vaardigheden beschikten moet in acht worden genomen bij interpretatie van de resultaten, evenals de 

kleine groep en korte onderzoekstijd. Echter, de meeste docenten zien zeker potentie in het inzetten 

van tablets in de klas en er zijn, ondanks alle opstartproblemen, kinderziektes en het zoeken naar het 

optimaal inzetten van tablets in de lessen, ook geen negatieve effecten gemeten.  
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2 Inleiding 
Het inzetten van tablet computers in het onderwijs is een populaire nieuwe trend. Zowel in het 

basisonderwijs, waar recentelijk de eerste 7 zogenaamde Steve-Jobs-scholen van start gingen (Ahles-

Frijters, 2013), als in het voorgezet onderwijs doet de tablet zijn intrede als leermiddel. Een  van de 

veelgenoemde grote voordelen van het gebruik is de mogelijkheid om te differentiëren en leerlingen op 

eigen niveau en tempo te laten werken(Kennisnet, 2011). 

Het Dr. Knippenbergcollege te Helmond is in het schooljaar 2013/2014 gestart met een pilot-project 

omtrent het gebruik van tablets (tablet computers) in de klas. Leerlingen van één MAVO 1 (M1) klas zijn 

uitgerust met de iPad, de tablet van Apple. Tevens hebben alle docenten die de klas lesgeven een iPad 

gekregen. De tablets zullen gedurende de hele schooltijd gebruikt worden en dienen als primair 

leermiddel. Naast het gebruik van de tablet ter vervanging van het papieren boek, is het doel ook om 

het onderwijs te verrijken. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van andere werkvormen die 

zonder tablet (of computer in het algemeen) niet mogelijk zijn, het gebruik van apps om bepaalde 

lesstof te verduidelijken of op te leuken, en het verbeteren van interactie tussen leerlingen 

(Metzemaekers, 2013). De twee M1 klassen die niet deelnemen aan het project dienen als 

controlegroepen. 

Als voorbereiding op het project is vooraf veel informatie ingewonnen bij andere scholen, verspreid over 

heel Nederland, die al eerder een proef met tablets hebben ondernomen. Omdat het hier een pilot-

project betreft is de schoolleiding met name geïnteresseerd in het effect van het inzetten van tablets op 

de lespraktijk. Men wil weten of het gebruik van tablets in de klas leidt tot betere 

leerprestaties/leerresultaten bij leerlingen. Onder andere een toegenomen motivatie zal hieraan bij 

kunnen dragen. Ook verandering in de vakbeleving in algemenere zin kan hier een rol bij spelen. Onder 

vakbeleving verstaan we de volgende vier deelonderwerpen: plezier, inzet/motivatie, moeilijkheid en 

relevantie.  

Het onderwerp van het onderzoek is de meerwaarde van het inzetten van tablets in de klas. In verband 

met de tijdsplanning en de duur van het onderzoek is het niet mogelijk om leerprestaties te meten aan 

de hand van (objectieve, cijfermatige) beoordelingen. Daarom zal worden gekeken naar de vakbeleving 

van leerlingen bij de verschillende vakken. Dit omdat er een correlatie bestaat tussen vakbeleving en 

leerprestaties. Om betrouwbare resultaten te verkrijgen richten we ons op zowel de docent als de 

leerling. De hoofdvraag luidt dan ook:  

"Hoe oefenen docenten in mavo 1 van het  dr. Knippenbergcollege met behulp van de tablet invloed uit 

op de vakbeleving van de leerlingen?" 

De school verwacht op basis van dit onderzoek informatie te krijgen over de opbrengt van de inzet van 

tablets voor de leerlingen. Ook zijn zij geïnteresseerd in de mening van de docenten over het werken 

met de iPad. Voornamelijk willen zij voldoende informatie om te kunnen beslissen of de pilot volgend 

jaar voortgezet gaat worden. Daarnaast is het de bedoeling dat de onderzoeksinstrumenten die 

voortkomen uit dit onderzoek, na afloop door de school gebruikt kunnen worden om het onderzoek 

zelfstandig voort te zetten. 
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3 Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader uiteengezet voor het onderzoek. Hierbij wordt ingegaan  

op de invoering van ICT in het onderwijs in paragraaf 3.1. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de 

mogelijkheden die het gebruik van tablets in de klas bieden en het beschikbare (digitale) lesmateriaal 

dat door docenten ingezet wordt.  In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op het begrip 'vakbeleving', dat  

gebruikt wordt om het effect van het inzetten van tablets in de klas te meten. De docent speelt een 

centrale rol bij onderwijsvernieuwingen. Daarom zal een sterke focus liggen op de rol van de docent. 

Door de korte termijn van het onderzoek en de onervarenheid van de beginnende middelbare 

scholieren zonder vergelijkingsmateriaal, zijn we tevens genoodzaakt om de expertise van de docent aan 

te boren als bron voor een betrouwbare inschatting van de invloed van het gebruik van tablets. 

3.1 Invoering ICT 

Het invoeren van het gebruik van tablets in de klas is een vorm van de invoering van ICT en daarmee een 

onderwijsvernieuwing. Iedere onderwijsvernieuwing wordt doorgevoerd met een bepaald doel. In het 

onderwijs zijn de grote uitdagingen het verhogen van het leerrendement en het doelmatig organiseren 

van het leerproces (Kennisnet , 2013). Onderzoek wijst uit dat inzet van ICT bij het leren kan bijdragen 

aan het verhogen van het leerrendement, maar ook het verbeteren van het secundaire proces, 

waaronder we het organiseren van het leren en aansturing en verantwoording scharen. Echter stuiten 

scholen bij de invoering van ICT vaak op verschillende problemen. Om Nederlandse 

onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het invoeren van ICT heeft Kennisnet de Vier in balans 

monitor ontwikkeld (Kennisnet , 2013).De vier pijlers van dit model zijn: visie, deskundigheid, inhoud en 

toepassingen en infrastructuur.  

De ambities van de school en de zienswijze hoe medewerkers, leerlingen en hun ouders en 

randvoorwaarden kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de ambities bepalen de visie van de 

school. De deskundigheid behelst de benodigde competenties van medewerkers (leraren, managers en 

onderwijsondersteunend personeel) om ICT adequaat in te kunnen zetten. Onder inhoud en 

toepassingen wordt de informatie, educatieve content en software geschaard die gebruikt worden in 

een onderwijsinstelling. Als laatste moet de infrastructuur op orde zijn, de kwaliteit van hardware, 

software, netwerken en connectiviteit binnen de onderwijsinstelling moet voldoende zijn. Deze vier 

pijlers vormen het startpunt voor succesvolle implementatie van ICT in een onderwijsinstelling 

(Kennisnet , 2013). Goed leiderschap is noodzakelijk om de verbinding te leggen tussen de vier 

bouwstenen en deze in balans te brengen. Het doel van het doorvoeren van een (al dan niet ICT-

gerelateerde) onderwijsvernieuwing is veelal het verhogen van het leerrendement. In de Vier in Balans 

Monitor (Kennisnet , 2013) wordt gesteld dat inzet van ICT in het primaire (onderwijs)proces zorgt voor 

een toename van de motivatie, een verbetering van leerprestaties en een efficiënter leerproces. Dit 

wordt bereikt door de mogelijkheden die ICT biedt. 
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Een van de belangrijkste voordelen is dat het leren een stuk flexibeler kan worden, omdat leerlingen zelf 

kunnen bepalen wanneer en hoe ze leren. Ook hebben leerlingen via internet voortdurend een schat 

aan informatie bij de hand, zodat ze zelf kunnen beslissen wat ze al weten en waar ze nog meer over 

willen opzoeken. Ook wordt er verondersteld dat ICT ruimte biedt aan verschillende leerstijlen (Simons , 

2004). 

Verder wordt er verwacht dat ICT de gelegenheid biedt om meer en andere contacten te leggen dan 

voorheen, onderdeel van het hedendaagse 'netwerken'. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die via 

internet aangesproken kunnen worden om informatie over een bepaald onderwerp te krijgen of om 

antwoord op bepaalde vragen te vinden. Ook geeft dit ruimte om op een andere manier en op andere 

tijdstippen samen te werken met mensen die normaal gesproken alleen maar op school en in de klas 

aanspreekbaar zouden zijn. 

Ook maakt ICT het mogelijk beter te (leren) plannen en organiseren, door gebruik van programma's of 

een door school aangeboden elektronische leeromgeving. Er kan beter gedifferentieerd worden, 

doordat het makkelijker wordt om meer verschillende opdrachten aan te bieden, en door het bestaan 

van bepaalde adaptieve leerprogramma's (Simons, 2003). Een veelvoorkomend probleem is dat 

docenten die op het moment van invoering in het onderwijs werkzaam zijn, vaak zijn opgeleid in een tijd 

dat ICT helemaal nog niet in het onderwijs geïntroduceerd was. Deze mensen moeten bijgeschoold 

worden, waar vaak weinig tijd voor overblijft. Daarnaast voelt menig docent zich er niet klaar voor om 

ICT ook daadwerkelijk te gebruiken in de lessen, of is de docent niet overtuigd van de waarde van de 

inzet van nieuwe technologieën. In dat geval kan men blijven bijscholen, maar dan zal de daadwerkelijke 

inzet misschien minimaal zijn (Koehler & Mishra, 2009). 

Als ICT daadwerkelijk ingezet gaat worden, is het belangrijk dat de mensen die ermee moeten werken, 

weten wat de mogelijkheden zijn en ook voldoende getraind zijn. Dit wordt benadrukt in de tweede 

pijler van de vier-in-balans monitor: deskundigheid. Het gaat dan voornamelijk om de docenten. Het 

TPACK-model beschrijft de kennis die de leraar dient te bezitten om ICT te integreren in het onderwijs 

(Mishra & Koehler, 2006). TPACK staat voor Technological, Pedagogical and Content Knowledge, drie 

verschillende soorten kennis.  

Technological Knowledge gaat om de kennis die er moet zijn over de gebruikte techniek, zoals de 

apparaten (computer, laptop, tablet, etc.) maar ook de software die bij deze apparaten hoort (Graham, 

Burgoyne, Cantrell, Smith, St.Clair, & Harris, 2009). Op een computer hebben we het dan over 

programma's, op een tablet spreken we van apps. Ook kan gedacht worden aan het smartboard (of een 

variant daarop) met bijbehorende (bediening-)software.  

Pedagogical Knowledge gaat over de kennis van de pedagogiek. Hierbij draait het om de manier van 

overbrengen van de stof op de leerling, de omgang met de klas. Belangrijk zijn het organiseren van het 

leerproces en klassenmanagement. Ook kan gedacht worden aan het geven van een sterk voorbeeld, of 

de beste manier om de stof aan te bieden. Hier wordt dan wel gesproken over content-specific 

pedagogical knowledge (Shulman, 1986). Over deze vaardigheid zou een docent ook in de situatie 

zonder ICT moeten beschikken.  
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Dit geldt ook voor de Content Knowledge, de kennis die de docent over de stof moet hebben. Het 

betreft hierbij dan voornamelijk de vakinhoudelijke kennis. Verder hoort hier de structurele samenhang 

van het vak en op mogelijke manieren van organisatie van het vak. Een leraar moet niet alleen kennis 

hebben van zaken die er binnen zijn vak bestaan, maar ook weten waarom bepaalde dingen zijn zoals ze 

zijn (Shulman, 1986). 

Het TPACK-model beschrijft dat je deze drie typen vaardigheden/kennis moet kunnen combineren om 

ICT goed te kunnen inzetten. Ook is het een voornamelijk theoretische beschrijving van de soorten 

kennis die je zou moeten hebben. Het model beschrijft daarbij niet hoe je dit in de praktijk moet 

invoeren, maar geeft wel houvast (Koehler, 2009). Je kunt natuurlijk deze soorten kennis ook deels 

combineren: een docent die geen ICT gebruikt, zou normaal gesproken al moeten beschikken over 

Pedagogical Content Knowledge. Dit is de combinatie van de vakinhoudelijke kennis en het kunnen 

overbrengen van die kennis. Op dezelfde manier kun je spreken van Technological Content Knowledge 

en Technological Pedagogical Knowledge. In het ideale geval bezit de docent alle drie (Koehler, 2009). 

 

3.2 Tablets en mogelijkheden 

Een van de meest recente ontwikkeling van ICT in het onderwijs is de tablet. Een tablet (tablet-pc of 

tablet computer) is volgens  (VanDale, 2014) een computer van klein formaat met relatief groot 

aanraakscherm en zonder toetsenbord. De iPad is de tablet van Apple, waarvan inmiddels ook 

verschillende versies bestaan. De beschrijving die we hier van de tablet en diens mogelijkheden zullen 

geven is echter niet specifiek voor één bepaalde variant tablet, maar is in principe van toepassing op alle 

merken en modellen, mits ze van soortgelijke kwaliteit zijn en beschikken over volledige versies van 

besturingssystemen voor tablets. Dit omdat de meeste populaire apps beschikbaar zijn op de twee 

meest gebruikte besturingssystemen voor tablets: Google's Android en Apple's iOS (Lunden, 2014) en 

(Android vs iOS). De derde grote speler op de tablet markt is recenter geïntroduceerd door Microsoft, 

waarvoor ook steeds meer apps ter beschikking komen.  

De in paragraaf 3.1 genoemde voorwaarden, doelen en voordelen van het gebruik van ICT in het 

onderwijs zijn ook op het inzetten van tablets (een vorm van ICT) van toepassing. In deze paragraaf 

komen aanvullende mogelijkheden die tablets bieden aan bod. Tevens kan deze paragraaf door 

docenten gebruikt worden om ideeën op te doen voor de eigen lespraktijk. 

3.2.1 Mobiel leren 

De mogelijkheid om met de iPad op elke locatie, op elk tijdstip en op het eigen niveau kennis op te doen, 

maakt het leren met de iPad een vorm van mobiel leren (Boonen, 2012).Met mobiel leren wordt leren 

op elke denkbare plek aangeduid (O’Malley, 2003). Hiermee wordt de genoemde flexibiliteit uit 

paragraaf 3.1 vergroot. Het leren vindt niet altijd plaats in een klaslokaal, maar kan ook bij de leerling 

thuis, bij andere mensen/klasgenoten, of in het openbaar vervoer plaatsvinden. Een andere factor die 

een rol speelt in mobiel leren is tijd. Er kan altijd geleerd worden wanneer behoefte tot leren bestaat. 

Zolang men de tablet beschikbaar heeft (dit geldt overigens ook voor andere mobiele apparaten zoals 

een smartphone), kan er geleerd worden (Open Universiteit, 2014).  
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Naast persoons- en tijdsgebonden mobiliteit wordt ook het gebruik maken van de leermogelijkheden die 

de mobiele technologie te bieden heeft bedoeld met mobiel leren (O’Malley, 2003).  

Een specifieke mogelijkheid die de iPad biedt is de beschikbaarheid van informatie (Open Universiteit, 

2014): het opzoeken van informatie op internet vereist niet langer een gang naar het computerlokaal. 

Als iets in een boek opgezocht moet worden, hoeft dat niet meer perse in de bibliotheek. Naast 

informatie beschikbaar op internet, is ook het lesmateriaal altijd en overal toegankelijk.  Dit kan de 

methode zijn, in de vorm van het zogenaamde ‘boek achter glas’ (de papieren methode in dezelfde 

vorm gedigitaliseerd), of in de vorm van een uitgebreidere digitale versie.  

Bijkomstig voordeel is dat digitaal lesmateriaal met de invoering van de tablets steeds interessanter 

voor uitgevers wordt, en uitgevers dus zullen investeren in de ontwikkeling ervan. Een andere 

mogelijkheid die tablets bieden, is het gebruik van software en applicaties (apps genoemd op tablets) 

waarmee verschillende leermogelijkheden gecreëerd worden (Boonen, 2012).Er valt te denken aan apps 

die bij de methode horen, maar ook andere apps, variërend van bijvoorbeeld een simpele 

rekenmachine, tot apps om bij biologie dieren te ontleden, woordenboeken, oefenprogramma’s en nog 

vele andere.  

De door Kennisnet jaarlijks gepubliceerde monitor ‘Vier in Balans’ geeft aan dat er een duidelijke stijging 

is in het gebruik van digitale leermiddelen in de klas (Kennisnet , 2013). Daarnaast wordt in het 

voortgezet onderwijs veel gebruik gemaakt van zogenaamde open materialen. Hieronder vallen apps en 

ander materiaal dat wordt gebruikt ter verrijking van de lesstof. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde 

gesloten materialen zoals digitale lesmethoden van bekende uitgeverijen (Kennisnet , 2013). In 

paragraaf 3.2.6 is een overzicht van verschillende door docenten gebruikte apps te vinden 

Een specifieke groep van software (gebruikt in het onderwijs) is adaptieve software. Adaptieve software 

past zich aan het niveau van de gebruiker aan. Hierbij kan gedacht worden aan programma’s die steeds 

moeilijkere vragen stellen als voorgaande vragen goed beantwoord worden, en makkelijkere vragen 

geven als een voorgaande vraag fout beantwoord is. Adaptieve software variëren in niveau op basis van 

informatie die het programma zelf verzamelt, of op basis van invoer van de gebruiker, welke de docent 

of leerling kan zijn. In dit geval spreken we van adaptable (aanpasbare) software. Ook zijn er 

tussenvarianten mogelijk waarbij de gebruiker kan kiezen uit opties die door het programma gegeven 

worden op basis van verzamelde informatie (Kennisnet , 2011). Hoewel adaptieve software ook al 

beschikbaar is op pc's, kan deze veel breder toegepast worden door onderdeel uit te maken van het 

mobiele leren. Een groot voordeel van het gebruik van adaptieve software is het in staat stellen van 

leerlingen om op  het eigen niveau te werken.  

3.2.2 Samenwerking door gebruik mogelijkheden IT ( netwerkgeneratie) 

In paragraaf 3.1 zagen we reeds dat ICT bijdraagt aan het netwerken, het in contact komen met mensen. 

Tablets gaan hier nog een stap verder in doordat we altijd en overal in contact kunnen treden en samen 

kunnen werken. Door gebruik van communicatieprogramma’s als Whatsapp, Skype, Google Hangouts of 

andere chat diensten kunnen leerlingen met elkaar, maar ook met docenten en externen in contact 

komen. Diensten die het mogelijk maken bestanden uit te wisselen (OneDrive van Microsoft, Dropbox of 



10 

 

Google Drive) bevorderen en vergemakkelijken het samenwerken. Deze diensten hebben apps 

beschikbaar voor verschillende typen tablets. Dit stelt gebruikers in staat om bestanden met 

groepsgenoten te delen, ze te bekijken en te bewerken, zonder dat hiervoor (fysiek) bij elkaar gekomen 

hoeft te worden. Deze mogelijkheden bestaan allemaal al met andere vormen van ICT, maar worden nu 

ook in het klaslokaal toegankelijk. In de voorgaande situatie was dit alleen mogelijk in een 

computerlokaal of thuis met de PC of laptop. 

3.2.3 Visueel leren met animaties  

Niet alle leerlingen vinden leren uit een tekstboek de meest prettige methode. Er bestaan ook veel 

mensen die erg visueel ingesteld zijn. Dit kan in een tekstboek natuurlijk bewerkstelligd worden door 

middel van plaatjes, grafieken en diagrammen, maar met behulp van tablets kan dit enorm uitgebreid 

worden. Hierbij kan gedacht worden aan het bekijken van filmpjes, foto’s en animaties die veelal online 

gevonden kunnen worden. Net als de vorige paragraaf was dit ook al mogelijk met andere vormen van 

ICT. Nu is dit echter veel gemakkelijker en rechtstreeks in het klaslokaal in te zetten. 

3.2.4 Geen fysieke barrière 

Een wezenlijk verschil met computers en laptops is het ontbreken van een fysieke barrière bij het 

gebruiken van tablets (O’Malley, 2003).Waar bij een computer/laptop leerlingen altijd een scherm voor 

de neus hebben, als barrière tussen leerling en docent, is dit bij tablets niet het geval. Ook kan een 

docent, anders dan gebruik makend van specifieke software, niet zien wat iedere leerling op zijn of haar 

computer aan het doen is. In een computerlokaal staan de computers vaak ook zo opgesteld, dat 

leerlingen zich moeten omdraaien om de docent te kunnen zien. Bij een tablet zijn deze nadelen niet 

aan de orde. Leerlingen kunnen gewoon op hun normale plek in de klas gaan zitten. Wanneer de tablet 

plat op tafel gelegd wordt, heeft dit hetzelfde effect als een boek dat op tafel ligt. Overigens blijft de 

moeilijkheid bij de docent bestaan om te controleren wat er op de tablets van de leerlingen actief is. 

3.2.5 21th century skills 

21th Century skills hebben te maken met de betere aansluiting van de schoolomgeving op de huidige 

informatie- of kennismaatschappij (Voogt & Pareja Roblin, 2010). Deze maatschappij vereist andere 

vaardigheden en competenties dan de industriële maatschappij van  enkele jaren geleden. Onder deze 

vaardigheden worden gerekend: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT geletterdheid, 

creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. ICT neemt een 

centrale plaats in als het gaat om 21th century skills, doordat het een argument biedt voor de noodzaak 

van 21th century skills in het onderwijs en een instrument is dat de ontwikkeling en beoordeling van 

21th century skills kan ondersteunen (Voogt & Pareja Roblin, 2010). De iPad kan bijdragen aan het 

ontwikkelen van deze 21th century skills. Door simpelweg meer gebruik te maken van elektronica en 

ICT, maar ook door de geboden mogelijkheden die de docent veel vrijheid geven te variëren in 

didactische aanpak en werkvormen, welke beter geschikt zijn voor het trainen van de 21th century skills.   

3.2.6 Apps 

Wie met een tablet in het onderwijs werkt, kan gebruik maken van talloze apps. In de interviews werden 

de nodige apps genoemd. Hieronder volgt een korte beschrijving van alle apps die tot aan het moment 

van interviewen al ingezet werden door de geïnterviewde docenten. De beschrijvingen komen 
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gedeeltelijk uit de interviews en zijn gecontroleerd en aangevuld door middel van de app-beschrijvingen 

in de iTunes-store (geraadpleegd februari 2014). 

• Puppetpals 

Dit is een app waarmee leerlingen een soort poppenkast zelf kunnen inspreken. Je hebt er 

verschillende poppetjes in, waarvoor je zelf een tekst kunt inspreken. Uiteindelijk kan dit als een 

filmpje afgespeeld worden. Deze app kan bijvoorbeeld gebruikt worden om spreekvaardigheid 

te oefenen. De ervaring leert dat leerlingen minder remmingen hebben om in een vreemde taal 

een poppetje te laten spreken, dan om dit zelf voor de klas te doen. Ook kan deze app worden 

ingezet om leerlingen via een poppetje bepaalde concepten aan elkaar te laten uitleggen. 

• Number tap 

Dit is een app om rekenvaardigheden mee te oefenen. Hij bevat oefenstof voor optellen, 

aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Deze kan op verschillende niveaus geoefend worden. Er 

wordt een score bijgehouden, en er kunnen met ieder sommetje punten verdiend worden. 

Beantwoord je meerdere vragen achter elkaar correct, dan krijg je meer punten. Er wordt ook 

een ranglijst bijgehouden van je persoonlijke highscores. Deze app wordt voornamelijk ingezet 

als er tijd over is in de wiskundeles, om de rekenvaardigheid van de leerlingen te trainen. 

• Nearpod 

Dit is een app die gebruikt kan worden om interactieve presentaties te maken. De docent maakt 

deze presentatie op zijn of haar computer, en daarna kan deze via de iPad in de klas 

geprojecteerd worden. Leerlingen krijgen dan een code om er ook op te kunnen inloggen. Er 

kunnen dan bijvoorbeeld in de presentatie vragen gesteld worden, die alle leerlingen op hun 

eigen iPad kunnen beantwoorden. De resultaten kan men dan op het bord laten zien.  

• Google drive 

Dit is de ingebouwde werkomgeving van Google. Hierin kunnen documenten in gemaakt en 

opgeslagen worden. De manier waarop deze in de klas ingezet wordt is de volgende: er zit een 

functie in om enquêtes te maken via formulieren. Docenten gebruiken dit om er een soort 

minitoets of oefentoets in te zetten, waarna de leerlingen een link krijgen en deze toets kunnen 

maken. De docent krijgt vervolgens een excel-sheet met resultaten, en kan in een oogopslag 

zien hoeveel leerlingen van een bepaald onderwerp begrepen hebben. 

• Verschillende methode-apps 

Er bestaan van een heleboel papieren methodes nu ook digitale versies. Deze zijn geordend in 

bepaalde pakketten van uitgevers. Zo bestaan er bijvoorbeeld Studiekit en Schooltas. Deze 

worden beide gebruikt. Elk pakket heeft lesboeken en bijbehorende materialen van 

verschillende vakken. Sommige uitgevers zijn al heel ver en hebben een digitale, interactieve 

methode ontwikkeld, waar bijvoorbeeld links en filmpjes in zitten. Anderen zijn nog niet zo ver, 

en hebben voorlopig gewoon de papieren methode gedigitaliseerd. Dit wordt ook wel 'boek 

achter glas' genoemd.  

• IGenda 

De agenda die Apple aanbiedt. Deze is verplicht voor alle leerlingen. Hier kan alle huiswerk 

ingezet worden, en de iGenda helpt ook met het plannen van het huiswerk. Nog niet alle 

leerlingen maken ook daadwerkelijk gebruik van hun iGenda. 

• Apps om mindmaps te maken 

Er bestaan verschillende apps om mindmaps mee te maken. Dit kan individueel ingezet worden, 

maar er bestaan ook mogelijkheden om een goede mindmap op het scherm te projecteren, 

waarna leerlingen hun eigen mindmaps op basis hiervan aanvullen. 

• Pages 
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De tekstverwerker van Apple. Deze wordt voornamelijk gebruikt om aantekeningen en 

opdrachten in te maken. Het vak Beeldende vorming gebruikt het ook om leerlingen hun 

portfolio in te laten bijhouden. Er kunnen voornamelijk, net als in Word, documenten in 

gemaakt worden.  

• YouTube 

YouTube is de bekende website waar talloze filmpjes op te vinden zijn. Als men een Google-

account heeft, kan men hierop inloggen. Er kunnen dan afspeellijsten aangemaakt worden. Ook 

kunnen andere mensen zich abonneren op deze afspeellijsten. Er zijn ook genoeg educatieve 

filmpjes op te vinden. 

• WRTS 

WRTS is een overhoorprogramma dat ook al gewoon op de computer gebruikt wordt. Dit 

programma kan ook op de iPad ingezet worden. Leerlingen kunnen hierin zelf hun 

woordenlijsten invoeren. Vervolgens vraagt het programma deze woordjes af. Leerlingen voeren 

de vertaling in en krijgen meteen te horen of dit wel of niet goed was. 

• Photoshop 

Er bestaan een app van het programma Photoshop voor de iPad. Hierin kunnen foto's, die met 

de iPad gemaakt zijn of die men gewoon van internet haalt, bewerkt worden.  

• Pinterest 

Ook Pinterest wordt normaal gesproken gewoon op de computer gebruikt. Hier kan men 

natuurlijk ook gewoon via de iPad in. Pinterest geeft de mogelijkheid om een soort digitaal 

prikbord of plakboek bij te houden. Op die manier kan men allerlei informatie over een bepaald 

onderwerp bij elkaar bewaren. Ook kunnen deze borden met anderen gedeeld worden. 

• Kahoot 

Via de website Kahoot kunnen digitaal interactieve quizjes afgenomen worden. De docent stelt 

de vragen via zijn iPad in. Hier kan een tijdslimiet bij ingesteld worden, of er kunnen 

afbeeldingen of videofragmenten ingevoegd worden bij een vraag. Leerlingen geven via hun 

eigen iPad antwoord op de vraag, en op het digibord of de beamer verschijnen dan de 

resultaten. Dit geeft de docent de gelegenheid om de resultaten met de klas te bespreken 

(Mobitroll, 2013). 

• DartfishEasytag 

Dit is een app die gebruikt kan worden voor wedstrijdanalyse. Als een wedstrijd of activiteit 

begint wordt de timer aangezet. Vervolgens kunnen bepaalde momenten in de wedstrijd 

vastgelegd worden door op de betreffende knop te drukken. Zo kunnen bijvoorbeeld 

doelpunten, vrije trappen, hoekschoppen en dergelijke geregistreerd worden op het juiste 

tijdstip, als men bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd analyseert. 

• Ubersense 

Ubersense is een app voor bewegingsanalyse. Hiermee kunnen bepaalde oefeningen worden 

opgenomen, en vervolgens geanalyseerd worden met behulp van het tekenen van lijnen en 

dergelijke. Ook kan een eigen oefening naast die van een professioneel sporter gelegd worden 

om zo te vergelijken wat nog verbeterd kan worden. Als laatste  heeft deze app de mogelijkheid 

om trainingen van professionele trainers te bekijken.  

• Presentatiemogelijkheden 

Via de iPad kan op verschillende manieren gepresenteerd worden. Er kan gebruik worden 

gemaakt van bijvoorbeeld Powerpoint of Prezi. Ook gebruiken leerlingen het hierboven 

genoemde Puppet Pals. Natuurlijk kan ook gebruik worden gemaakt van Apple's eigen 

presentatie-app Keynote. 
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3.3 Vakbeleving 

In paragraaf 3.1 kwam ter sprake dat het inzetten van ICT leidt tot een verhoogde motivatie en daarmee 

gepaard gaande betere leerprestaties. Omdat de korte termijn van het onderzoek het niet toelaat om 

het leerrendement af te meten aan de hand van (cijfermatige) resultaten van leerlingen, focussen we op 

de manier waarop leerlingen een vak ervaren: de vakbeleving. Vakbeleving is onderverdeeld in vier 

onderdelen, namelijk: plezier, angst/moeilijkheid, inzet en nut/relevantie. Deze aspecten zijn gekozen 

omdat deze in de beleving van het (wiskunde)onderwijs een belangrijke rol spelen (Martinort, 

Kuhlemeier, & Feenstra, 1988).  

Plezier 

Plezier gaat over hoe leuk leerlingen een bepaald vak vinden. Dit plezier zou eventueel invloed kunnen 

hebben op de motivatie van de leerlingen. De stellingen die hierbij horen zijn bijvoorbeeld:  ‘De lessen 

wiskunde zijn boeiend en interessant’ of ‘Ik vind wiskunde een leuk vak’.  Dit heeft ook te maken met de 

zogenaamde intrinsieke waarde die een leerling aan een vak toekent. Intrinsieke waarde is enerzijds het 

plezier dat iemand ervaart door het volgen van het vak, of anderzijds het plezier dat men verwacht 

erdoor te krijgen (Eccles, 2005). 

Angst/moeilijkheid 

Een leerlingen kan een vak moeilijk vinden en er daardoor eventueel een zekere angst voor het vak 

ontwikkelen. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op de leerling doordat hij of zij al bij voorbaat denkt dat een 

proefwerk of opdracht toch niet goed gemaakt gaat worden. Hierbij kan gedacht worden aan een 

stelling als ‘Voor proefwerken wiskunde ben ik zenuwachtiger dan voor andere proefwerken’. 

Dit begrip kan ook gedefinieerd worden door de term vertrouwen: Heeft een leerling vertrouwen in 

eigen kunnen? Denkt hij of zij dat leerdoelen bereikt kunnen worden? Een leerling die vertrouwen heeft 

in eigen kunnen relateert een goed resultaat aan het feit dat hij goed is in het vak, of aan het feit dat hij 

hard gewerkt heeft. Als een leerling dit vertrouwen niet heeft, slaat dit om in angst, of in het moeilijk 

vinden van een vak. Een slecht resultaat wordt dan al gezien als toch niet goed zijn in een vak (Simons, 

1994). Ook hebben we hier te maken met de term ‘perceived cost’. Dit wil zeggen dat leerlingen van te 

voren bedenken wat een goed of een slecht resultaat ze zal kosten. Hier valt ook de angst om iets fout 

te doen onder (Eccles, 2005). 

Inzet 

Met deze schaal wordt gemeten hoe de leerlingen zich inzetten voor het vak. Hierbij hebben we te 

maken met opletten bij klassikale uitleg, meedoen bij zelfstandig werken, huiswerk maken en allerlei 

andere zaken die horen bij het goed bezig zijn met een vak. De mate waarin een leerling zich voor een 

vak inzet is een goede maat voor vakbeleving, omdat een leerling die zich inzet voor een vak het vak 

waarschijnlijk ook leuk vindt. Je hebt hier te maken met leerlingen die geïnteresseerd zijn in een vak. Dit 

kan blijken uit het aandachtig bezig zijn met de stof, en dit voor langere tijd volhouden, of bijvoorbeeld 

uit het uit zichzelf zoeken naar extra informatie over het vak (Simons, 2004). 
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Nut/relevantie 

Bij nut en relevantie gaat het erom of een leerling inziet waarom het vak geleerd moet worden. Dit kan 

te maken hebben met het nodig hebben van het vak voor een vervolgopleiding of voor een beroep dat 

de leerling later wil uitoefenen. Ook gaat het erom dat een leerling ziet waarvoor een vak in het 

dagelijks leven gebruikt kan worden, en of hij of zij de inhoud van het vak kan linken aan belevenissen 

buiten school. Ook kan het zijn dat een leerling het nut van de leertaak inziet, bijvoorbeeld omdat de 

doelen die men met de taken wil bereiken, duidelijk zijn, en van belang zijn (Simons, sd). Het heeft ook 

te maken met extrinsieke motivatie. Leerlingen vinden een vak belangrijk, omdat ze het later ergens 

voor nodig hebben. Of een goed cijfer voor het vak resulteert in het toegelaten worden tot een 

bepaalde opleiding. Deze motivatie kan uit de leerling zelf komen, of vanuit zijn of haar omgeving, 

bijvoorbeeld de ouders (Eccles, 2005). 

Voor het meten van deze vier elementen wordt de vakbelevingslijst (kortweg VBL, bekend als de 

Attitude Scales towards Mathematics and English, (Kuhlemeier, van den Bergh, & Teunisse, 1990) 

gebruikt. De lijst is oorspronkelijk ontwikkeld door het CITO, voor het vak wiskunde. Hij is eenvoudig aan 

te passen voor andere vakken door de vaknaam in elke stelling te veranderen. De volledige lijst met 

toelichting en uitleg voor de berekening van de scores is te vinden in de bijlage. 

De VBL bestaat uit 32 vijf-punts stellingen van het type Likert, 8 per gemeten variabele. 

Betrouwbaarheid-studies laten voldoende hoge alfa-coëfficiënten zien voor de vier schalen, hoewel de 

betrouwbaarheid voor moderne talen lager is dan voor andere vakken (den Brok, 2001). 

De vakbeleving hangt van verschillende factoren af. Hierbij kan gedacht worden aan de inhoud van het 

vak, of aan de (persoonlijkheid van de) docent die het vak  onderwijst. Ook de mate waarin de leerling 

zelf het vak beheerst is mede van invloed hierop. Lesboeken en andere lesstof kunnen hier ook invloed 

op hebben. In dit onderzoek wordt dan ook gekeken of het gebruik van de iPad en de bijbehorende 

digitale methode en apps, de vakbeleving beïnvloeden, en zo ja, of deze invloed positief of negatief is. 

3.4 Verwachte resultaten 

Door de school wordt verwacht dat leerlingen beter gemotiveerd zijn door het gebruik van de iPad, wat 

overeenstemt met de conclusies gepresenteerd in (Kennisnet , 2013). Andere lesvormen of opdrachten 

kunnen het vak uitdagender maken. Gebruikte apps kunnen de lesstof verder verrijken. Niet 

functionerende hardware of software kan daarentegen een negatief effect hebben op de lessen. Ook 

leeft het idee dat  de extra mogelijkheden die de iPad biedt een uitdaging voor de docent zijn, waardoor  

ook de docent meer plezier in zijn of haar werk zal ervaren.   

Docenten zijn niet louter positief. Bij de talensectie leeft de angst dat leerlingen minder gaan schrijven 

doordat ze vooral op een (virtueel) toetsenbord typen. De precieze gevolgen laten zich raden, maar het 

belang van het schrijven voor de ontwikkeling van kinderen is duidelijk. Schrijven is niet alleen een 

ambacht, het draagt ook bij aan de ontwikkeling van de (fijne) motoriek (den Otter, 2014) en speelt een 

rol in het verwerken van stof. Door het gebruik van spellingscontrole en het typen in plaats van schrijven 

zullen leerlingen mogelijk de kunst van het correct en netjes schrijven verleren. Ook het lezen van een 

scherm brengt problemen met zich mee. Lezen van een scherm kost meer moeite, en teksten zijn vaak 
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niet geoptimaliseerd om van een scherm te lezen (Driessen, 2010). Een digitale kopie van een 

traditioneel boek zou dus minder ideaal kunnen zijn. 

Een ander punt van zorg is dat leerlingen snel afgeleid raken door allerlei andere mogelijkheden van de 

iPad, zoals spelletjes spelen en chatten. 

Uit onderzoek van (Boydens, 2013)komt bijvoorbeeld naar voren dat leerlingen vooral bij voorbaat, voor 

de invoering van de iPad, erg gemotiveerd zijn. Leerlingen kunnen niet wachten om met het apparaat 

aan de slag te gaan, omdat de tablet populair is en een leuke gadget. Een lichtere schooltas en het altijd 

bij de hand hebben van informatie worden als mogelijke voordelen genoemd. Wel wordt ook aangestipt 

dat na langere tijd deze invloed wellicht verloren gaat, omdat het 'nieuwe eraf is' en leren uiteindelijk 

nog altijd leren blijft.  

Uit eerder onderzoek bleek een lichte stijging in alle categorieën van de vakbeleving bij het gebruik van 

de iPad (Schampaert, 2013). Kanttekening hierbij is dat er gebruik werd gemaakt van zelf ontwikkeld 

lesmateriaal, dat invloed heeft gehad op de vakbeleving. Een significante invloed op de resultaten van 

leerlingen is niet waargenomen. 
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4 Onderzoeksvragen 
Dit onderzoek is vooral gericht op de vakbeleving van de leerlingen en hoe deze beïnvloed wordt door 

het lesgeven met de iPad. In hoofdstuk 3 werd de rol van de docent in onderwijsvernieuwingen reeds 

aangeduid, evenals de praktische redenen om op docenten te focussen. De leerlingen komen 

rechtstreeks van de basisschool in een nieuwe omgeving en hebben geen vergelijkingsmateriaal. Dit wil 

niet zeggen dat er niet vergeleken kan worden. De leerlingen worden wel degelijk betrokken aan de 

hand van een vergelijking met een controlegroep. Docenten lopen al jaren mee en hebben hele hordes 

leerlingen langs zien komen. Als er een groep veranderingen kan signaleren, zijn zij  het wel.  

Daarnaast zijn het de docenten die verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke integratie van tablets in 

de lespraktijk. Zoals in paragraaf 3.1 bleek, is de deskundigheid van de docent hierbij van belang, wat 

een focus op de docent verder rechtvaardigt. 

De hoofdvraag luidt dan ook:  

Hoe oefenen docenten in mavo 1  van het  dr. Knippenbergcollege met behulp van de tablet invloed uit 

op de vakbeleving van de leerlingen?  

Hierbij horen een aantal deelvragen, gebaseerd op zaken die naar verwachting invloed hebben op de 

vakbeleving van de leerlingen. Hoe de iPad ingezet wordt, welke apps en methoden er gebruikt worden, 

een eventuele verandering van de rol van de docent in de klas of een verandering in het gebruik van de 

methode vallen hieronder. Ook eventuele (technische) problemen of andere problemen met het gebruik 

van de iPad kunnen van invloed zijn op de vakbeleving. Verder wordt er ook gekeken naar het verschil 

tussen de iPad-klas en de controlegroep. Hieraan is af te lezen of het gebruik van de iPad de vakbeleving 

beïnvloedt. De taak aan de docenten is om door henzelf aangegeven verschillen te verklaren.  

De deelvragen die hierbij horen zijn: 

- Hoe gebruiken verschillende docenten  in mavo 1 de tablet  in de les?  

- Hoe verschilt de didactische aanpak in de iPad-klas ten opzichte van een klas die geen iPad 

gebruikt?   

- Tegen welke problemen lopen docenten (en daarmee ook leerlingen) aan bij het gebruik van de 

iPad? Wat gaat juist goed?  

- Welke verschillen zijn er in vakbeleving tussen de iPad-klas en de parallelklas, na het gebruik van 

de iPad?   
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5 Methode 
Het onderzoek vindt plaats op het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. Deze school heeft op het 

moment drie Mavo 1-klassen, waarvan één klas volledig uitgerust is met iPads. De overige twee klassen 

dienen als controlegroep.  

De opzet van het onderzoek bestaat uit twee delen. Ten eerste worden docenten bevraagd over het 

gebruik van de iPad in de les, de invloed op de lespraktijk en eventuele problemen waar ze tegenaan 

lopen. Maar ook naar de meerwaarde die het gebruik van de iPad kan bieden, alsook de invloed op de 

vakbeleving van de leerlingen. Om uitspraken van docenten over de vakbeleving te toetsen, bevragen 

we ook de leerlingen over hun vakbeleving. 

5.1 Procedure 

De vakbeleving is bij de leerlingen van m1a (de iPad-klas) en m1b (de controlegroep) tweemaal getoetst 

aan de hand van de vakbelevingslijst (VBL, bekend als de Attitude Scales towards Mathematics and 

English, (Kuhlemeier, van den Bergh, & Teunisse, 1990)). Dit is gedaan voor drie vakken, te weten 

Nederlands, Wiskunde en Muziek, zodat er een vak uit de talen, uit de exacte vakken en uit de 

praktische vakken vertegenwoordigd is. Ook zijn juist deze vakken gekozen, omdat klas m1a en m1b 

voor deze vakken dezelfde docenten hebben. Daarmee is gezorgd voor zoveel mogelijk constante 

factoren. Om verschillen tussen de klassen uit te sluiten is gekozen voor een voor- en nameting in 

respectievelijk september 2013 (begin schooljaar) en december 2013 (halverwege schooljaar). Een 

verschil in ontwikkeling van de vakbeleving gedurende die periode tussen de klas met iPad en de 

controlegroep, zou aan het gebruik van de iPad toegekend kunnen worden. 

Daarnaast hebben docenten twee maal gedurende de onderzoeksperiode een logboek ingevuld, waarin 

gevraagd is naar een aantal verschillende aspecten. Dit zijn eventuele problemen in het gebruik met de 

iPad, eventuele verandering van gedrag en beleving bij de leerlingen, de manier van gebruik van de iPad, 

en tenslotte welke zaken wel of niet goed gegaan zijn gedurende de lessen.  

Op basis van de reacties op dit logboek en maandelijks bijgewoonde vergadering  zijn interviewvragen 

opgesteld voor het interview dat tegen het einde van de periode, eind december 2013,  afgenomen is bij 

alle docenten die lesgeven aan de iPad-klas. De vergaderingen werden door de school georganiseerd 

voor alle docenten van de iPad-klas, zodat er informatie uitgewisseld kon worden en de stand van zaken 

besproken kon worden.  

5.2 Respondenten 

Er zijn twee groepen respondenten voor de twee verschillende onderdelen van het onderzoek, te weten 

de leerlingen en de docenten. 
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5.2.1 Leerlingen 

De eerste groep respondenten bestaat uit 26 leerlingen van m1a en 18 leerlingen van  m1b. We maken 

geen onderscheid tussen jongens en meisjes. De leerlingen van m1a hebben vanaf het begin van het 

schooljaar 2013-2014 de beschikking gekregen over een iPad, en de leerlingen van m1b werken met de 

gewone (papieren) methoden. Deze groep respondenten vult twee keer de VBL in, één keer aan het 

begin van de periode en vervolgens nogmaals aan het einde van de periode.  

Bij wiskunde hebben 23 leerlingen van m1a de voor- en de nameting ingevuld, en 17 bij m1b. Bij 

Nederlands hebben 19 leerlingen van m1a de voormeting ingevuld en 22 leerlingen de nameting. Van 

m1b waren dit respectievelijk 6 en 17 leerlingen. Bij muziek is het helaas niet gelukt om iedereen de lijst 

te laten invullen. In de voormeting  hebben we alleen informatie uit m1a, 24 leerlingen, en uit de 

nameting alleen uit m1b, 17 leerlingen. De resultaten voor muziek zullen we dan ook niet meenemen in 

de analyse.  

Veel docenten duiden in de interviews op de verschillen tussen de klassen. Allereerst zitten er meer 

leerlingen in de iPad-klas (26 tegenover 18 en 21 in m1b en m1c), waardoor de docent de aandacht over 

meer leerlingen moet verdelen. Daarnaast geven 3 docenten zeer expliciet aan de klas over het 

algemeen 'zwak' te vinden. Er zijn een aantal leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben, wat 

problemen met zich meebrengt. Om te staven of de uitspraak 'zwakke klas' te rechtvaardigen is, hebben 

we gekeken naar de cito-scores van de leerlingen in de klas.  

Tabel 1: Scores cito-toets 

  gemiddelde mediaan Modus Max Min 

m1a 531.7 532 534 542 524 

m1b 531.8 533 533 539 521 

m1c 529.8 528 533 535 524 

    

  

 

Tabel 2: Scores cito-toets per onderdeel 

  taal rekenen info Wereldorientatie 

m1a 45.4 36.6 41.1 44.6 

m1b 43.2 50.8 30.1 39.5 

m1c 42.5 30.5 32.1 43.0 

 

De cito-scores laten niet zien dat de leerlingen in de iPad klas gemiddeld minder begaafd zijn dan in de 

andere klassen, zoals te zien is in tabel 4. M1a scoort gemiddeld samen met M1b aanzienlijk hoger dan 

M1c, heeft de maximum score onder alle m1a leerlingen, niet de laagste score en heeft de hoogste 

modus. Ook op de individuele onderdelen scoort M1a vergelijkbaar met de andere klassen. Hoewel het 

niet uitgesloten is dat een enkeling uitzonderlijk laag scoort op bijvoorbeeld taal, is de iPad-klas 

vergelijkbaar met de twee parallelklassen.  



19 

 

Op gebied van basisschooladviezen valt het op dat in m1b maar liefst 3 van de 18 leerlingen een hoger 

advies krijgt dan de vmbo-tl (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs theoretische leerweg) stroom 

die ze volgen. In m1a zijn er juist 2 leerlingen die een lager advies hebben ontvangen, terwijl in m1c alle 

leerlingen met een vmbo-tl advies van de basisschool binnenkomen. Dit zegt echter wederom niets over 

het gemiddelde van de klas. 

5.2.2 Docenten 

De tweede groep respondenten bestaat uit de docenten die lesgeven aan m1a.  Het gaat hier om 12 

docenten, verdeeld over de vakken Nederlands, wiskunde, biologie, Frans, beeldende vorming, 

lichamelijke opvoeding, muziek, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, levensbeschouwing en 

sectororiëntatie. Een aantal van deze docenten geeft ook les aan de andere m1 klassen (m1b en/of 

m1c). Allemaal hebben ze eerdere ervaring met het lesgeven zonder iPad in een mavo 1 klas. De 

docenten van Nederlands, wiskunde en muziek geven in zowel m1a als m1b les.  

De groep bestaat uit 6 mannen en 6 vrouwen, en de gemiddelde leeftijd is  42, met een minimum van 28 

en een maximum van 57. Deze groep vult gedurende de periode 2 keer de het logboek in. Ook zorgen ze 

voor input door hun inbreng bij de maandelijkse vergaderingen. Ten slotte nemen ze deel aan de 

interviews die afgenomen worden aan het eind van de periode. 

Van de twaalf docenten hebben we in totaal 15 ingevulde logboeken ontvangen, 8 bij de eerste en 7 bij 

de tweede ronde. Verder hebben we 11 van de 12 docenten kunnen interviewen. 

Van de 11 geïnterviewde docenten geven er 7 aan behoorlijke affiniteit met pc's en elektronica te 

hebben, terwijl 3 docenten aangeven dat niet te hebben. De groep die ook daadwerkelijk ervaring met 

het gebruik van tablets heeft is kleiner, 7 docenten geven aan nog nooit een tablet te hebben gebruikt, 

voordat ze aan de pilot begonnen. Een enkeling geeft heel specifiek aan: "ik ben helemaal niet iemand 

die gegrepen wordt door techniek...ik ben vaak ook geen early-adopter maar iemand die achter de 

dingen aanloopt...maar bij de tablet heb ik meteen het gevoel, dit werkt gewoon fantastisch." Wat 

aangeeft dat de tablet in staat is om docenten over de streep te trekken wat betreft gebruik van ICT in 

het onderwijs. 

 

5.3 Instrumenten 

5.3.1 Vakbelevingslijst 

Voor het testen van de vakbeleving bij leerlingen hebben we gebruik gemaakt van de VBL voor wiskunde 

en deze aangepast om ook Nederlands en muziek te toetsen. Dit door simpelweg de vaknaam te 

veranderen. De VBL bestaat uit 32 vragen die beantwoord dienen te worden met behulp van een 5-

punts Likert schaal (Likert, 1932). De vragen zijn onderverdeeld in 4 schalen, namelijk: plezier, 

angst/moeilijkheid, inzet en nut/relevantie. Voor elk van deze vier onderdelen zijn er 8 vragen. De 

opgetelde score van deze 8 vragen per schaal levert de score voor het betreffende onderdeel.  
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De betrouwbaarheid van de schalen is getest met behulp van Cronbach's alfa (Cronbach, 1951). Een alfa-

waarde hoger dan 0.7 geeft over het algemeen aan dat een schaal als betrouwbaar kan worden gezien. 

De door ons gevonden alfa-waarden voor de in totaal 185 reacties zijn als volgt: 

Tabel 3: alfa-waarden van de vier schalen van de vakbelevingslijst 

Plezier Nut/relevantie Inzet Moeilijkheid/angst 

0.85 0.92 0.74 0.79 

 

Bij het onderdeel plezier wordt gevraagd naar hoe leuk een leerling het vak vindt, bijvoorbeeld met 

vragen als: ‘Ik vind wiskunde een leuk vak’, of omgekeerd met ‘Vooral bij wiskunde ben ik blij als het 

lesuur voorbij is.’. Bij angst/moeilijkheid hoort bijvoorbeeld ‘Voor proefwerken wiskunde ben ik 

zenuwachtiger dan voor andere proefwerken’. Dit onderdeel meet of leerlingen een vak erg moeilijk 

vinden of dat ze er zelfs een bepaalde angst voor ervaren. Het onderdeel inzet meet in hoeverre een 

leerling inzet vertoont voor een bepaald vak en hoe hij zijn best ervoor doet. Hierbij horen vragen als 

‘Voor wiskunde doe ik niet meer dan nodig is’ of ‘Ik maak wel eens meer huiswerk dan we voor 

wiskunde hebben op gekregen.’. Als laatste is er het onderdeel nut/relevantie, dat meet of een leerling 

inziet waar hij het vak voor nodig heeft en wat de relatie met de buitenschoolse wereld of met andere 

vakken is. Vragen hierbij zijn ‘Ik merk aan andere vakken dat ik wat aan wiskunde heb’ of ‘Wiskunde is 

van belang om later een baan te krijgen’.  

 De VBL is gedigitaliseerd met behulp van Google Formulieren (Tools die u helpen uw werk te doen, 

2013). De leerlingen uit de iPad-klas konden deze formulieren direct in een browser op de iPad invullen, 

de leerlingen uit de andere (m1b) klas moesten dit in het computerlokaal doen. Voor de tweede afname 

is bij de parallelklas gebruik gemaakt van een papieren antwoordformulier om de response te vergroten. 

De vragenlijst is te vinden in Bijlage A. De vragenlijst is in beide klassen twee keer afgenomen, aan het 

begin van de pilot en na 4 maanden. De resultaten zijn verwerkt met de scores per schaal, zoals 

beschreven in de bijlage.  

5.3.2 Logboek 

Het logboek om de docenten te bevragen bestaat uit een meerkeuzevraag waarin de docenten 

aangeven welk vak ze doceren, plus vier open vragen. Ook het logboek is afgenomen met behulp van 

Google Formulieren. Het volledige logboek is te vinden in de Bijlage B. De open vragen zijn bedoeld om 

erachter te komen wat een docent tot nu toe met de iPad gedaan heeft, of hij er problemen door 

ervaart en hoe tevreden men ermee is. Hierbij wordt gevraagd naar de effecten op de docent zelf, maar 

ook op de klas. Uiteindelijk wordt dit logboek gebruikt om alvast een overzicht te krijgen van de inzet 

van de iPad, en om op basis daarvan interviewvragen op te stellen.  

5.3.3 Interview  

Het afgenomen interview met de docenten heeft een semigestructureerd karakter. In Bijlage C is de 

volledige opzet van het interview terug te vinden. Het volledige gesprek is, met toestemming van de 

geïnterviewde, opgenomen. De interviews werden met elke docent individueel gehouden, en duurden 
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ongeveer 40 minuten. Later zijn de uitspraken per docent per onderwerp samengevat in een matrix. De 

opzet van deze matrix is in Bijlage D te vinden. 

Elk interview was in grote lijnen opgebouwd uit de volgende categorieën: Algemeen, Gebruik van de 

iPad, Rol van de docent en de invloed van de iPad hierop, invloed op de vakbeleving, en problemen. De 

algemene vragen bestonden uit een aantal vragen vooraf, zoals welk vak de docent geeft, leeftijd, en 

affiniteit met elektronica en tablets. Bij het gebruik van de iPad  werd gevraagd naar de manier waarop 

de iPad ingezet werd, en of de docent hier tot nu toe tevreden mee was. Hierna werd gesproken over de 

rol van de docent en hoe die verandert door het inzetten van de iPad. Hierbij gaat het om hoe de docent 

het voorbereiden en het geven van de les nu ervaart en of de iPad daarin meerwaarde levert. Dan werd 

gevraagd naar de invloed van de iPad op de vakbeleving. Elk van de 4 onderdelen van vakbeleving 

(plezier, angst/moeilijkheid, inzet, nut/relevantie) kwam hierbij aan bod. Als laatste werd gesproken 

over de ervaren problemen, technisch of orde-gerelateerd, die door de inzet van de iPad ervaren 

werden. Ook waren er nog een aantal vragen die niet aan een categorie gerelateerd zijn en voornamelijk 

betrekking hadden op de begeleiding bij het project en of het zinvol is om de iPad ook in andere 

jaren/niveaus in te zetten. 

 

5.4 Analyse 

Om het onderzoek na te kunnen bootsen worden hier de gebruikte methoden en software beschreven. 

5.4.1 Vakbelevingslijst 

Na afname van de VBL zijn de scores bepaald zoals aangegeven op het einde van bijlage C. De 

antwoorden zijn eerst omgezet van letters naar getallen (in geval van de digitale variant zijn direct cijfers 

toegekend aan de antwoordmogelijkheden). A= 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5. Vervolgens zijn voor vragen 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 28 en 31 de scores omgedraaid door de score x te vervangen 

door 6 - x.  

De vier schalen zijn elk opgebouwd uit 8 vragen, de scores voor die vragen worden per leerling opgeteld: 

Plezier 1 + 5 + 14 + 18 + 19 + 26 + 31 + 32 

Nut/relevantie 6 + 10 + 11 + 13 + 21 + 24 + 27 + 30 

Vertrouwen 2 + 4 + 9 + 12 + 22 + 23 + 25 + 28 

Inzet/interesse 3 + 7 + 8 + 15 + 16 + 17 + 20 + 29 

 

Een hoge score geeft een positief resultaat aan. Hoe hoger de score, hoe meer plezier, vertrouwen en 

inzet de leerling toont, en hoe meer de leerling het nut van het vak inziet. De maximumscore per schaal 

is 40 (8*5), de minimum score is 8 (8*1).  
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Om de betrouwbaarheid van de schalen te berekenen, wordt Cronbach's alfa (Cronbach, 1951) gebruikt. 

Per schaal worden de varianties van de scores ��� van de 8 items over alle personen berekend en 

opgeteld (∑ (���)���	 ). Dit wordt ook gedaan voor de totaalscores 
 op de schaal: ��� . 

Cronbach's alfa is gedefinieerd als: 
�
��	 1 −

∑ (���)����
��� � 

Voor het uitrekenen van Cronbach's alfa is gebruik gemaakt van de statische software R (Team, 2014) in 

combinatie met uitbreidingspakket psy (Falissard, 2012). 

We maken twee vergelijkingen tussen de twee klassen (iPad-klas en controlegroep). Dit doen we door 

de gegevens te nemen van de nameting en hier per vak, per schaal een t-toets uit te voeren met als nul-

hypothese: de (schaal van de) vakbeleving is voor beide klassen gelijk. Bij verwerping van deze 

hypothese bestaat er een significant verschil tussen de klassen. 

Omdat we echter te maken hebben met twee verschillende groepen en startsituaties is enkel een 

vergelijking op basis van scores op een momentopname niet representatief voor de invloed van de iPad. 

Daarom wordt tevens gekeken naar de ontwikkeling van de vakbeleving over de tijd. Omdat we geen 

gebruik maken van gepaarde waarnemingen, bekijken we de betrouwbaarheidsintervallen die 

voortkomen uit een t-toets met als nulhypothese: de (schaal van de) vakbeleving is in de loop van de tijd 

niet veranderd. 

Bij het verwerpen van deze nulhypothese kan een verandering over de tijd geconcludeerd worden. We 

vergelijken de betrouwbaarheidsintervallen van de iPad-klas en de parallel-klas om te kijken of deze 

tegengestelde veranderingen laten zijn. Dit is een logisch gevolg van een positief of negatief verschil 

tussen de voor- en nameting. Echter kan puur op basis van een gemiddelde niet gezegd worden dat er 

echt sprake is van verschillende effecten (positief dan wel negatief).  

Om de t-toets uit te voeren is wederom gebruik gemaakt van de software R (Team, 2014). Bij 

vergelijking tussen de klassen is er gekozen voor een t-toets met verschillende onbekende varianties. 

Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de Welch (of Satterthwaite) benadering van het aantal 

vrijheidsgraden. Bij een vergelijking van de voor- en nameting is gekozen voor een t-toets met 

onbekende, maar gelijke varianties, waardoor de pooled variantie kan worden gebruikt.. 

5.4.2 Logboeken 

Voorafgaand aan een interview met een persoon is diens logboek doorgenomen. Bij opmerkelijke 

uitspraken is er een annotatie gemaakt in de opzet van de interviewvragen uit bijlage C. Tijdens de 

interviews is op deze uitspraken terug gekomen. Tevens zijn de logboeken tijdens de interviews door 

een van de interviewers bijgehouden om gedane uitspraken te vergelijken met eerder geschreven 

responses. Eventuele discrepanties tussen gedane uitspraken tijdens het interview en de logboeken 

kunnen op die manier direct aangekaart worden.  

Na het coderen van de interviews zijn de logboeken gebruikt om de uitgeschreven en samengevatte 

interviewuitspraken te verifiëren, voor zover hierin geen discrepantie bespeurd is tijdens de interviews. 
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De logboeken hebben derhalve geen directe invloed gehad op de resultaten, beschreven in Hoofdstuk 6, 

maar hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het interview en de validatie achteraf. 

 

5.4.3 Interviews 

Met de groep van 12 docenten zijn uiteindelijk 11 interviews afgenomen. Deze gesprekken zijn verwerkt 

door per onderwerp uitspraken per docent samen te vatten, om vervolgens per onderwerp een 

vergelijking te maken tussen de door verschillende docenten gedane uitspraken. Per gesprek is er een rij 

toegevoegd in de matrix uit bijlage D. De gesprekken zijn opgenomen en bij het afluisteren zijn voor het 

onderzoek relevante uitspraken puntsgewijs genoteerd in de kolom welke inhoudelijk het beste aansluit 

bij de gedane uitspraak. Later zijn de puntsgewijze uitspraken per cel bekeken en waar mogelijk 

samengevoegd (in geval van dubbele uitspraken). Langdradige beschrijvingen zijn waar mogelijk 

ingekort en samengevat. 

De codering is gedaan door het werk te verdelen (6 en 5 interviews) om vervolgens steekproefsgewijs 

een aantal onderwerpen van de ander te valideren. Tevens zijn de door docenten gedane uitspraken in 

de logboeken als naslag gebruikt om te controleren of de gecodeerde, samengevatte uitspraken uit het 

interview overeenkwamen met de opvattingen en uitspraken van docenten voorafgaand aan het 

interview. 

We hebben ervoor gekozen geen membercheck te doen (resultaten voorleggen aan de docenten), om 

de werklast niet verder te verhogen. Dit zou de betrouwbaarheid verder kunnen vergroten. 
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6 Resultaten 
Zoals in Hoofdstuk 6 staat aangegeven is het onderzoek naar het effect van het inzetten van de iPad in 

de klas op de vakbeleving van de leerlingen tweeledig. De hoofdmoot bestaat uit een kwalitatief 

onderzoek door middel van interviews met de docenten. Ter controle hebben we getracht de 

(verandering van de) vakbeleving bij de leerlingen te meten met behulp van de VBL.  

6.1 Vakbelevingslijst 

Puur afgaand op de verschillen tussen de voormeting en nameting, wat iets zegt over de ontwikkeling 

van de vakbeleving gedurende de periode tussen de meetmomenten (na 4 weken in het schooljaar tot 

ongeveer de helft van het schooljaar), zien we dat de gemiddelde vakbeleving voor Nederlands in de 

parallelklas meer gestegen is dan de vakbeleving in de iPad-klas, die alleen op het punt van inzet niet 

gestegen is.  Bij wiskunde is juist een daling waar te nemen op praktisch alle onderdelen van vakbeleving 

in de iPad-klas. Dit terwijl de parallelklas op 4 van de 5 onderdelen, met uitzondering van plezier, juist 

een stijging laat zien. De daling op het onderdeel 'plezier' is in de iPad-klas wel behoorlijk kleiner dan in 

de parallelklas. Het gemiddelde van de eerste meting was in de parallelklas echter wel hoger en is tot 

iets onder het niveau van de iPad-klas gezakt. Opvallender is het grote verschil in Nut/Relevantie die de 

leerlingen ervaren. In de parallelklas stijgt de score tot een vrij hoog gemiddelde van 4.2, terwijl het nut 

bij de iPad-klas met nog meer punten terugzakt tot onder de 3.7.  

Afgaande op de absolute scores zit er op het oog niet veel verschil tussen de klassen en wijzen ook de p-

waarden van de t-toets uit dat er geen significante verschillen zijn (zie Bijlage E). Alleen het verschil 

tussen de klassen op de schaal 'nut' is bij het vak Wiskunde significant, met een t-waarde van -2.13 en 

een p-waarde van 0.039 (37 vrijheidsgraden). De parallelklas scoort over het algemeen op bijna alle 

punten wat hoger in de nameting, voor alle vakken. In de voormeting liggen de scores dichter bij elkaar, 

al is de score op plezier in de iPad-klas voor zowel Nederlands als wiskunde lager.   

Tabel 4: Resultaten VBL Nederlands 

Klas Meting Plezier Nut Vertrouwen Inzet Totaal Aantalpersonen 

M1a 

(iPad)  

Voor 3,28 3,70 3,33 3,08 3,35 19 

Na 3,52 4,12 3,48 3,06 3,54 22 

 

Verschil 0,24 0,42 0,15 -0.02 0,19   

M1b Voor 3,40 3,69 3,23 3,06 3,34 6 

  Na 3,67 4,35 3,47 3,37 3,72 17 

  Verschil 0,27 0,66 0,24 0,31 0,38   
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Tabel 5: Resultaten VBL Wiskunde 

Klas Meting Plezier Nut Vertrouwen Inzet Totaal Aantalpersonen 

M1a 

(iPad)   

Voor 3,54 4,05 3,34 3,08 3,50 23 

Na 3,47 3,68 3,28 3,08 3,38 23 

 

Verschil -0.07 -0,37 -0.06 0.00 -0,12   

M1b Voor 3,71 3,87 3,35 3,08 3,50 17 

  Na 3,43 4,20 3,39 3,29 3,58 17 

  Verschil -0,28 0,33 0.04 0,21 0.08   

 

Tabel 6: Resultaten VBL Muziek 

Klas Meting Plezier Nut Vertrouwen Inzet Totaal Aantalpersonen 

M1a 

(iPad)   

Voor 3,83 2,74 2,94 3,25 3,19 24 

Na             

 

Verschil -3,83 -2,74 -2,94 -3,25 -3,19   

M1b Voor             

  Na 3,71 2,51 3,21 2,97 3,10 17 

  Verschil 3,71 2,51 3,21 2,97 3,10   

 

 

6.2 Interviews 

Het afnemen van de VBL was een controlemiddel om beweringen van docenten over een positievere, 

dan wel negatievere vakbeleving te toetsen. We hebben reeds gezien dat er geen opmerkelijke 

verschillen uit de VBL-scores naar boven komen. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het 

interview aan de hand van de onderzoeksvragen behandeld, om uiteindelijk tot een antwoord op de 

hoofdvraag te komen. Door de omvangrijkheid van de interviews en de verscheidenheid aan gedane 

uitspraken, is de hoeveelheid informatie in dit hoofdstuk behoorlijk groot. Om de lezer te helpen zijn de 

kernpunten per paragraaf aan het begin puntsgewijs samengevat. Het betreft hierbij uitspraken en 

constateringen die mogelijk niet door de gehele groep docenten gedeeld worden of zelfs worden 

tegengesproken door een enkeling en gelden dan ook niet als unaniem.  
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6.2.1 Gebruik van de iPad in de klas 

 

Allereerst werden de docenten bevraagd over het inzetten van de iPad in de klas gedurende de 

afgelopen maanden, sinds het begin van het schooljaar in september. Daaronder wordt zowel het 

gebruikte materiaal verstaan, als ook het gebruik van (alternatieve) lesvormen, (veranderende) 

interacties tussen leerlingen en het mogelijk kunnen bieden van meer onderwijs op maat. 

Er worden na een half jaar redelijk wat verschillende materialen gerelateerd aan de iPad gebruikt door 

de docenten. Hierbij maken we een onderscheid tussen de basis, die vaak gevormd wordt door een 

digitale variant van de reeds bestaande methode, aanvulling op deze methode in de vorm van extra 

informatie, andere media, maar ook door apps (applicaties) die gebruikt worden als hulpmiddel en 

daarmee meer als algemeen kunnen worden beschouwd. 

De digitale methode 

Docenten die gebruik maken van een methode van een uitgever refereren bijna unaniem aan de 

methode als: "boek achter glas". Daarmee aangevend dat de digitale methode niet meer is dan een 

gedigitaliseerd boek, dat ook op dusdanige wijze wordt gebruikt. Leerlingen hebben in veel gevallen nog 

steeds een tekstboek en werkboek met opdrachten. Deze laatste wordt voor verschillende vakken (3 van 

de 6) simpelweg niet gebruikt, of leerlingen hebben de keuze om antwoorden in een schrift te schrijven. 

Een van de methodes biedt een compleet iPad-pakket aan, bestaande uit tekstboek, werkboek en 

digitaal schrift. Dit laatste kan echter makkelijk vervangen worden door een programma als Pages. Eén 

van de docenten geeft aan leerlingen zelf te laten kiezen tussen het digitaal invullen van het werkboek 

en het bijhouden van een (analoog) schrift. 

Geen van de docenten geeft aan dat het werken met een digitaal boek anders is dan het werken met 

een papieren boek. De lesvorm of organisatie in de klas en interactie met leerlingen verandert hier niet 

door. Leerlingen hebben nog steeds hun eigen boek voor zich liggen en maken opdrachten in een 

werkboek. Onderwerpen/hoofdstukken worden nog steeds besproken aan de hand van een pagina uit 

het (tekst)boek. Wel hebben enkele docenten de beschikking over extra materiaal in de digitale 

• De digitale methode is een "boek achter glas" en werkt niet anders dan een papieren 

boek. 

• De meeste digitale methodes zijn nog voor veel verbetering vatbaar. 

• Vakspecifieke apps zoals Numbertap, WRTS of Earth 101 worden regelmatig ingezet om de 

stof te verwerken of om loze momenten in de les te vullen. 

• Algemene apps zoals Keynote, Puppet Pals of Nearpod, en ook de camera op de iPad,  

worden bij verschillende vakken gebruikt als hulpmiddelen 

• Een groot voordeel van de iPad is de internettoegang. Directe toegang tot allerlei bronnen 

wordt door veel docenten als erg positief ervaren. 

• Echt nieuwe werkvormen worden er nog niet toegepast. Voor veel docenten zou dit in de 

toekomst wel de bedoeling moeten zijn.  
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methode (4), in de vorm van videofragmenten,  het kunnen plaatsen van notities, maar ook de 

mogelijkheid om bronnen eenvoudig te vergroten. 

Veel docenten zijn niet tevreden over de huidige staat van de digitale methode, maar geven wel aan dat 

er vooruitgang geboekt wordt door de uitgevers sinds het begin van het jaar. Enkele docenten zijn ook 

actief in het benaderen van de uitgevers, waarbij ze het gevoel hebben dat er geluisterd wordt. Een 

enkeling is wel te spreken over de digitale methode van Thieme Meulenhoff die zijn digitale methode 

beter op orde heeft dan de andere uitgeverijen. Deze docent switchte van methode ten behoeve van 

het gebruik van de digitale methode omdat de uitgever van de oude methode: "hopeloos achterliep". 

Een andere docent geeft aan niet te willen switchen omdat ondanks problemen met de digitale variant,  

“deze methode inhoudelijk gewoon de beste is”.  

De meest gehoorde klacht is de onmogelijkheid om makkelijk te schakelen tussen tekst- en werkboek. 

Daarmee wordt het gebruiken van een combinatie van beiden (opzoeken in het tekstboek tijdens het 

beantwoorden van vragen in het werkboek), een zeer bewerkelijke operatie. In sommige gevallen 

kunnen werk- en tekstboek wel naast elkaar getoond worden, maar dit levert onwerkbare kleine 

schermen op. Andere technische mankementen werken verder tegen. Zo is het lastig en kost het veel 

tijd om tekst op de juiste plaats te krijgen, verdwijnen bepaalde pagina's zo nu en dan uit het boek en 

tot overmaat van ramp moesten enkele leerlingen werkboeken opnieuw downloaden, waarbij hun 

eerder ingevulde werk verloren ging.  De werkboeken worden dan ook meermaals omschreven als “niet 

bruikbaar” of “het werkt niet goed”. Een docent noemt het zelfs “geld vangen”. 

Hierbij komt vrij duidelijk aan het licht dat de uitgevers (misschien met uitzondering van Thieme 

Meulenhoff) zeer haastig de methode van het papier achter het glas hebben willen krijgen, zonder 

verder na te denken over allerlei technische bijkomstigheden (bijvoorbeeld: waar slaan we antwoorden 

op zodat deze niet verloren gaan) of over de bruikbaarheid van een combinatie van losstaand tekstboek 

en werkboek. Een van de docenten gaf aan dat een benadering van vragen tussen de tekst in het 

tekstboek (welke 'vroeger' heel gebruikelijk was, maar welke later vervangen is met het oog op het 

verdienmodel), mogelijk beter zou werken. Al blijven ook in dat geval problemen met invoeren en 

opslaan een gevaar. 

Enkele docenten werken niet met een methode en zien zichzelf genoodzaakt om eigen ontwikkeld 

materiaal te digitaliseren. Hoewel hier veel tijd in gaat zitten, wordt dit niet als vervelend ervaren, de 

docent heeft immers een eigen keuze gemaakt voor de iPad-klas. Een enkele docent die een eigen 

methode ontwikkeld (omzet) heeft niet altijd alles op tijd af, waardoor ze genoodzaakt zijn om met een 

papieren versie te beginnen.  

De docenten zijn vrij helder in hun oordeel: de methoden van de uitgevers zijn nog niet goed genoeg, er 

valt nog een hoop te winnen.  

Aanvullingen op de methode 

De iPad is tot veel meer in staat dan het lezen van een gedigitaliseerd boek. Een reeks te gebruiken 

applicaties is reeds aan bod gekomen in hoofdstuk 4.2. Er wordt wel aangegeven dat het nog “erg 

zoeken” is naar goede mogelijkheden. In dit hoofdstuk maken we onderscheid tussen het gebruik van 



28 

 

vakspecifieke/vakinhoudelijke apps (bijvoorbeeld Numbertap om rekenvaardigheden te oefenen) en 

algemene apps (bijvoorbeeld Keynote om een presentatie te maken).  

Ongeveer de helft van de docenten maakt in de les gebruik van vakinhoudelijke apps als aanvulling op 

de lesstof in de methode. Daarbij rekenen we het opzoeken van informatie op internet en aanvullend 

materiaal bijkomstig met de methode niet mee.  Deze docenten gebruiken vakspecifieke apps om 

leerlingen te laten oefenen met (een deel van) de stof, vaardigheden te trainen, of om de stof uit te 

breiden.  

Vaker terugkomend is de bekende WRTS-app, die gebruikt wordt om woorden en zinnen in een 

vreemde taal te leren. Bij wiskunde worden rekenvaardigheden geoefend met numbertap en bij 

Nederlands wordt een app ingezet voor spelling- en grammatica-oefening. Bij geschiedenis valt het 

gebruik van Earth 101 (een historische variant van Google Earth) en "geschiedenis tijdvak" duidelijk 

onder de vakspecifieke apps. Bij lichamelijke opvoeding wordt gebruik gemaakt van (professionele) apps 

voor bewegingsanalyse en wedstrijdanalyse. 

Sommige apps bieden een bijkomend wedstrijdelement (er kunnen punten verdiend worden), wat extra 

stimulerend werkt. Dit komt in meerdere interviews naar voren. "Wedstrijdelementen spreken altijd 

aan", aldus een van de docenten.  

De docenten die gebruik maken van vakspecifieke apps laten leerlingen ook in de les met deze apps 

werken, bijvoorbeeld om 'loze momenten' op te vullen. De boodschap: "wie klaar is kan met de app aan 

de slag", leidt in sommige gevallen tot het afraffelen van werk door leerlingen.  

Wijder verbreid zijn meer algemene apps die bijdragen aan de lessen door onder andere voorkennis te 

testen, interactie tussen docent en leerling of tussen leerlingen onderling te verbeteren, verwerking te 

vergemakkelijken en vaardigheden aan te leren. De leerlingen krijgen bij alle vakken met dergelijke apps 

te maken. Gemiddeld noemen de docenten een drietal verschillende algemene apps op waarvan zij 

gebruik maken, tegenover gemiddeld ongeveer 2 vakspecifieke apps bij slechts 5 docenten. 

Onder andere Nearpod en Kahoot worden gebruikt om vragen te stellen waarop de gehele klas dient te 

antwoorden. Het merendeel van de docenten ziet de meerwaarde van het samen met de klas maken 

van mindmaps om voorkennis te activeren. Hoewel dit voorheen ook mogelijk was op het bord, gaat het 

nu sneller en kunnen leerlingen bij gebruik van sommige apps individueel (en eventueel anoniem) 

bijdragen aan de mindmap. 

Daarnaast worden applicaties als Pages in gezet om documenten te maken en Keynote (als vervanger 

voor Powerpoint) om presentaties te maken. Dit soms ook ter vervanging van andere opdrachten: “ik 

laat leerlingen een presentatie maken in plaats van een poster”, aldus een van de docenten. 

Puppetpals wordt genoemd door zowel de talensectie, alsook door enkele anderen. Leerlingen spreken 

hierbij dialogen in als een soort van poppenkast. Deze gesprekjes worden later in de klas op de beamer 

teruggeluisterd, mits de leerlingen dit willen. Dit kan de vaak wat ongemakkelijke en geforceerde 

dialogen die leerlingen moeten voeren wat levendiger maken, geeft een enkele docent aan. 
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Vooral van de presentatiemogelijkheden van de iPad wordt door een aanzienlijk deel  gebruik gemaakt. 

Vier docenten geven expliciet aan dat leerlingen met de iPad aan de gang moesten om een presentatie 

te maken. Er zijn meer mogelijkheden om leerlingen kennis te laten maken met presenteren. 

Presentatievormen zijn vrijer en leerlingen kunnen er ook voor kiezen om een groot deel van de 

presentatie vooraf op te nemen. Later kan de verhouding tussen vooraf opgenomen stukken en live 

gepresenteerde stukken geleidelijk veranderen.  

Naast het gebruik van apps geven ook 3 docenten aan gebruik te maken van de camera om leerlingen 

foto's en/of filmpjes te laten maken. Bij lichamelijke opvoeding filmen leerlingen elkaar (met de eigen 

iPad in verband met de privacy), om de eigen handelingen terug te kunnen kijken. De beeldende vakken 

gebruiken de camera om tekeningen digitaal te kunnen archiveren en bij sectororiëntatie wordt de 

camera van de iPad gretig gebruikt om de omgeving vast te leggen bij bedrijfsbezoeken.  

Tot slot biedt de iPad nog een andere belangrijke functie, namelijk toegang tot het internet. Zeven van 

de elf docenten benadrukt gebruik te maken van directe toegang tot online bronnen. Enkelen 

vergelijken de situatie met het gebruiken van een computerlokaal. Dat wordt over het algemeen echter 

als een hele onderneming ervaren. Er moet gereserveerd worden, de klas moet verhuizen naar het 

computerlokaal waar niet alle materialen voorhanden zijn.  

Werkvormen en samenwerking 

Ondanks het feit dat er veel (algemene) apps gebruikt kunnen worden en ook gebruikt worden in de les, 

leidt dit bij de meeste docenten vooralsnog niet tot andere werkvormen. Geen van de docenten geeft 

de indruk op een andere manier te werk te gaan dan in de andere klassen. Klassikale lessen gaan op 

dezelfde manier aan de hand van het boek. Leerlingen werken nog steeds zelfstandig in een 

werkboek/schrift. De iPad biedt in de 'loze' momenten een extraatje voor de snellere leerlingen of geven 

de mogelijkheid tot het oefenen van vaardigheden.  

Het inzetten van andere werkvormen is wel een wens die terugkerend door docenten uitgesproken 

worden, al geeft een enkeling ook aan dat het lastig is om andere werkvormen toe te passen. Volgens 

een docent: “ik zou graag andere werkvormen gaan gebruiken als daar ruimte voor is” en “het is nog 

niet veel anders, ik ben nog zoekende naar mogelijkheden”.  

Reeds gebruikte werkvormen, waarbij leerlingen een woordweb maken, of werk presenteren op de 

beamer, gaan wel makkelijker en sneller. Ook het maken van filmpjes en de vooraf genoemde 

alternatieve presentatievormen zijn makkelijker en sneller te realiseren, maar verschillen qua lesvorm 

niet heel veel. Ook een applicatie als Nearpod, waarbij leerlingen vragen van de docent op een door de 

docent aangegeven tempo doorlopen, is niet wezenlijk anders dan een klassikale vraag stellen. Groot 

voordeel dat wel genoemd wordt is dat alle leerlingen meedoen, waar dat voorheen slechts een 

handjevol dezelfde leerlingen per klas waren.  

Bij een vak als lichamelijke opvoeding voegt het gebruik van de iPad in de klas juist een nieuw element 

toe. Zo kunnen er video's gemaakt worden, om later terug te kijken om fouten te herkennen en om 

bewegingsanalyse op uit te voeren. Ook bij spelsporten kan spelanalyse toegepast worden. Het gebruik 

van de camera (ook bij andere vakken) is op zich wel een uniek aspect aan de iPad-klas, al zou de 
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mobiele telefoon die een groot deel van de leerlingen op zak heeft deze rol ook kunnen vervullen in een 

niet iPad-klas.  

Een docent geeft wel aan dat hij in de toekomst meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen wil leggen, 

ook omdat zij beter in staat zijn met de iPad om te gaan. “Leerlingen kunnen delen van de lessen over 

nemen”. Hoe dit er precies uit zou moeten zien gaf de docent niet uit. 

Een mogelijk andere lesvorm die wel geopperd werd door een van de docenten is het wedstrijdelement. 

"Wedstrijdelement spreekt altijd aan". Een ultiem scenario zou in de ogen van deze docent een soort 

World of Warcraft (grote online roleplaying game) wereld zijn waarin leerlingen al spelenderwijs 

ontdekken.  

Een andere docent gaf aan dat afwisselende werkvormen en afwisseling in het algemeen op het vmbo 

meer nodig zijn dan op de havo of het vwo. "Leerlingen zijn snel afgeleid, je moet steeds de aandacht 

pakken door afwisseling van werkvormen. Dit is met de iPad beter mogelijk". Een andere docent geeft 

aan dat het bieden van structuur ook belangrijk is en dat die met het gebruik van de iPad , "even snel dit 

nog laten zien",  weleens naar de achtergrond verdwijnt.  

 

6.2.2 Invloed op de lespraktijk 

 

Het gebruik van de iPad in de klas heeft niet alleen gevolgen voor de leerlingen, maar ook voor de 

docent. We vroegen de docenten daarom naar de invloed die de iPad in de klas heeft op de lespraktijk. 

Daarbij werd zowel gevraagd naar het verzorgen van de lessen zelf, alsook de voorbereiding (en 

afsluiting) ervan. 

• Het voorbereiden van de lessen vergt in het algemeen meer tijd. Dit komt doordat er veel 

nieuws uitgeprobeerd moet worden, zoals nieuwe methodes en nieuwe toepassingen die 

in de les gebruikt kunnen worden.  

• Het voorbereiden van de lessen geeft de docenten meer plezier, door het bezig zijn met 

vernieuwingen. 

• Docenten hebben meer plezier in het geven van de lessen, doordat de iPad uitdaging biedt 

en doordat de leerlingen meer plezier hebben. 

• Meningen zijn verdeeld over het makkelijker of moeilijker worden van het geven van 

lessen. Makkelijker kan het worden door het snel en makkelijk bedienen van het apparaat, 

moeilijker bijvoorbeeld doordat er zoveel mogelijk is dat het meer chaos dan rust oplevert. 

• Bovenstaande argumenten zijn allemaal onder voorbehoud dat alles technisch in orde is. 

Zodra dit niet het geval is, is er automatisch minder plezier en worden lessen moeilijker te 

verzorgen. 
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Voorbereiding 

Vrijwel alle docenten (9 van de 11) geven aan dat lesvoorbereidingen meer tijd vergen, of dat ze 

verwachten dat deze meer tijd gaan vergen, in de klas met de iPad. Dit heeft voornamelijk te maken met 

het feit dat het een onderwijsvernieuwing betreft waarbij veel opnieuw moet worden bedacht, gemaakt 

of gezocht. Zo moeten lesmaterialen omgezet worden naar een digitale variant en moet de werking van 

allerlei apps eigengemaakt worden. Een docent geeft aan: “Dan heb je een app bekeken, dan komt er 

een update en staat alles ineens op een andere plek”.  Daarnaast geven docenten ook aan dat de 

routine nog ontbreekt. Waar parallelklassen door docenten op 'routine' worden gedraaid, is lesgeven 

met de iPad in de klas nieuw voor deze docenten. 

Het wisselen van methode ten behoeve van de digitale variant is ook een reden om meer tijd kwijt te 

zijn, maar "het is niet helemaal eerlijk om te vergelijken", omdat het schakelen naar een nieuwe 

methode altijd meer tijd vergt.  

Een enkeling geeft aan dat de voorbereidingstijd wel gelijk blijft, maar dat dit met name komt doordat 

de tijd ontbreekt om nieuwe dingen uit te zoeken. “De hoge werkdruk gaat ten koste van de pilot”, zegt 

een docent. Een belangrijke oorzaak die door vrijwel alle overige docenten wordt aangegeven voor een 

langere voorbereidingstijd. Voor vakken die gericht zijn op vaardigheden ontwikkelen bij de leerlingen is 

er minder verschil in de voorbereidingstijd. De verwerking van sommige opdrachten kan wat langer 

duren, maar tegelijkertijd biedt de iPad ook veel meer mogelijkheden om bepaalde vaardigheden te 

oefenen. 

Ondanks dat de lesvoorbereidingen langer duren, geeft een groot deel van de docenten (7 van de 11) 

aan meer plezier te hebben in het voorbereiden van lessen. Met name wordt aangegeven dat het bezig 

zijn met nieuwe dingen en het hebben van een nieuwe uitdaging hiervan de oorzaak is (“plezier omdat 

het nieuw plezier is “). Het gebrek aan tijd om zich bezig te houden met deze vernieuwing is voor een 

enkeling de reden om de voorbereiding als minder plezierig te beschouwen.  

Lesgeven 

Bij het geven van de les is een soortgelijke verdeling merkbaar onder de docenten. Het overgrote 

merendeel is positief over het gebruik van de iPad in de klas. Het gebruik van de iPad in de klas biedt 

meer variatie en ook meer mogelijkheden qua werkvormen (al gaven docenten dus aan hier nog 

zoekende in te zijn) en het gebruik van apps. Een van de docenten geeft aan meer plezier te hebben in 

het geven van de lessen door de uitdaging die gepaard gaat met het gebruik van de iPad in de klas, 

doelend op het gebruik door zowel leerlingen ("Het is leuk om ze bezig te zien") als op eigen gebruik ("Ik 

gebruik hem ook in andere lessen"). 

Drie van de elf docenten geven aan dat ze meer plezier hebben in het geven van de les omdat leerlingen 

enthousiast en actief zijn en het leuk vinden. "Het geven van de les is leuker omdat de leerlingen het 

leuker vinden en actiever zijn", "Leerlingen vinden het fijner"  en "Ik heb meer plezier in het lesgeven 

omdat leerlingen enthousiaster aan de slag zijn" zijn een aantal van de gedane uitspraken.  

Over de vraag of het lesgeven makkelijker of moeilijker wordt zijn de docenten meer verdeeld. Als groot 

voordeel wordt genoemd dat veel lesmateriaal vooraf klaargezet kan worden, dat het opstarten van 
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zowel het apparaat als de les soepeler en sneller verloopt, en dat je als docent alles bij de hand hebt. 

Een enkeling geeft aan dat de iPad hierdoor meer rust geeft, aan het begin, maar ook tijdens de les 

(“niet van te voren verwacht, maar wel een prettige bijkomstigheid”). Ook het feit dat leerlingen hun 

antwoorden makkelijk met de klas kunnen delen via de iPad en de beamer zorgt voor tijdsbesparingen 

tijdens de lessen, aldus een van de docenten.  

Een andere docent geeft aan dat in deze weelde aan mogelijkheden ook het gevaar schuilt dat lessen 

teveel van de hak op de tak springen. Dit 'snel even iets erbij pakken' maakt niet dat de lessen 

makkelijker worden, doordat het ten koste gaat van de structuur.  

Bij lichamelijke opvoeding doen zich enkele andere problemen voor. Zo is het apparaat niet geschikt om 

buiten te gebruiken in verband met weersinvloeden. Daarnaast moet er met meer rekening gehouden 

worden, ook in verband met de veiligheid, wat het maakt dat de lessen moeilijker te verzorgen zijn. 

Veel van de voorgenoemde argumenten worden echter onder voorbehoud genoemd, namelijk onder 

voorbehoud dat alles goed werkt. Zodra er zich (technische) problemen voordoen, is het plezier in het 

lesgeven zeker niet meer (in sommige gevallen minder). Een docent zegt hierover: “het is leuk als het 

lukt, maar natuurlijk minder leuk als het mis gaat”.  Daarnaast kunnen (technische) problemen het 

geven van lessen ook bemoeilijken.  

6.2.3 Randvoorwaarden en meerwaarde 

 

Tijdens de interviews zijn we niet alleen uitgegaan van de situatie tot nu toe, maar vroegen we ook 

mede naar de potentie die het gebruik van de iPad zou kunnen hebben. Dit met name vanwege de 

• Technische problemen waren er vooral met de digitale methodes en met het aansluiten 

op de beamer via Apple TV en Airserver. 

• Ordeverstoringen komen voornamelijk voor door technische problemen. Extra 

ordeproblemen waren er nauwelijks. 

• Wel werd opgemerkt dat leerlingen sneller afgeleid zijn, door de mogelijkheden die de 

iPad biedt. Enkele docenten zouden graag de mogelijkheid hebben om mee te kijken op de 

iPads van de leerlingen (zoals in het computerlokaal al mogelijk is). 

• De meeste docenten zijn het erover eens dat de iPad een meerwaarde is, om verschillende 

redenen: leerlingen hebben toegang tot veel meer bronnen, kunnen zelfstandiger werken 

en leren meer in dezelfde tijd. 

• Leerlingen kunnen goed met de iPad werken, maar missen ook de nodige ICT-

vaardigheden waarvan docenten wel verwachten dat ze aanwezig zijn. 

• Docenten maken zich zorgen over schrijfvaardigheid en spelling, naar mate de iPad meer 

gebruikt wordt. 

• Meer begeleiding en sturing bij het invoeren van de iPad was wenselijk geweest. 

• Er zou meer tijd moeten zijn voor onderlinge kennisdeling tussen docenten. 
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aanwezigheid van kinderziektes en (technische) aanloopproblemen. De ondervonden problemen zullen 

eerst aan bod komen.  

Problemen 

Hoewel er tijdens de maandelijkse overlegsessies vaak (technische) problemen naar voren kwamen, 

bleek dit inmiddels een minder grote rol te spelen. Er heerst een algehele consensus dat de uitgevers 

nog niet ver genoeg zijn met hun digitale lesmateriaal en dat hier nog erg veel te winnen is. Vooral het 

kwijtraken van werk door leerlingen is erg vervelend en zorgt voor veel frustratie. Maar liefst 6 docenten 

hebben hier in de lessen mee te maken gehad. Veel docenten overwegen (en maken) de overstap naar 

het gebruik van papieren werkboeken en/of schriften.  Een andere reden hiervoor is het moeilijke op-

en-neer schakelen tussen tekst- en werkboek. Naast elkaar weergeven of leggen is er op de iPad alleen 

niet bij, of is onleesbaar. Bij de methode van Thieme Meulenhoff, die enkel bij aardrijkskunde wordt 

gebruikt, werkt dit wel goed.  

 In het begin werkte het aansturen van de beamer met de iPad heel erg slecht (via Apple TV).Negen van 

de elf geïnterviewde docenten geeft aan problemen te hebben gehad met het aansturen van de 

beamer, door zowel de docent zelf, als door leerlingen. Met de overstap naar een ander systeem 

(Airserver) is wel een en ander verbeterd, maar ook dit systeem vertoont  kuren en valt regelmatig uit, 

wat een belemmering vormt. Het ontbreken van Airserver in sommige (uitwijk)lokalen is nog eens een 

extra hindernis. “Er kan nog  geïnvesteerd worden in meer faciliteiten”, aldus een van de docenten. Een 

ander zegt: “We hebben een top-infrastructuur nodig, maar die hebben we nog niet.” 

Een enkeling geeft aan problemen te hebben met het delen van bestanden (via Dropbox) en een docent 

spreekt zorgen uit over de duurzaamheid van de iPads die in het bezit zijn van de leerlingen. Deze 

docent ziet de laatste tijd dat leerlingen te maken krijgen met uitval, traag internet en een niet werkend 

toetsenbord. Met het oog op de resterende drie-en-een-half jaar baart dat deze docent zorgen (“iPads 

gaan het einde niet halen”). Geen van de overige docenten gaf ditzelfde probleem aan.  

Orde problemen 

Technische problemen leiden over het algemeen altijd tot onrustigheid en ordeverstoringen, maar de 

meeste docenten ervaren geen extra ordeproblemen door het gebruik van de iPad. De klas wordt door 

sommigen wel als 'drukker' ervaren en een enkeling vindt het noodzakelijk iets strikter te zijn in de iPad-

klas, doordat er bijvoorbeeld ook extra afspraken gemaakt zijn omtrent het gebruik van de iPad. Deze 

moeten gehandhaafd blijven door alle docenten.  

Door het gebruik van de iPad ontstaat ook wel de nodige afleiding. Zo geeft één van de docenten aan 

dat leerlingen vaak berichten naar elkaar aan het sturen zijn en elkaars iPad aan het "vergallen" zijn, 

door bijvoorbeeld een iPad uit te zetten. De verleiding om iets anders te gaan doen, bijvoorbeeld een 

spelletje, is groot. Verbieden heeft niet veel zin, maar de wens om een monitoring-tool zoals Vision in de 

computerlokalen te hebben wordt breed gedragen. Het gevoel dat de docent mee kan kijken zou al veel 

uitmaken. Nu is dat nog niet het geval: “Leerlingen krijgen het idee dat ze heel bijzonder zijn en alles 

mogen”.  
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Meerwaarde 

Een groot deel van de invloed die de iPad op de les heeft kwam al aan bod bij het gebruik van de iPad 

zoals aangegeven door de docenten in Hoofdstuk 6.2.2. We vroegen ze ook expliciet naar de 

meerwaarde van het apparaat in de lessen. Een groot aantal (tien van de elf) docenten geeft aan het 

gebruik van de iPad in de les een meerwaarde te vinden, om uiteenlopende redenen. Zo wordt 

aangegeven dat leerlingen zelfstandiger werken (3 docenten), waarbij vooral gedoeld wordt op het 

zelfstandig opzoeken van informatie over onbekende onderwerpen of begrippen. “Leerlingen kunnen 

ingaan op hun eigen vragen”, wordt bijvoorbeeld gezegd.  Een enkeling spreekt dit echter tegen,  

hoewel deze docent wel aangeeft dat de leerlingen de mogelijkheid hebben, ze pakken deze 

mogelijkheid niet. 

Daarnaast biedt het gebruik van de iPad de mogelijkheid om leerlingen beter bij de lessen te betrekken, 

door bijvoorbeeld samen met de klas een mindmap te maken. De docent vertelt: “Leerlingen waren erg 

betrokken bij de mindmap-les.” Leerlingen kunnen, al dan niet anoniem, bijdragen aan de mindmap. 

Hierdoor wordt het voor de docent ook makkelijker helder te krijgen wat de staat van de voorkennis van 

de leerlingen is. Een andere manier om leerlingen te bevragen is Nearpod (of Socrative). Een aantal van 

de docenten is zeer te spreken over dit soort apps omdat alle leerlingen betrokken zijn bij het 

onderwerp en de les, waar in de traditionele situatie vaak dezelfde leerlingen antwoord geven op 

vragen. 

Ook geven enkele docenten aan dat er meer geleerd kan worden in dezelfde tijd. Dit wordt mogelijk 

door het gebruik van apps tijdens 'loze' momenten in de les, waarin leerlingen normaal zitten te 

wachten op wat volgt. Leerlingen kunnen ook meer met hun eigen vragen aan de slag en hoeven niet te 

wachten op vragen van een ander. Dit wordt overigens niet door de hele groep beaamd. Technische 

problemen zorgen voor een vermindering van de productiviteit. 

Het duidelijkst komt naar voren dat leerlingen met behulp van de iPad informatie (internet) continu bij 

de hand en beschikbaar hebben en dat leerlingen in staat zijn informatie, afbeeldingen of andere zaken 

op te zoeken. In andere verwoordingen wordt de overbodigheid van computerlokalen en de reservering 

ervan genoemd. Deze directe toegang tot vele bronnen van informatie wordt door maar liefst 7 van de 

11 docenten benadrukt. Een enkeling geeft aan dat leerlingen in de parallelklassen zonder iPad ook 

gebruik mogen maken van hun telefoons om ook deze toegankelijkheid te bereiken. 

Een van de docenten is kritischer en geeft aan dat met de pc op het bureau bijna net zoveel gedaan kan 

worden als met de iPad. Het feit dat leerlingen ook een iPad hebben voegt voor deze docent in dit 

opzicht minder toe. Het is opvallend dat veel docenten met name vermelden over wat zij met de iPad 

doen en wat ze ermee laten zien op bijvoorbeeld de beamer of het digibord. Daarbij gaan ze voorbij aan 

het feit dat alle leerlingen al deze zaken ook zelf op de iPad tot hun beschikking hebben. De meerwaarde 

van het bezitten van een iPad voor leerlingen komt vaker naar voren bij het inzetten van de iPad voor 

zelfstandig werk tijdens de les en voor het opvullen van 'gaten' in de les (“de iPad-klas heeft minder loze 

momenten”). 
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Hoewel bijna alle docenten meerwaarde zien in het gebruik van de iPad,  denken slechts weinigen dat 

de kwaliteit van de lessen wezenlijk verandert. Een enkeling ziet de eventuele toegevoegde waarde die 

de iPad kan bieden nog niet terug in de lessen, maar ook deze docent ziet wel potentie.  

Daarnaast geven een aantal docenten aan dat er meer geleerd kan worden in dezelfde tijd door 

effectievere invulling van de tijd, door het invullen van 'loze' momenten met bijvoorbeeld het 

zelfstandig gebruik van apps door leerlingen.  

Een ander punt waar meerdere docenten het over eens zijn is de toegenomen hoeveelheid 

mogelijkheden. Stof kan op een andere manier worden verwerkt en ook op het gebied van presenteren 

en het maken van praktische opdrachten zijn er met de iPad meer alternatieven denkbaar. In het geval 

van lichamelijke opvoeding vormt het gebruik van de iPad zelfs een ware toevoeging aan het vak.  

Een enkeling noemt ook nog een aantal negatievere punten. Zo zijn leerlingen mogelijk sneller afgeleid, 

en zou het kunnen dat door het gebruik van de iPad een gebrek aan structuur bestaat. Ook werd 

opgemerkt dat “leerlingen niet uit zichzelf dingen gaan opzoeken, maar spelletjes gaan spelen.” 

De enkeling die wel te spreken is over de gebruikte digitale methode ziet de meerwaarde van de digitale 

methode in de vorm van het volgen van leerlingen en het controleren van het werk. 

Tot slot vroegen we de docenten expliciet of de iPad ze in staat stelt om beter 'onderwijs op maat' te 

bieden. Daarbij doelend op de mogelijkheid voor leerlingen om op eigen tempo en niveau te oefenen. 

Betere leerlingen worden bijvoorbeeld meer uitgedaagd door moeilijkere opgaven, of door extra 

opgaven wanneer ze snel klaar zijn. Hierover werd bijvoorbeeld gezegd: “er moeten meer adaptieve 

programma’s komen” en “leerlingen kunnen meer op hun eigen tempo werken, thuis dingen naluisteren 

en dergelijke”.  Ook wordt aangegeven dat het zou moeten kunnen, maar men weet nog niet precies 

hoe.  

Leerling vaardigheden 

De docenten zijn verdeeld wanneer ze gevraagd wordt naar de 'ICT-vaardigheden' van de leerlingen. 

Hoewel de meeste docenten aangeven dat leerlingen erg handig zijn met de iPad en ze het apparaat 

snel kunnen bedienen, zijn sommigen kritischer over meer inhoudelijke iPad-vaardigheden. Een docent 

geeft aan dat het vak informatiekunde afgeschaft is, maar dat leerlingen helemaal niet over de 

vaardigheden beschikken waarvan gedacht wordt dat ze die bezitten. Hij zegt: “ze lopen aan tegen het 

feit dat er geen informatiekunde meer is”. Een andere docent geeft ook aan dat de vaardigheden van de 

leerlingen overschat worden. Zo geeft deze docent aan dat leerlingen geen idee hebben wat te doen bij 

de opdracht: "Word lid van een YouTube-kanaal".  Ook het aanmaken van een e-mailadres moest 

begeleid worden. Daarentegen zijn ze heel goed in staat om apps te installeren en berichten naar elkaar 

te sturen.   

Bij het maken van een portfolio is het verschil in de aangemaakte (mappen)structuur erg groot, geeft 

weer een andere docent aan.  Een andere docent merkt ook op dat "leerlingen nog training moeten 

krijgen in het opbouwen van structuur in het opslaan van bestanden". Wel geven twee docenten aan dat 
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ze denken dat leerlingen in de iPad-klas verder zijn dan andere leerlingen op het gebied van ICT-

vaardigheden.  

Een vaardigheid die leerlingen bezitten en die in hun voordeel werkt is onbevangenheid. Leerlingen zijn 

niet bang om iets te proberen.  Ze kunnen met behulp van de iPad creatief en spelenderwijs omgaan 

met apps. Hierdoor zoeken ze zelf dingen uit en leren ze veel van elkaar. Een aantal docenten geeft ook 

aan dat leerlingen het vooral leuk vinden om elkaar iets uit te leggen over de iPad, leuker dan het uitleg 

geven over de lesstof. Waarschijnlijk geeft dit leerlingen status in de klas omdat het 'cool' is om goed 

met zo'n hip apparaat te kunnen werken, geeft een van de docenten aan. 

Een van de zorgen die wel bij menig docent (6 van de 11) leeft is de mogelijke achteruitgang van de 

schrijfvaardigheid. Een docent vraagt zich af: “Schrijven we over 50 jaar nog?”. Deze docenten 

benadrukken dat het voor de fijne motoriek en ontwikkeling van de kinderen belangrijk is om te blijven 

schrijven. Het gebruik van een schrift naast de iPad zou dit probleem eenvoudig kunnen verhelpen en 

wordt door sommige docenten al gehanteerd. Echter is de reden daarvoor veelal het slecht functioneren 

van het invulbare werkboek en het gebrek aan een optie om een digitaal schrift naast een digitaal boek 

weer te geven.  

Naast schrijfvaardigheid is ook spelling een zorgenkind. Het niveau van de spelling in de klas is al niet 

bijster hoog, afgaande op de docent Nederlands, mede doordat leerlingen met Nederlands als tweede 

taal in de klas zitten. De iPad heeft de optie om zelf spelfouten te corrigeren, wat niet wenselijk is. Het 

uitlichten van spelfouten is daarentegen wel nuttig, omdat leerlingen direct feedback krijgen als ze een 

spelfouten maken.  

Twee docenten geven aan dat leerlingen zelfstandiger worden en dat ze zelf sneller op zoek gaan naar 

antwoorden op vragen. Twee anderen spreken dit echter tegen en vinden dat leerlingen deze 

mogelijkheid niet aangrijpen. Zij zien echter wel de potentie. Verschillende docenten geven aan dat ze 

leerlingen wel eerst wegwijs moeten maken in het opzoeken van relevante informatie. De iPad kan 

echter wel veel meerwaarde bieden door informatie toegankelijk te maken en daardoor oefenen 

leerlingen veel meer met het opzoeken ervan. “Leerlingen zijn zelfstandiger geworden met informatie 

opzoeken”, vertelt een docent. Hij had dit ook van ouders gehoord. 

Ook zullen de leerlingen uit de iPad-klas extra vaardigheden ontwikkelen door het gebruik van 

bijvoorbeeld illustratieprogramma's. 

Voorzieningen en begeleiding 

De docenten zijn niet bepaald te spreken over de begeleiding en voorbereiding die zij gehad hebben op 

het werken met de iPad in de klas. Zo kregen ze de iPad zelf pas laat, net voordat het schooljaar begon. 

Buiten wat algemene uitleg zijn er verder geen cursussen georganiseerd en hebben docenten ook 

nauwelijks ruimte gekregen om cursussen te volgen. Een enkeling vermeldt dat de docenten "in het 

diepe zijn gegooid". Er is geen extra tijd beschikbaar, speciaal voor onderwijsontwikkeling met de iPad, 

terwijl het werken met de iPad in de klas meer tijd kost in de eerste fase van de pilot. Het effect is dat 

een enkeling zegt: "ik heb niet het gevoel dat ik er alles uitgehaald heb wat er uit te halen is". 
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Qua cursussen is er behoefte aan begeleiding en instructie op het gebied van het vervaardigen van 

lesmateriaal en het werken met de iPad in het algemeen. Maar vooral leeft de wens om bij andere 

scholen te kijken die al ervaring hebben met het lesgeven met de iPad. Nu wordt het wiel veelal 

opnieuw uitgevonden, terwijl andere scholen dat ook al gedaan hebben.  

Als laatste wordt ook het gebrek aan sturing als negatief ervaren. Er had vooraf meer een plan moeten 

liggen. Een van de docenten geeft aan niet verder te kunnen .  

De verschuiving van iPad-klas naar iPad-in-de-klas wordt door veel docenten wel als prettig ervaren. 

Hiermee wordt bedoeld dat aan het begin van het project de iPad als 'heilige graal' is neergezet, waarbij 

de docenten sterk de indruk hadden iedere les iets speciaals met de iPad te moeten doen, en waarbij 

ook  alles met de iPad moest gebeuren. Nadat de docentengroep en leiding inzag dat niet alles op de 

iPad gedaan kon worden is de term iPad-klas afgezwakt naar iPad-in-de-klas.  Vrijwel alle  docenten 

vonden dit een goede stap. “Hierdoor was er eerst druk en onzekerheid, die is nu weg”,  geeft een 

enkeling aan. 

Kennisdeling 

Het grootste deel van de docenten (7 van de 11) geeft aan dat er onvoldoende kennisdeling binnen de 

groep van iPad-docenten plaatsvindt. Drie personen vinden de georganiseerde bijeenkomsten 

voldoende en nuttig.  

Er was een schema gemaakt om maandelijks met de groep bijeen te komen om ervaringen uit te 

wisselen. Het aantal bijeenkomsten is later teruggeschroefd en niet alle docenten kunnen altijd 

aanwezig zijn bij het overleg. Hierdoor wordt het aantal bijeenkomsten in de ogen van sommigen wat 

summier. Ook geven een aantal docenten aan dat de focus meer zou moeten liggen op het elkaar laten 

zien van ingezette technieken en gebruikte apps, zodat er meer van elkaar geleerd wordt. Menigeen 

geeft aan dat er teveel wordt gepraat.  

Hoewel iedereen wel aangeeft dat vragen beantwoord worden en problemen worden opgelost, 

wanneer men om hulp vraagt, is met name de beschikbare tijd en het drukke schema een probleem. 

“Uitgangspunt moet zijn: Leer van elkaar”, maar ook: “het moet allemaal tussendoor en dan komt het er 

niet van”, zijn gehoorde opmerkingen.  
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6.2.4 Invloed op de vakbeleving 

 

Docenten zijn ook bevraagd over hun idee over de vakbeleving bij de leerlingen. Zoals genoemd in de 

theorie, verstaan we onder vakbeleving de onderdelen inzet, plezier, moeilijkheid en relevantie. Bij elk 

onderdeel van de vakbeleving was de vraag of er verschil merkbaar is tussen de oude en de nieuwe 

situatie, of tussen het lesgeven in de parallelklassen en de iPad-klas. Op elk onderdeel wordt apart 

ingegaan.  

Inzet 

Het onderdeel inzet is uitgesplitst in een aantal deelonderwerpen, namelijk de inzet of aandacht bij 

klassikale uitleg, de aandacht bij het eigen werk als er zelfstandig gewerkt moet worden, en de inzet wat 

betreft het maken van huiswerk. 

De meeste docenten nemen een klein verschil in aandacht waar als het gaat om klassikale uitleg. De 

meesten wijten dit echter niet aan de aanwezigheid van de iPad, maar eerder aan de betreffende klas. 

Ook wordt genoemd dat leerlingen in parallelklassen snel afgeleid zijn. Een docent merkt dat de 

aandacht bij klassikaal werken beter is wanneer de iPad erbij gepakt mag worden. Ook wordt gewezen 

op het feit dat het voor leerlingen wel makkelijker is om niet les gerelateerd bezig te zijn met de iPad, 

terwijl dit voor de docent moeilijker te controleren is (“ze hebben sneller de neiging om mail te bekijken, 

etc.” en “eerst waren ze bezig met spelletjes zonder dat ik het doorhad, maar nu is dat vervangen door 

nuttige apps “). 

Bij zelfstandig werken benoemen vier docenten het feit dat leerlingen sneller afgeleid zijn. Dit komt tot 

uiting in het willen delen van gevonden informatie met de rest van de klas, of het sturen van berichtjes 

naar elkaar. Ook vier docenten noemen de iPad-klas goed, beter of enthousiaster bij zelfstandig werk. 

De overige zien geen verschil. De meningen zijn hier dus nogal over verdeeld. 

Het maken van huiswerk is over het algemeen vergelijkbaar: "huiswerk blijft huiswerk". Een docent  ziet 

verbetering, maar gaat er vanuit dat dit ook te maken heeft met het feit dat hij via de methode kan 

controleren wat er gemaakt is. Ook wordt genoemd dat leerlingen hun werk sneller afhebben.  

• Wat inzet betreft zijn de meningen van docenten verdeeld. Enkelen zien meer inzet, zowel 

bij klassikaal als zelfstandig werk, als de iPad erbij gebruikt mag worden. Anderen merken 

op dat leerlingen snel afgeleid zijn. 

• Enkele docenten merken meer plezier bij  leerlingen. De meesten merken geen verschil. 

• Docenten merken geen verschil in moeilijkheid van de vakken. Wel wordt opgemerkt dat 

er mogelijkheden zijn voor leerlingen om het zichzelf makkelijker te maken. 

• Relevantie van vakken kan duidelijker worden doordat er meer actuele bronnen 

beschikbaar zijn. Dit is niet bij alle vakken merkbaar. 
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Plezier 

Zeven docenten constateren geen verschil in plezier bij leerlingen. De docenten die dit wel constateren, 

zien vooral een toename van plezier. Hier worden verschillende redenen voor gegeven. Het verschil kan 

bijvoorbeeld ontstaan doordat leerlingen sneller kunnen werken. Ook kan het komen door de 

afwisseling die de iPad creëert. Dit zorgt dat leerlingen zich minder snel vervelen. Ook geeft een docent 

aan dat “ze alles leuk vinden, als het maar in de iPad zit”. Het imago van het apparaat zou hier een rol in 

kunnen spelen. 

Moeilijkheid 

De docenten merken geen verschil in moeilijkheid voor de leerlingen. Wel wordt er veel gesproken over 

het feit dat de mogelijkheden er zijn voor leerlingen om het zichzelf makkelijker te maken. Dit gaat dan 

met name om de mogelijkheid om dingen op te zoeken in plaats van te moeten wachten totdat iemand 

het uitlegt. Hierbij wordt gezegd dat de leerlingen van deze mogelijkheden nog weinig gebruik maken. 

Ook is het goed voor leerlingen om een vorm van spellingscontrole te hebben, maar dan eentje die niet 

automatisch verbetert. Dit maakt het makkelijker voor leerlingen om te zien wanneer ze schrijffouten 

maken, terwijl ze gelijk de juiste schrijfwijze bij de hand hebben.  

Verder wordt aangegeven dat niet alles makkelijker gaat met de iPad. Voorbeelden zijn het maken van 

huiswerk in werkboeken, en het leren door te schrijven of te markeren. 

Er zijn dus steeds bepaalde aspecten die makkelijker of moeilijker (kunnen) worden, maar over het 

geheel genomen zijn de docenten het eens en vinden dat de vakken op zich niet makkelijker of 

moeilijker worden. 

Relevantie 

Vier docenten zeggen dat de relevantie van hun vak duidelijker wordt door leerlingen gebruik te laten 

maken van de iPad. Onder andere het betrekken van  veel actuelere informatie en het direct kunnen 

tonen van videomateriaal. Drie andere docenten hebben dit nog niet gemerkt, maar zijn wel van mening 

dat de iPad hiertoe, om dezelfde redenen, zou moeten kunnen bijdragen. Bij sommige vakken is de 

relevantie al duidelijk zonder de iPad. Deze docenten geven dan ook aan dat de iPad hier niet toe 

bijdraagt. Een docent zegt: “de iPad is hun dagelijks leven, het vak zit nu in de iPad dus dan is de cirkel 

rond”. Ook werd gezegd: “Het vak gaat waarschijnlijk meer leven en daarom zien ze de relevantie beter 

in”. 
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7 Conclusie en discussie 
Docenten zijn al een heel eind met het inzetten van de tablets in de lessen, maar zijn nog zoekende naar 

een beter integratie van de tablets in de lessen. Daarnaast voldoet het gebruikte lesmateriaal ook lang 

niet altijd aan de eisen van de docenten. Digitale methoden staan in sommige gevallen echt nog in de 

kinderschoenen en bieden niet de gewenste meerwaarde boven het papieren boek. Apps worden 

ingezet om de lessen te verrijken en anders verloren tijd in te vullen, maar hebben nog niet geleid tot 

een verandering van lesvormen of didactische aanpak. Wel worden bestaande opdrachten 

aantrekkelijker voor leerlingen en is in sommige gevallen het eindresultaat ook beter door de betere 

technologische mogelijkheden. 

Naast de niet erg uitgebreide en in sommige gevallen slecht functionerende digitale methoden, lopen 

docenten ook tegen andere (technische) problemen aan, zoals het niet altijd beschikbaar hebben van 

een goed werkende beamer. Deze technische problemen leiden bijna vanzelfsprekend tot 

ordeproblemen, maar dit is niet anders dan in een klas zonder iPad waar iets technisch niet goed 

functioneert. 

Al aan het begin van de resultaten zagen we dat de iPad-klas niet hoger scoort op de vakbelevingslijst 

dan de controlegroep. Zowel de absolute score aan het begin en eind van het onderzoek wijkt niet 

significant af, alsook de ontwikkeling gedurende het onderzoek. De scores zijn zelfs iets lager, maar de 

verschillen zijn niet significant. Het is echter nog te vroeg in de pilot om te concluderen of, en in welke 

mate, docenten invloed uitoefenen op de vakbeleving van de leerlingen.  Wel hebben we een 

uitgebreide inzage kunnen geven in de manier waarop docenten dit zouden kunnen bereiken, maar ook 

dat er nog veel te ontdekken valt. De potentie die door veel docenten benadrukt wordt is een goede 

reden om de pilot voort te zetten en onderzoek te blijven verrichten naar de gevolgen van het gebruik 

van de iPad in de klas. 

Er kunnen verschillende oorzaken aangewezen worden die vermoedelijk invloed hebben op de 

vakbeleving, zowel positief als negatief. Deze zullen we bespreken aan de hand van de vier bouwstenen 

van de vier in balans monitor: visie, deskundigheid, inhoud en toepassing en infrastructuur. Aan de hand 

van deze aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij het invoeren van ICT, waar het 

gebruik van de iPad in de klas  ook onder te scharen is (Kennisnet , 2013), komen de verschillende 

observaties aan bod die mogelijk invloed hebben op de vakbeleving.  

7.1 Visie 

Voorafgaand aan de pilot was er een duidelijk plan vanuit de school waarom en hoe het iPad-project 

uitgevoerd zou worden (Metzemaekers, 2013). Wel heeft er al vrij vroeg in het project een verschuiving 

plaatsgevonden van de term 'iPad-klas' naar 'iPad in de klas'. Doelend op het feit dat de iPad een middel 

is in de klas, en geen doel op zich. Docenten hebben aangegeven dit een positieve ontwikkeling te 

vinden, maar de vraag is waarom dat deze visie niet van het begin af aan gehanteerd is. Afgaand op het 

plan is er vooraf geen sprake geweest van de term 'iPad-klas'. Het onderwerp van de interne memo 

bevat nota bene letterlijk de tekst "iPad in de klas". Dit doet suggereren dat er ergens in de 

voorbereiding het gevoel in de groep docenten is gaan leven dat er sprake was van een iPad-klas, 

waarbij het gebruik van de iPad een soort van doel was.  
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De vier in balans monitor spreekt van een het stap-voor-stap verbeteren van het onderwijs, versus het 

ingrijpend willen veranderen van het onderwijs. De meeste instellingen (57%) in het VO geven voorkeur 

aan de stap voor stap methodiek, tegenover 24% aan de ingrijpende verandering (Kennisnet , 2013). De 

visie is tijdens de pilot verschoven van ingrijpende verandering naar stap voor stap. Uit statistisch 

analyse blijkt dat instellingen met meer ambitie (ingrijpende verandering) vaker afspraken maken over 

didactische inzet van ICT en ook over de aanschaf en het beheer. De laatste twee komen heel concreet 

voor in het pilot-plan (Metzemaekers, 2013), de docenten geven echter aan te worstelen met het 

(didactisch) inzetten van de iPad tijdens de lessen.  

Daarnaast vereist een ambitieuzere insteek, waarbij het onderwijs ingrijpend wordt veranderd, een 

hogere mate van betrokkenheid en deskundigheid van leraren, managers en ondersteunend personeel. 

Ook wordt er veel bereidheid gevraagd van de medewerkers en zal er een cultuur gecreëerd moeten 

worden die dit ondersteund (Kennisnet , 2013). Dit laatste is een punt van aandacht aangezien het 

merendeel van de docenten aangeven te weinig tijd, begeleiding en overlegmomenten ter beschikking 

te hebben. Er  wordt veel van ze gevraagd, maar vrijwel alles moet in eigen tijd gebeuren, naast alle 

werkzaamheden voor de 'normale' klassen. De vier in balans monitor laat duidelijk zien dat managers 

vaak een ander beeld hebben van de gang van zaken. Zo vindt 91% van de managers dat leraren 

voldoende ruimte krijgen om te experimenteren met ICT, tegenover 69% van de leraren. Ook de 

geboden ondersteuning wordt met 83% overschat ten opzichte van de 50% van de leraren die vindt 

voldoende ondersteuning te krijgen. 

Precieze oorzaken en oplossingen zijn onderwerp voor nader onderzoek, maar wat vast staat is dat er 

meer duidelijkheid moet zijn over de visie van de school en dat er een open dialoog tussen managers en 

docenten gevoerd moet kunnen worden met betrekking tot visie en geboden faciliteiten/ tijd. Daarnaast 

lijken docenten baat te hebben bij concrete voorbeelden en afspraken met betrekking tot het didactisch 

inzetten van de iPad. 

7.2 Deskundigheid 

Een interessant terugkerend thema in zowel de bijeenkomsten, logboeken als in de interviews is de 

deskundigheid van zowel de groep docenten, alsook van de leerlingen. Het vier in balans model schrijft 

voor dat de kennis, kunde en houding tegenover ICT in zowel pedagogisch-didactisch handelen, het 

werken in de schoolcontext als hun eigen professionele ontwikkeling van belang zijn om ICT adequaat in 

te zetten in het onderwijs. Ook het TPACK model onderschrijft dat er technische kennis aanwezig moet 

zijn bij de docenten. 

Een deel van de leraren heeft vrij duidelijk aangegeven dat zij voorafgaand aan de pilot niet bekwaam 

waren in het gebruik van de iPad en een enkeling was ook redelijk pessimistisch over het nut van het 

inzetten van tablets in de klas. Dit had zowel een gebrek aan affiniteit met elektronica in het algemeen, 

als ook met een (te) korte voorbereidingsperiode te maken. Een mogelijke oorzaak van het uitblijven 

van verbetering in de vakbeleving en daarmee het onderwijs is dus een tekortschietende ICT-

bekwaamheid bij de leraren.   
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Positief is wel dat de docenten stuk voor stuk aangeven vooruit te gaan, mede dankzij de geregelde 

bijeenkomsten. De vraag is dus hoe de vakbeleving zich gedurende de rest van het jaar ontwikkeld, 

naarmate de docenten beter toegerust zijn. Ook een mogelijk vervolg van de pilot in het tweede leerjaar 

en de start van een nieuwe pilot-klas in het eerste leerjaar met beter voorbereide docenten zou 

mogelijk een positievere invloed van het inzetten van de iPad in de klas laten zien. Daarentegen heeft 

een mogelijk gebrek aan ICT-bekwaamheid ook geen negatieve effecten laten zien. 

Met enkel ICT-bekwaamheid zijn we er echter niet. De leraar moet ook in staat zijn om ICT didactisch in 

te zetten in de les (Kennisnet , 2013). Dit komt ook sterk naar voren in het T-pack model, in de vorm van 

de technological pedagogical knowledge (Koehler & Mishra, 2009). 

De vaardigheid van de leerlingen met de iPad als apparaat is, afgaand op de docenten, prima in orde. 

Het bedienen gaat snel, en leerlingen weten goed 'wat waar te vinden is'. Echter, qua inhoudelijke 

vaardigheden zijn ze veel minder goed toegerust dan vaak wordt gedacht. Het afschaffen van het vak 

informatiekunde is in dit opzicht een stap terug. Er moet niet klakkeloos vanuit worden gegaan dat alle 

vaardigheden, zoals het opzoeken van informatie, het hanteren van een overzichtelijke 

mappenstructuur en het begrip van het apparaat en alle geïnstalleerde software in het algemeen, 

zomaar bij de leerlingen aanwezig zijn of tussen de bedrijven door in de lessen aan bod kunnen komen. 

Het ontwikkelen van 21th century skills is meer dan het regelmatig gebruiken van apparatuur. Wanneer 

leerlingen de basisvaardigheden beter beheersen is het mogelijk om verder te gaan en de iPad in te 

zetten om bijvoorbeeld beter onderwijs op maat te bieden omdat leerlingen beter in staat zijn 

zelfstandig te werken. Ook lessen kunnen soepeler verlopen wanneer leerlingen met een gebrek aan 

(bediening-)vaardigheden niet meer voor oponthoud zorgen. Tevens zal voor deze leerlingen de ervaren 

moeilijkheid van het vak afnemen, wat resulteert in een positievere vakbeleving. 

7.3 Inhoud en toepassing 

Er zit ontzettend veel potentie in het gebruik van digitale leermiddelen. Daar zijn bijna alle docenten het 

over eens. Echter zijn de digitale methodes nog niet op het gewenste niveau . De inhoud komt sterk 

overeen met die uit het papieren boek en aanvullingen blijken bij slechts een aantal vakken beschikbaar. 

De meerwaarde is dus niet bij alle vakken duidelijk aan te wijzen. Gecombineerd met de extra 

onhandigheden die komen kijken bij het invullen van digitale werkboeken, zullen de digitale methoden 

nog niet bijdragen aan het verhogen van de vakbeleving.  

Verbetering is dus wenselijk, maar ook waarschijnlijk. Aangezien steeds meer gebruik gemaakt wordt 

van ICT in het onderwijs, en tablets in het bijzonder (Kennisnet , 2013), willen uitgevers van methodes 

en leermiddelen ook hun digitale aanbod verbeteren. Op verscheidene bijeenkomsten voorafgaand aan 

de pilot werd dit al gemeld door vertegenwoordigers van de uitgevers, en ook docenten geven aan te 

verwachten dat (op zijn vroegst) volgend schooljaar de methodes beter afgestemd zullen zijn op de 

tablet. Een aantal docenten heeft gedurende dit jaar al verbetering waargenomen. 

Met de verbetering van de methodes zal waarschijnlijk ook het leerrendement stijgen. Maar ook zijn er 

veel kansen om leerlingen beter te enthousiasmeren voor een vak, wat alleen maar een positieve 

invloed op de vakbeleving kan zijn. 
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7.4 Infrastructuur 

Gedurende de hele duur van het onderzoek hebben docenten aangegeven dat er sprake was van 

technische problemen. In de interviews kwam dit ook veelvuldig terug. Problemen ontstaan op twee 

niveaus. De vele problemen met het aansturen van beamers via achtereenvolgens AppleTV en AirServer, 

en het ontbreken van deze systemen in een groot deel van de lokalen, duidt erop dat de infrastructuur 

niet geheel toereikend is. Ook het draadloze netwerk is niet altijd even snel en betrouwbaar, waarbij de 

mogelijkheid tot het opzoeken van informatie en het gebruik van verschillende apps niet altijd mogelijk 

is. 

Het feit dat docenten aangeven dat ze het uitwisselen van bestanden via software als Dropbox niet lukt, 

duidt er ook op dat er geen centrale oplossing is voor het delen van bestanden. Voor opslag en back-ups 

wordt gebruik gemaakt van iCloud, maar in verschillende vergaderingen kwam naar voren dat ook dit 

niet altijd goed ingesteld is of goed werkt. De vraag is of dit echter een infrastructuur-probleem is, of dat 

het vergroten van de deskundigheid van docenten en leerlingen op dit punt alle problemen zou kunnen 

oplossen.  

Net als andere technische problemen, leiden de extra technische problemen met de iPad tot 

ordeverstoringen. Deze komen de lessen niet ten goede en naar verwachting daarmee ook de 

vakbeleving niet. 

Technische problemen van andere aard hebben te maken met de digitale methode. Deze zijn niet alleen 

qua inhoud niet toereikend, er raken ook pagina's kwijt en nog vervelender: antwoorden uit een 

werkboek. Dit soort problemen zullen de vakbeleving zeker niet verbeteren.  

7.5 Voortzetting pilot 

Hoewel er dus genoeg te verbeteren is en er nog geen positieve effecten waarneembaar zijn wat betreft 

de vakbeleving, zijn de docenten over het algemeen vrij positief over het gebruik van de iPad. Ze zien 

wel degelijk meerwaarde in de lessen, of in ieder geval de mogelijkheid tot het bieden van meerwaarde. 

We moeten niet vergeten dat de onderzoeksperiode ook niet bijster lang is geweest en dit juist de 

periode is waarin alle kinderziekten aan het licht komen.  

Met het oog op de verder gaande digitalisering van de maatschappij en het almaar toenemende gebruik 

van ICT in het dagelijks leven kan het inzetten van meer digitale leermiddelen ook als een logische stap 

gezien worden.  

Met meer training, een beter toegerust en getraind team van docenten en de juiste randvoorwaarden, 

zal de pilot doorgezet moeten worden. Op een ander punt waren docenten het namelijk ook eens, en 

dat is dat het onderwijs zeker niet slechter wordt van het gebruik van tablets. Uitgaande van het 

potentieel kan het dus alleen maar beter worden, iets dat een enkele docent met een goede digitale 

methode al voor elkaar krijgt. 

7.6 Aandachtspunten voor vervolgonderzoek 

Er zijn een aantal factoren die het onderzoek een vrij smal karakter geven. Ten eerste is het onderzoek 

slechts op één school uitgevoerd en daarmee is het lastig om de conclusies te generaliseren voor andere 
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scholen. Een bredere opzet is wenselijk voor vervolgonderzoek. De deelname van slechts één school 

maakt de onderzoeksgroep al vrij klein, ook het feit dat het slechts één klas betreft, maakt resultaten 

ook niet betrouwbaarder en gevoeliger voor uitschieters. Daar komt bij dat de leerlingen (of hun ouders) 

vrijwillig gekozen hebben voor deelname aan de iPad-klas, wat de samenstelling van de groep leerlingen 

heeft kunnen beïnvloeden, ten opzichte van de controlegroepen.  

Een andere beperkende factor is de korte onderzoeksperiode. Om echt effect te meten zal over een 

langere periode (op zijn minst het hele 4 jaar durende traject) gemeten moeten worden. Naast de korte 

duur van de onderzoeksperiode is het onderzoek ook uitgevoerd in de vaak lastigste periode van een 

(onderwijs)vernieuwing, namelijk het begin. Zo'n beetje alle mogelijke kinderziekten komen in deze 

periode aan het licht. Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat de docenten die de eerste periode 

min of meer 'zonder' iPad zijn gestart, positiever geworden zijn geworden gedurende de pilot, terwijl dat 

niet voor alle docenten geldt. Zij hebben net de eerste maanden met opstartproblemen kunnen 

overslaan. 

De onderzoeksmethode leent zich goed voor een herhaaldelijke uitvoering. De VBL kan periodiek 

(digitaal) bij leerlingen afgenomen worden, en het is sowieso een goed idee met docenten in gesprek te 

blijven over de gang van zaken en wensen en eisen van het onderwijzend personeel. De opzet voor het 

interview biedt daarbij een goede houvast voor een semigestructureerd gesprek.  
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9 Bijlagen 

Bijlage A: Vakbelevingslijst 

Schoolvak Attitudelijst Wiskunde. 

Bron: CITO, 1988. 

 

Overige informatie: 

De lijst is uitgebreid getest op een grote groep leerlingen (8000) van het Voortgezet Onderwijs. De lijst is 

oorspronkelijk ontwikkeld voor het vak Wiskunde, maar is eenvoudig aan te passen voor andere vakken. 

 

De vragen: 

 

 Zeermee 

oneens 

Zeermeeeens 

1. Wiskunde zal niet gauw een hobby van mij worden. A B C D E 

2. Op de een of andere manier kan ik Wiskunde maar niet 

onder de knie krijgen. 

A B C D E 

3. Voor Wiskunde doe ik niet meer dan nodig is. A B C D E 

4. Ik ben best goed in Wiskunde. A B C D E 

5. Vooral bij Wiskunde ben ik blij als het lesuur voorbij is. A B C D E 

6. Ik denk dat je in weinig beroepen iets aan Wiskunde hebt. A B C D E 

7. Ik weiger veel vrije tijd aan Wiskunde te besteden. A B C D E 

8. Onze lessen Wiskunde zijn vaak boeiend en interessant. A B C D E 

9. Voor proefwerken Wiskunde ben ik zenuwachtiger dan A B C D E 
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voor andere proefwerken. 

10. Ik merk aan andere vakken dat ik wat aan Wiskunde heb. A B C D E 

11. Wiskunde is van belang om later een baan te krijgen. A B C D E 

12. Tijdens de lessen Wiskunde voel ik me haast nooit 

zenuwachtig. 

A B C D E 

13. In je latere leven kun je best zonder Wiskunde. A B C D E 

14. Ik vind Wiskunde een leuk vak. A B C D E 

15. Ik zou later best een baan willen waarbij je Wiskunde 

gebruikt. 

A B C D E 

16. Het interesseert mij niet zo wat er in de lessen Wiskunde 

wordt verteld. 

A B C D E 

17. In mijn vrije tijd doe ik wel eens spelletjes die iets met 

Wiskunde te maken hebben. 

A B C D E 

18. Zonder Wiskunde zou het op school veel leuker zijn. A B C D E 

19. Wiskunde hangt mij meters de keel uit. A B C D E 

20. Ik maak wel eens meer huiswerk dan we voor Wiskunde 

hebben opgekregen. 

A B C D E 

21. Ik geloof dat Wiskunde maar weinig nut heeft. A B C D E 

22. Meestal begrijp ik wat er in de lessen Wiskunde 

behandeld wordt. 

A B C D E 

23. Bij Wiskunde ben ik banger om fouten te maken dan bij 

andere vakken. 

A B C D E 

24. Buiten school heb je weinig aan wat je in de lessen 

Wiskunde leert. 

A B C D E 

25. Ik voel me zeker van mezelf wanneer ik een beurt krijg 

bij Wiskunde. 

A B C D E 

26. In de les Wiskunde gaat de tijd snel voorbij. A B C D E 

27. Het grootste gedeelte van wat je bij Wiskunde leert kun 

je later goed gebruiken. 

A B C D E 
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28. Van ons boek Wiskunde begrijp ik meestal niet zo veel. 

 

A B C D E 

29. Ik houd me ook in mijn vrije tijd wel eens met dingen uit 

de lessen Wiskunde bezig. 

A B C D E 

30. Bij veel dingen die je iedere dag tegenkomt heb je wat 

aan Wiskunde 

A B C D E 

31. Eigenlijk zou ik liever geen Wiskunde volgen. A B C D E 

32. Ik vind het fijn om zelf een opdracht voor Wiskunde te 

maken. 

A B C D E 

 

Scoring van de antwoorden: 

1. Geef de antwoordmogelijkheden punten: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5. 

2. Sommige vragen zijn positief, andere negatief opgesteld. Draai daarom de punten om (d.w.z. 1=5, 

2=4, 3=3, 4=2, 5=1)voor de volgende vragen: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 31. 

3. Bereken vervolgens de uitkomsten op de volgende 4 schalen: 

Plezier = 1 + 5 + 14 + 18 + 19 + 26 + 31 + 32 

Nut/relevantie = 6 + 10 + 11 + 13 + 21 + 24 + 27 + 30 

Vertrouwen = 2 + 4 + 9 + 12 + 22 + 23 + 25 + 28 

Inzet/interesse = 3 + 7 + 8 + 15 + 16 + 17 + 20 + 29 

 

Interpretatie van de antwoorden: 

Hoe hoger de uitkomsten op elke afzonderlijke schaal, hoe meer gemotiveerd een leerling is. De 

maximaal haalbare score is 40 (8 maal 5), de minimumscore is 8 (8 maal 1). 
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Bijlage B: Logboek 

Logboek Docenten iPad in de klas 

Dit logboek is bedoeld om informatie te verzamelen over het werken met de iPad in de klas. We willen 
hiermee de invloed onderzoeken van de iPad op de klas en op uw manier van lesgeven. Het logboek zal 
tevens als input dienen voor een interview dat we rond het einde van november met u af willen nemen. 
We vragen u daarom om onderstaande vragen te beantwoorden. Bij elke vraag vindt u een aantal 
suggesties, maar u kunt uiteraard ook andere zaken aandragen. We zullen u tussen nu en eind 
november 3 keer vragen om deze vragenlijst in te vullen.  

 

*Vereist 

Welk vak geeft u? * 

Nederlands 

Wiskunde 

Biologie 

Frans 

Beeldendevorming 

Lichamelijkeopvoeding 

Muziek 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Engels 

Levensbeschouwing 

Anders:  
 

Op welke manieren hebt u de iPad in de afgelopen periode ingezet, en met welke freqentie? 
Sloegen bepaalde manieren van het inzetten van de iPad wel of juist niet aan bij de leerlingen?on 

Welke/wat voor apps, welke (alternatieve) werkvormen, hoe vaak hebt u elk van de genoemde 
voorbeelden ingezet? 
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Welke effecten heeft het gebruik van de iPad op u zelf?  

Bent u meer/minder tijd kwijt aan voorbereiding? Wijkt u meer/minder af van de methode? Hebt u 
meer/minder plezier gekregen in het lesgeven? Meer/minder overleg met collega's? Andereeffecten? 

 

Welke effecten heeft volgens u het gebruik van de iPad op uw klas?  

Meer/minder motivatie, opletten in de klas, plezier in de lessen, relevantie, interesse, betere/slechtere 
leerresultaten? U kunt ook denken aan bij-effecten op gebied van techniek/ICT, vreemde talen, algemene 
ontwikkeling, etc.  

 

Hebt u de afgelopen periode problemen ondervonden met het gebruik van de iPad? Zo ja, welke, 
en hoe zijn deze opgelost?  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan technische problemen, ordeproblemen etc. 
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Bijlage C: Interviewvragen 

Opzet interviewvragen 

dinsdag 19 november 2013 

Kim Starmans&Giel Oerlemans 

Ingesprongen vragen zijn 'optioneel' en dienen als voorzetjes om verder op een antwoord in te gaan. 

Aankondigen van onderwerpen helpt om de docent te activeren. Daarnaast wijzen op anonimiteit van de 

docenten. Doel benoemen: we willen informatie over hoe het gebruik van iPads de vakbeleving van de 

leerlingen beïnvloedt. 

Algemeen 

Naam docent: 

Leeftijd: 

Ervaring iPad (jaren, werk en privé): 

Affiniteit met tablets: 1 – 10 

• En met elektronica en IT in het algemeen? 

 

Problemen komen op het einde aan bod. Vervolg van de vragen wordt idealiter beantwoord uitgaande 

van een omgeving zondertechnische mankementen, slecht werkende of onbeschikbareapps, en gebrek 

aan training/ervaring/vaardigheden van de docent dan wel de leerling met de iPad . Dat wil niet zeggen 

dat dit niet ter sprake mag komen en sommige antwoorden niet onder voorbehoud kunnen worden 

gegeven ("mits de techniek het toelaat" ), maar we willen ook focussen op de potentie van het gebruik 

van tablets. Met name door de beperkte onderzoeksduur. 

 

Gebruik van de iPad in de klas 

Het gaat hier om de gehele periode van het begin van het schooljaar tot nu. 

• Hoe heeft u de iPadingezet? 

o (meerwaarde - materiaal) Welke apps hebt u gebruikt? 

o (meerwaarde - lesvormen) Vond u dat zinvol? 

o (meerwaarde - interactie) Met welk doel zette u deze apps in?  

• Bevorderen samenwerking? 

• Alternatieve werkvormen? 

• Inhoudelijk relevant? 

• Bent u tevreden over hoe u de iPad ingezet heeft? 

o Heeft u de iPad voor uw gevoel genoeg ingezet? 

o Heeft u het gevoel dat de school andere verwachtingen heeft over het gebruik? 
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• Kunt u meer 'onderwijs op maat' bieden door het inzetten van de iPad? (hint: adaptief) 

 

 

Rol van de docent, invloed op de docent 

Veel vragen zijn gericht op het verschil met de parallelklassen/de oude situatie zonder iPad. Bij alle 

vragen hoort: is er verschil?Zo ja, wat? Zo nee, waarom denkt u dat het geen verschil maakt? 

• (voorbereiding) Hoe verhoudt de voorbereidingstijd van lessen zich tot de situatie zonder iPad 

o Hoe is ontwikkeling van de tijdsbesteding gedurende de pilot? 

• (voorbereiding) Hebt u meer/minder plezier in het voorbereiden van lessen ten opzichte van de 

parallelklassen? 

o Wat had u van te voren verwacht? 

• (geven van les) Hebt u meer/minder plezier in  het geven van de lessen ten opzichte van de 

parallelklassen? 

o Eventueel daarbij allerlei technische problemen/beperkingen en gebrek aan training 

niet in acht nemend. 

• (geven van les) Wordt het verzorgen van lessen (buiten eventuele extra tijdsbesteding) 

makkelijker ten opzichte van de parallelklassen? 

o Is stof makkelijker over te brengen 

• (meerwaarde) Geeft de iPad meerwaarde aan uw lessen? Waarom? 

o Op welke manier? 

o Denkt u dat die meerwaarde (uiteindelijk zal leiden) leidt  tot betere lessen, waarin 

leerlingen meer/beter leren. Of gaat het juist ten koste van de 

kennisoverdracht/leerresultaten. 

• (relevantie) Ziet u mogelijkheden om met behulp van de iPadde link met de buitenschoolse 

wereld te verbeteren? 

o Is het nut / de relevantie van het vak beter over te brengen met de iPad dan zonder? 

Invloed op de vakbeleving 

Ondervakbeleving verstaan we eenstructuur van waarden, houdingen en denkbeelden die een student 

heeft ten opzichte van eenvak. Vakbeleving bestaat uit vier elementen, namelijk: plezier, 

angst/moeilijkheid, inzet/interesse en nut/relevantie.  

Veel vragen zijn gericht op het verschil met de parallelklassen/de oude situatie zonder iPad. Bij alle 

vragen hoort: is er verschil?Zo ja, wat? Zo nee, waarom denkt u dat dit geen verschil maakt? 

• Zijn er wezenlijke verschillen in vakbelevingtussen de iPad-klas en de overige klassen?  

• (inzet)Doen de leerlingen volgens u beter mee in de les ten opzichte van de parallelklassen? 

o Aandacht beter bij u tijdens klassikale les? 
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o Aandacht op het werk tijdens zelfstandig werk? 

o Interacties tussen leerlingen gaan meer over de stof, tijdens overleg tussen leerlingen 

wordt doelgericht(er) gewerkt? 

• (inzet)Besteden leerlingen meer tijd aan uw vak buiten de les ten opzichte van de 

parallelklassen? 

o Huiswerktijd? 

o Waarom?  

• (plezier) Hebben de leerlingen volgens u meer/minder plezier in de lessen ten opzichte van de 

parallelklassen? Waarom? 

• (moeilijkheid) Wordt het vak voor de leerling makkelijker of moeilijker ten opzichte van de 

parallelklassen? Waarom? 

o Is de drempel voor leerlingen om extra tijd in het vak te investeren veranderd? 

• (relevantie) Kunnen leerlingen de koppeling van het vak naar de buitenschoolse werkelijkheid 

(het dagelijks leven) beter maken ten opzichte van de parallelklassen ? 

Problemen 

• Waren er veel problemen door het gebruik van de iPad? 

o Welke problemen, technisch van aard of juist ordeverstorend? 

o Waar hadden deze problemen invloed op? 

• Kwaliteit van de les? 

• Planning? 

o  

• Welke zaken gingen juist wel goed in uw les? 

• Biedt dit genoeg houvast voor de toekomst?Kunnen de leerlingen goed (genoeg) omgaan met 

de iPad? 

o Welke vaardigheden komen goed van pas? 

o Welke vaardigheden missen ze? 

o Welke vaardigheden ontwikkelen ze extra? 

 

Open 

• Denkt u dat het gebruik van de iPad in andere klassen/ op andere niveaus van significant andere 

invloed kan zijn? (hint vmbovs vwo/havo: docent heeft op vmbo een 'belangrijkere' en meer 

sturende rol) 

• Vindt u dat u voldoende begeleid bent? 

o Wat zou u graag anders zien? 

• Wat vond u van de kennisdeling binnen de (docenten)groep? 

• Heeft u verder iets toe te voegen? 
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Bijlage D: Interview verwerkingsmatrix 

De matrix waarin antwoorden samengevat worden per geïnterviewde beslaat één rij per geïnterviewde. 

De antwoorden worden per onderwerp in de volgende kolommen samengevat: 

• algemeen 

o vak 

o leeftijd 

o ervaring iPad 

o affiniteit ICT/elektronica 

• gebruik iPad 

o materiaal 

o lesvormen 

o interactie 

o tevredenheid 

o onderwijs op maat 

• invloed op de docent 

o Voorbereiding 

o geven van de les 

o meerwaarde iPad in de les 

• vakbeleving 

o inzet 

o plezier 

o moeilijkheid 

o relevantie 

• problemen 

o technisch 

o orde 

o vaardigheden leerlingen 

• open 

o keuze pilot 

o begeleiding 

o kennisdeling 

o overig 
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Bijlage E: P-waarden VBL t-toets 

 


