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Inleiding 
 

In het schooljaar 2012-2013 is de inzet van de iPad onder 12 docenten van het 

team basisbekwaam en 30 eerstejaars studenten uit de iPad klas, geëvalueerd. 

De evaluatiegegevens richten zich op het gebruik van de iPads in het onderwijs, 

waardering en de benutting ervan door studenten en docenten. De gegevens 

van het studiejaar 2012-2013 hebben laten zien dat studenten het prettig 

vinden om te werken met de iPad in het onderwijs. Wel geven studenten aan 

dat hun docent nog nauwelijks gebruik maakt van interactieve apps in het 

onderwijs. Daarnaast geven docenten aan het belangrijk te vinden om te 

worden voorbereid op het gebruik van de iPad in het onderwijs. Op basis van 

deze uitkomsten heeft het Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs in 

overleg met de projectgroep iPad in het onderwijs, besloten om de pilot in een 

andere vorm voort te zetten. De opzet van de pilot 2013-2014 kent drie 

verschillende lijnen 

1. Begeleidingstraject ‘digitale didactiek’ 

2. Leerrendement studenten 

3. Explicit modeling, teach what you preach 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitvoering en de evaluatie van deze 

drie lijnen.  

1. Begeleidingstraject Digitale Didactiek 

In september 2013 is er een start gemaakt met de eerste lijn van het project: 

het begeleidingstraject ‘digitale didactiek’. In dit traject zijn 12 docenten uit het 

team basisbekwaam begeleid bij het inzetten van de iPad in hun eigen 

onderwijs. De vraag die bij deze eerste lijn centraal staat is: “Hoe integreer ik als 

docent de iPad in mijn onderwijs zodat het ondersteunend is aan mijn vakinhoud 

en vakdidactiek?”. Het traject bestond uit zeven bijeenkomsten. Tijdens elke 

bijeenkomst stond een didactisch thema centraal, aan de hand van dit thema 

zijn  één (of meerdere) apps toegelicht die ingezet konden worden. De 

bijeenkomsten zijn met behulp van deze apps aangeboden zodat de docenten 

direct konden zien op welke wijze de apps didactisch ingezet konden worden. 

De bijeenkomsten waren om de drie weken gepland zodat docenten de ruimte 

kregen om tussen de bijeenkomsten met de apps te experimenteren in hun 

eigen onderwijs. Na afloop van dit traject zijn de docenten geïnterviewd. De 

uitkomsten van deze interviews worden in hoofdstuk 1.2 beschreven.  
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2. Leerrendement studenten iPad klas 

In het kader van het Saxion brede project Saxion op Pad is bij 9 verschillende 

opleidingen onderzocht hoe de iPad wordt ingezet en wat dit voor de studenten 

oplevert. Als aansluiting op dit project is binnen het pabo iPad project dezelfde 

generieke vragenlijsten afgenomen als bij de overige opleidingen. Naast deze 

generieke vragen zijn er in de nul- en eindmeting specifieke (pabo) vragen 

opgenomen die gericht zijn op de iPad bij de iPad klas van de pabo. Hierbij staat 

de vraag centraal: “Op welke manier zet ik de iPad in en wat levert dit op voor 

mijn studenten?”.  

Het doel van de nulmeting was om inzicht te krijgen in de leerstijl, motivatie, 

bruikbaarheid en self-efficacy van studenten om te gaan werken met de iPad. In 

de eindmeting is gekeken naar de ervaringen van de studenten in het gebruik 

van de iPad, op welke manier zij de iPad hebben toegepast en of zij hiervan de 

toegevoegde waarde zien voor het onderwijs. Als interventie is gedurende het 

eerste semester de iPad ingezet bij intervisie. Daarnaast hebben de docenten 

uit het begeleidingstraject (zie eerste lijn) geëxperimenteerd met het inzetten 

van de iPad ter ondersteuning van de didactiek en vakinhoud bij de eerste jaar 

iPad klas studenten. Om te achterhalen of de iPad daadwerkelijk is ingezet ter 

ondersteuning van zowel de vakinhoud en vakdidactiek, wordt het 

begeleidingstraject ook geëvalueerd onder de studenten. In de nameting zijn er 

naast de generieke vragen een aantal pabo specifieke vragen opgenomen die de 

opbrengsten van de totale interventie in kaartbrengen. 

3. Explicite modeling, teach what you preach 

De derde lijn van dit project richt zich op de tweedejaars studenten en de 

intervisie docenten. In deze lijn staat de vraag centraal: “Hoe zorg ik er als 

docent voor dat ik de studenten duidelijk helder maak op welke manier ik de iPad 

inzet in mijn onderwijs zodat de studenten deze kennis kunnen toepassen tijdens 

hun stage?”. In deze lijn krijgen de tweedejaars studenten van de iPad klas 

uitleg over het TPACK model wat ten grondslag ligt aan het effectief integreren 

van ICT in het onderwijs. Tijdens de intervisie bijeenkomsten worden de 

studenten begeleid in het werken met de iPad in het onderwijs volgens het 

TPACK model. De studenten maken gebruik van een TPACK 

lesvoorbereidingsformulier.  

Kort samengevat staan in figuur 1 de drie lijnen weergegeven. In deze 

rapportage wordt verslag gedaan van de opbrengsten van de drie lijnen van het 

APO iPad project. 

1. 
Deskundigheidsbevordering

(begeleidingstraject)

2. 
Leerrendement studenten

3. 
Explicite modeling

(teach what you preach)

Hoe integreer ik de iPad in mijn onderwijs zodat 
het ondersteunend is aan mijn vakinhoud en 

vakdidactiek?

Op welke manier zet ik de iPad in en wat levert 
dit op voor mijn studenten?

Hoe zorg ik er voor dat ik de studenten helder 
maak op welke manier ik de iPad inzet in mijn 

onderwijs zodat zij deze kennis kunnen 
toepassen tijdens hun stage?

Begeleidingstraject ahv 
thema’s en 

begeleidingswensen 
docenten

Lesvoorbereidingen met 
behulp van het TPACK model

(in kaart brengen wat er 
gebeurt en met welk doel)

Nul en eindmeting bij studenten om te 
meten of dat deze doelen worden behaald

Ontwikkelingslijn docenten in kaart 
brengen. Welke APP’s worden 

geïntegreerd in het onderwijs en met welk 
didactischdoel?

Ondersteuning docenten die 
de iPad integreren in hun les 

om de wijze waarop 
(stapsgewijs) te benoemen

Aangepaste lesvoorbereidingsformulieren 
obv TPACK model mogelijk toepassen om 

studenten te leren de iPad bewust te 
integreren tijdens de stage

Waarom de iPad in het onderwijs?

Ervaringen van docenten in deze drie lijnen 
vastleggen, gezamenlijk vier in balans tool 

invullen om te komen tot een gedeelde 
PABO visie voor het integreren van de iPad 

in het onderwijs

Figuur 1 Uitwerking opzet APO iPad Project 
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Doelgroep en methode 

 

1. Begeleidingstraject ‘digitale didactiek’  

Zoals eerder aangegeven hebben 12 docenten uit het team basisbekwaam het 

begeleidingstraject gevolgd. Deze 12 docenten geven les aan de eerstejaars iPad 

klas. Negen van 12 docenten (75%) zijn na afloop van het traject geïnterviewd 

om het begeleidingstraject te evalueren en de opbrengsten in kaart te brengen. 

In tabel 1 staat het overzicht van activiteiten en respondenten per 

onderzoekslijn weergeven.  

2. Leerrendement studenten 

De onderzoekslijn ‘leerrendement studenten’ is uitgevoerd bij de eerstejaars 

pabo studenten van de iPad klassen. In het totaal maken 30 studenten deel uit 

van de eerstejaars iPad klassen. Aan de start van het schooljaar is bij de 

studenten schriftelijk een voormeting (vragenlijst) afgenomen. In de 

voormeting zijn items opgenomen die betrekking hebben op de voorkeur van 

de student voor bepaalde leeractiviteiten, verwachtingen van studenten ten 

aanzien van het gebruik van de iPad in het onderwijs en in hoeverre de student 

gemotiveerd is om te gaan werken met de iPad in het onderwijs. Ook zijn er 

vragen gesteld over het gebruik van de digitale lesmethodes. In totaal hebben 

alle 30 studenten deelgenomen aan de voormeting. Aan de nameting hebben 23 

van de 27 studenten deelgenomen (85% respons). Gedurende de voortgang van 

het project zijn drie studenten gestopt met de opleiding.  

3. Explicit modeling, teach what you preach 

De derde lijn in dit pabo iPad project was gericht op de tweedejaars iPad klas 

studenten. In deze lijn hebben 15 tweedejaars iPad klas studenten uitleg 

gekregen over het theoretische TPACK model wat ten grondslag ligt aan het 

effectief integreren van ICT in het onderwijs. Acht van deze 15 (53%) studenten 

hebben een lesvoorbereidingsformulier ingevuld waarin zij beschrijven op 

welke wijze zij de iPad inzetten ter ondersteuning van de vakinhoud en 

vakdidactiek op hun stage.  
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Tabel 1 Onderzoeksactiviteiten 

Projectlijn Instrument Doelgroep Respons 

1. begeleidingstraject 

 

observatie Docenten team 

basisbekwaam 

12 van de 12 (100%) 

interviewschema Docenten team 

basisbekwaam 

9 van de 12 (75%) 

2. leerrendement 

 

voormeting 1ste jaars studenten iPad 

klassen 

30 van de 30 (100%) 

nameting 1ste jaars studenten iPad 

klassen 

23 van 27 (85%) 

3. explicit modeling 

 

instructie 2de jaars studenten iPad 

klas 

15 van de 15 (100%) 

lesvoorbereidingsformulier 2de jaars studenten iPad 

klas 

8 van de 15 (53%) 

 

Naast de activiteiten per projectlijn heeft het pabo iPad Project deelgenomen 

aan het onderzoek ICT integratie binnen de pabo, wat is uitgevoerd door twee 

bachelor studenten (Voerman en Roelofs, 2014) van de Universiteit Twente 

voor het vak Curriculum, Instructie, Media: praktijkoriëntatie van de opleiding 

Onderwijskunde. In dit onderzoek staat de onderzoeksvraag: “In hoeverre sluit 

de huidige wijze van het voorbereiden op het integreren van ICT op de pabo in 

Nederland van aankomende docenten in het basisonderwijs aan bij de optimale 

wijze?” centraal. In dit onderzoek is naast literatuuronderzoek de huidige 

situatie op pabo’s in Nederland beschreven, op basis van een expertinterview 

(een prominent lid binnen de werkgroep ICT en lerarenopleidingen) en een 

praktijkonderzoek (pabo Deventer). Vervolgens is er op basis van deze 

bronnen, een ideaalsituatie geschetst, waarin competenties naar voren komen 

waarover pabostudenten aan het eind van hun opleiding moeten beschikken. 

Op basis hiervan worden aanbevelingen voor verder onderzoek of 

aanpassingen binnen de pabo’s en hun bijbehorende curricula gedaan. Tot slot 

proberen zij de discrepanties aan te duiden tussen de huidige situatie en de 

ideale situatie; tussen wat is en wat zou moeten zijn. De uitkomsten van dit 

onderzoek zullen samen met de uitkomsten van de drie lijnen leiden tot 

aanbevelingen voor het vervolg van het pabo iPad project.  
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1. Onderzoekslijn: begeleidingstraject 
 

Zoals eerder aangegeven staat bij de eerste lijn ‘het begeleidingstraject’ de 

vraag centraal: “Hoe integreer ik als docent de iPad in mijn onderwijs zodat het 

ondersteunend is aan mijn vakinhoud en vakdidactiek?”. Er is een 

begeleidingstraject ontwikkeld bestaande uit zeven bijeenkomsten. Tijdens de 

bijeenkomsten staat het TPACK model van Koehler en Mishra (2005) centraal. 

Het TPACK model ondersteunt docenten bij het integreren van de iPad in het 

onderwijs. TPACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge en 

voor ‘Total Package’. TPACK gaat over het geheel aan kennis dat docenten 

zouden moeten verwerven om de iPad op een verantwoorde manier te 

integreren in hun eigen lessen. 

Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de belevingen en ervaringen van 

docenten staat tijdens elke bijeenkomst een didactisch thema centraal. Aan de 

hand van dit didactische thema (Pedagogical Knowledge) worden een of 

meerdere apps toegelicht die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de 

didactiek (Technological Pedagogigcal Knowledge). Tijdens de bijeenkomsten 

wordt toegelicht hoe de apps didactisch kunnen worden ingezet. Daarnaast 

krijgen docenten in de bijeenkomsten ook de ruimte om te oefenen met de 

apps. Aansluitend oefenen de docenten tussen de bijeenkomsten zelfstandig 

met de apps in hun eigen onderwijs. Op deze manier voegen ze hun eigen 

content toe aan de Technological Pedagogical knowledge, die tijdens de 

bijeenkomst is behandeld. In figuur 2 zijn de zes thema’s weergegeven. De 

laatste bijeenkomst staat in het tekenen van ‘kennisdelen’. Hierbij hebben een 

aantal docenten van het team basisbekwaam de ervaringen die zij hebben 

opgedaan in het traject gepresenteerd aan hun pabo collega’s uit de andere 

teams.  

 

Figuur 2 Uitwerking opzet begeleidingstraject 

1. Deskundigheidsbevordering
(begeleidingstraject)

Bijeenkomst 1. Thema 
‘interactief lesgeven’

Experimenteren met apps
Dropbox 

Bijeenkomst 2. 
- Terugkoppeling experiment

- Thema ‘samenwerkend 
leren’

Experimenteren met apps
Educreations – Slideshark

Experimenteren met apps
Socrative – Educreations - 

Popplet

Bijeenkomst 3. 
- Terugkoppeling experiment

- Thema ‘flipping the 
classroom’

Experimenteren met apps
Dropbox- HaikuDeck

Bijeenkomst 6. 
-Terugkoppeling experiment 

- Thema ‘content 
gerelateerde app’s’

Interview onderzoeker
Wat was je leerdoel? Welke 
APP’s heb je geïntegreerd in 

je curriculum? 

Bijeenkomst 4. 
- Terugkoppeling experiment
- Thema ‘cloud computing’

Bijeenkomst 5. 
- Terugkoppeling experiment
- Thema ‘de kracht van het 

herhalen’

Experimenteren met apps
Alle behandelde apps

Bijeenkomst 
7. 

Kennisdelen 
‘kennislunch’ 
inspireer je 

collega 
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Naast het hoofddoel van het begeleidingstraject zijn er per bijeenkomst een 

aantal subdoelstellingen geformuleerd. Op basis van deze doelstellingen is de 

bijeenkomst verder uitgewerkt. De bijeenkomsten zijn begeleid en ontwikkeld 

door het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs. Daarnaast heeft een ICT 

contactpersoon van de academie voor Pedagogiek en Onderwijs ondersteuning 

verleend bij de uitvoering. Vanaf bijeenkomst vier is er een studente 

onderwijskunde bij de bijeenkomsten aanwezig geweest om te observeren. De 

voorbereidingsformulieren en uitwerkingen van deze observaties vormen 

samen input voor de beschrijving van de interventie.  

1.1 Beschrijving interventie 

 

Bijeenkomst 1 Interactief lesgeven 

 

De docenten zijn geïnformeerd over de opzet en doelstellingen van het 

begeleidingstraject aan de hand van het TPACK model. Vervolgens hebben de 

docenten drie apps (Socrative, Educreations en Popplet) gepresenteerd 

gekregen voor het stimuleren van interactief lesgeven. Met behulp van het 

TPACK model hebben de docenten ervaren op welke manier de drie apps 

ondersteunend kunnen zijn aan de eigen vakinhoud en vakdidactiek (TPACK 

the game). Als afsluiting is besproken hoe de docenten de aankomende weken 

kunnen gaan experimenteren met deze apps. 

Evaluatie punten: 

- Minder apps per bijeenkomst presenteren 

- Meer tijd voor oefenen en vertaling naar de eigen context  

- Volgende bijeenkomst meer aandacht voor Socrative Teacher 

 

Bijeenkomst 2 Samenwerkend leren 

 

De bijeenkomst is gestart met een terugkoppeling van ervaringen na afloop van 

de vorige bijeenkomst en de ervaringen met het experimenteren. De ervaringen 

zijn besproken aan de hand van het TPACK model. Welke technologie heb je 

gebruikt? Welke content? En hoe heb je dit alles didactisch aangepakt? Op 

welke manier heeft de technologie de vakinhoud en didactiek ondersteund. 

Veel docenten vonden de stap naar het werkelijk experimenteren in de les nog 

een stap te ver en hebben alleen de mogelijkheden van de apps voor de eigen 

content en didactiek onderzocht. Vervolgens is het nieuwe thema besproken, 

samenwerkend leren. De docenten hebben in teams kunnen ervaren hoe je 

Socrative teacher (space race) kunt inzetten om samenwerkend leren te 

stimuleren. Het competitie element maakte de meeste docenten fanatiek. 

Vervolgens zijn de docenten zelf aan de slag gegaan om Socrative toe te kunnen 

passen in hun eigen lessen. Daarnaast hebben zij geleerd op welke wijze je 
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online kunt samenwerken in één document met behulp van Dropbox. 

Evaluatie punten: 

- twee apps per les is voldoende 

- meer aandacht en tijd voor Dropbox, hier was te weinig tijd voor 

- iets sneller door de opgedane ervaringen heen, dit kostte te veel tijd 

 

Bijeenkomst 3 Flipping the classroom 

 

De bijeenkomst is van start gegaan met de ervaringen die opgedaan zijn na 

afloop van de vorige bijeenkomst. Vier van de 12 docenten hebben 

daadwerkelijk Socrative toegepast in hun eigen les. Niet bij iedereen was het 

een succes. Uit een korte evaluatie bleek dat ze bij de inzet van Socrative vanuit 

de technologie hebben gedacht en niet vanuit het didactische perspectief. De 

docenten hebben elkaar tips gegeven hoe ze Socrative op alternatieve wijze 

zouden kunnen inzetten zodat het wel ondersteunend is aan zowel de 

vakinhoud als de didactiek. Voorafgaand aan de les hebben de docenten de 

opdracht gekregen om een instructiefilmpje te kijken. Het thema van de 

bijeenkomst was niet gecommuniceerd. Na het delen van ervaringen ging de 

onderzoeker direct van start met een verwerkingsopdracht van de theorie uit 

het filmpje. Een aantal docenten hadden het filmpje niet gezien en voelde zich 

ongemakkelijk. Na 10 minuten is de instructie stilgelegd en is het principes van 

flipping the classroom toegelicht. Vervolgens is er klassikaal gereflecteerd op 

hoe de docenten dit hebben ervaren. Meteen een verdieping in de les zonder 

herhaling van het instructiefilmpje, wat doet dat met de studenten en wat 

vraagt het van jou als docent? Er is uitgebreid gediscussieerd over de stelling: 

als een docent vervangbaar is door ICT zou hij ook vervangen moeten worden. 

De presentatie is aangeboden met de app Slideshark. Docenten zijn het tweede 

deel van de les aan de slag gegaan met de vraag hoe ze het didactische aspect 

van flipping the classroom kunnen integreren in hun lessen.  De ervaringen die 

de docenten opdoen met flipping the classroom konden ze met elkaar delen via 

Dropbox.   

Evaluatie punten: 

- de docenten vonden het positief om zelf het effect van flipping the 

classroom te ervaren 

- meer aandacht en tijd voor Dropbox, hier was te weinig tijd voor 

 

Bijeenkomst 4 Cloud computing 

 

Uit de terugkoppeling van de vorige bijeenkomst bleek dat er weinig is 

geoefend met wat er in de bijeenkomsten is geleerd, omdat ze er weinig tijd 

voor vrij kunnen maken. Ook waren er nu toetsweken waardoor er geen lessen 

gegeven werden en ze het moeilijk konden toepassen. De docenten gaven aan 
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het prettig te vinden als er herhaling komt van de behandelde apps, zodat zij 

overzicht krijgen van het geleerde. Ook vinden zij het fijn om extra herinnering 

te krijgen voor het toepassen van de geleerde app’s in hun lessen. Het thema 

van deze bijeenkomst was Cloud-Computing. Met behulp van de app Haiku-

Deck hebben de docenten aan de hand van afbeeldingen een overzicht gekregen 

van de voor- en nadelen van Cloud-Computing. Een docent heeft gepresenteerd 

op welke wijze zij gebruik maakt van Dropbox met haar intervisie klas. Aan de 

hand van opdrachten zijn de docenten aan de slag gegaan met het aanmaken 

van mappen in Dropbox, het uploaden en downloaden van documenten en het 

online samenwerken.  

Evaluatie punten: 

- De docenten hebben die dag ervoor uitleg gekregen over het gebruik 

van Blackboard. Maar een online tool zorgde voor verwarring. Dit 

vraagt betere afstemming 

- Docenten hebben behoefte om meer uitleg te krijgen over de technische 

kant van de iPad zelf: snappen hoe alles werkt met daarbij inzicht in 

privacy instellingen 

- Het actief bezig gaan met opdrachten hebben zij als prettig ervaren 

 

Bijeenkomst 5 De kracht van herhalen 

 

Tijdens bijeenkomst 5 zijn alle apps die tot nu toe behandeld zijn herhaald en is 

er aandacht besteed aan de technische aspecten van het gebruik van een iPad, 

o.a. IOS 5.0. Vervolgens hebben de docenten uitgebreid de tijd gekregen om met 

behulp van deze apps een herontwerp te maken van een bestaande les. Tijdens 

de bijeenkomst is geïnventariseerd welke docenten hun ervaringen in het 

begeleidingstraject en de experimenten willen delen tijdens de kennislunch.  

Evaluatie punten: 

- docenten vrij roosteren voor de kennislunch en de bijeenkomsten, een 

aantal docenten hebben het gevoel zaken gemist te hebben omdat ze 

les moesten geven en daardoor niet bij alle bijeenkomsten aanwezig 

konden zijn 

- tijdens de laatste bijeenkomst zou er nog aandacht besteed kunnen 

worden aan content gerelateerde apps. Welke apps kunnen onze 

studenten gebruiken op hun stage? 

 

Bijeenkomst 6 Content gerelateerde apps 

 

Het doel van deze bijeenkomst is dat iedere docent 2 tot 3 content gerelateerde 

apps vindt en de meerwaarde van deze app kan verwoorden in het TPACK 

model. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van eduapp, een website waar de 

docenten al mee bekend zijn. Dit zijn apps die geschikt zijn voor hun vakgebied 
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denk bijvoorbeeld aan apps om tafels te leren voor rekenen. Commentaar van 

de docenten is dat bij veel apps de inhoud niet aansluit op de leerlijn of dat 

zaken beter op een andere manier kunnen worden uitgelegd. Er is nog wel wat 

weerstand tegen het gebruiken van andermans apps in het onderwijs. 

Verbeteringen zijn wenselijk voor een aantal docenten. De onderzoeker van het 

lectoraat heeft gedurende deze bijeenkomst interviews afgenomen met de 

docenten.  

Evaluatie punten: 

- zie uitwerking interviews 

 

Bijeenkomst 7 Kennislunch 

 

De kennislunch is een initiatief van de academie Pedagogiek en Onderwijs om 

docenten op een laagdrempelige manier te informeren over zaken die spelen in 

het onderwijs. De kennislunch van 10 december 2013 stond in het teken van de 

iPad binnen de pabo. In het totaal waren er ruim 35 mensen aanwezig bij de 

bijeenkomst. Deze is van start gegaan met een lunch, vervolgens heeft het 

lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs de opzet van het begeleidingstraject 

en ook het TPACK model toegelicht. Daarna hebben een aantal docenten uit het 

team basisbekwaam hun ervaringen in het traject gedeeld. Gestart is met de 

inzet van de app Socrative waarbij één docent een video boodschap heeft 

ingesproken omdat ze niet bij de lunch aanwezig kon zijn. Vervolgens is de 

groep in drieën gedeeld en zijn er drie parallelsessies gehouden. Na 10 minuten 

wisselden de groepen van sessie. Ronde 1 was uitleg over de inzet van 

Educreations, Ronde 2 Dropbox bij intervisie en Ronde 3 Ervaringen die zijn 

opgedaan in het traject. De reacties van de aanwezigen waren zeer positief.  

 

De evaluatiepunten per bijeenkomst zijn indien mogelijk verwerkt in de 

daaropvolgende bijeenkomst. Hierdoor wijkt de inhoud van de bijeenkomsten 

iets af van de geplande bijeenkomst. Zo was bijvoorbeeld de intentie om elke 

bijeenkomst minimaal drie apps te behandelen. Uit de evaluatie van de eerste 

bijeenkomst kwam direct naar voren dat dit te veel is voor de docenten. Vanaf 

dat moment is er voor gekozen om maximaal twee apps per bijeenkomst te 

behandelen.  
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1.2 Resultaten begeleidingstraject  
 

Om te onderzoeken of het doel van het begeleidingstraject “het kunnen inzetten 

van iPad ter ondersteuning van de vakinhoud en vakdidactiek” is behaald zijn 

gestructureerde interviews afgenomen met behulp van een interviewschema 

(zie bijlage 1). Het interview bevat zowel open als gesloten vragen. De 

uitkomsten van de interviews zijn uitgeschreven, gecodeerd en vervolgens op 

kwantitatieve en kwalitatieve manier uitgewerkt.  

De variabelen die zijn onderzocht zijn: 

- aanwezigheid 

- verwachtingen 

- toetsing verwachtingen 

- definitie van TPACK 

- voorbeeld van TPACK 

- apps (geoefend of geïmplementeerd) 

- voorbeeld TCK 

- voorbeeld TPK 

- positieve- en verbeterpunten 

- waardering 

 

Negen van de 12 docenten (75%) uit het team basisbekwaam zijn geïnterviewd. 

Deze negen docenten zijn gemiddeld gezien bij vier van de zes (gem. 4.4 ,sd 

1.23), bijeenkomsten aanwezig geweest. Deze relatief lage bijeenkomst is 

mogelijk te verklaren doordat de bijeenkomsten zijn ingeroosterd tijdens 

lestijden. Het was niet voor alle docenten mogelijk om bij alle bijeenkomsten 

aanwezig te zijn.  

 

1.2.1 Verwachtingen en toetsing van de verwachtingen 
Om te onderzoeken of het begeleidingstraject aan de verwachtingen van de 

docenten heeft voldaan zijn hen de vragen gesteld: Wat waren je verwachtingen 

voorafgaand het begeleidingstraject? en Zijn deze verwachtingen uitgekomen? 

 

Tabel 2 Verwachtingen vooraf aan het begeleidingstraject 

Verwachtingen (n=9) 

Hoe de iPad in te zetten in het onderwijs (3 van 9) 

Geen verwachting (2 van 9) 

Nieuwe apps zou leren (2 van 9) 

Link tussen HBO- studenten en toepassing iPad in het basisonderwijs (1 van 9) 

Vooral andere zou moeten helpen en niet veel nieuws zou leren (1 van 9) 
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Tabel 3 Mate waarin de verwachtingen zijn uitgekomen 

Docent Verwachtingen vooraf Of de verwachtingen zijn uitgekomen 

1 Instructie hoe je iPad inzet in het onderwijs Ja, enthousiasmerend, veel tips en theoretische 

onderbouwing 

2 Hoe iPad in te zetten in het onderwijs Ja 

3 Geen verwachting Ik heb ontzettend veel geleerd 

4 Dat je apps krijgt aangeboden waar je iets mee 

kunt 

Ja, socrative kon ik goed inzetten. Niet alle apps 

waren geschikt 

5 Geen verwachtingen Niet van toepassing 

6 Praktische ideeën krijgen link tussen HBO-

student en basisonderwijs 

Enigszins, ik heb veel geleerd maar de 

vertaling voor de studenten op stage ontbreekt 

7 Dat ik niet veel nieuws zou leren en vooral 

andere zou moeten helpen 

Ja, maar ik heb er voor mezelf ook veel 

uitgehaald. Ik ben meer gaan uitproberen 

8 Nieuwe apps leren kennen Ja, ik heb nieuwe apps geleerd, maar heb ook 

anderen geholpen 

9 hoe de docenten de I-pad in hun lessen zouden 

inzetten, welke gevolgen voor de 

informatiebehoefte  

Een klein beetje, door te horen welke apps de 

docenten schoorvoetend zijn gaan gebruiken 

 

Uit tabel 2 en tabel 3 is op te maken dat zeven van de negen docenten een 

verwachting hadden die overeenkomt met het doel van het begeleidingstraject,  

namelijk: docenten begeleiden bij het inzetten van iPad ter ondersteuning van 

de vakinhoud en vakdidactiek, waarbij vanuit een didactisch thema apps 

worden aangeboden die docenten konden integreren in hun onderwijs. Als er 

wordt gekeken naar de verwachtingen valt op dat geen van de docenten van 

mening is dat verwachtingen niet zijn uitgekomen. Dit is mogelijk te verklaren 

doordat de inhoud van het begeleidingstraject is afgestemd op de behoefte van 

de docenten.  

 
1.2.2 Het TPACK model 
 

De ondervraagde docenten kunnen allemaal (9 van de 9) in eigen woorden een 

omschrijving geven van het TPACK model. Eén van de doelen van het 

begeleidingstraject was om de docenten te leren om niet vanuit de technologie 

te denken maar vanuit het didactische doel van de les. Om meer inzicht te 

krijgen in de gegeven definitie van de docenten is hen gevraagd om met een 

voorbeeld te komen waarin het TPACK principe wordt gehanteerd. Uit de 

voorbeelden kan opgemaakt worden dat alle ondervraagde docenten na afloop 

van het begeleidingstraject instaat zijn om aan de hand van een voorbeeld te 

onderbouwen waarom het van belang is om de technologie ondersteunend te 

laten zijn aan de vakinhoud en vakdidactiek.  
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1.2.3 Apps in het begeleidingstraject 
 

Om te achterhalen met welke apps de docenten in het begeleidingstraject in 

aanraking zijn gekomen is hen na afloop gevraagd: Met welke apps heb je 

gedurende dit traject kennis gemaakt? De antwoorden op deze vraag zijn 

verwerkt door eerst een lijst te maken met de apps die gedurende het traject 

aan bod zijn gekomen. Vervolgens is de frequentie hoe vaak deze app is 

benoemd weergegeven. Ook is er gevraagd met welke apps ze (thuis) hebben 

geoefend om ze onder de knie te krijgen en welke apps zij daadwerkelijk hebben 

ingezet tijdens de lessen.  

 

 

Figuur 3 Frequentie benoemde apps waarmee de docenten in aanraking 

zijn gekomen in het begeleidingstraject, ze thuis hebben geoefend en 

welke ze hebben ingezet in de lessen 

Uit figuur 3 is op te maken dat socrative de app is die door alle ondervraagde 

docenten wordt aangegeven als app waarmee ze kennis hebben gemaakt. Vijf 

van de 9 docenten hebben thuis geoefend met deze app en hem vervolgens in 

de les ingezet. Verder worden Dropbox, Popplet en Slideshark nog benoemd als 

apps waarmee de docenten thuis hebben geoefend, maar slechts één of twee 

docenten hebben deze apps daadwerkelijk ingezet in de lessen.  

 

Omdat het doel van het begeleidingstraject is om docenten de iPad in te laten 

zetten ter ondersteuning van hun vakinhoud en vakdidactiek, is de docenten 

gevraagd om een voorbeeld te geven op welke wijze ze dit hebben gedaan. In 

tabel 4 is per docent het voorbeeld uitgewerkt weergegeven. Docent 9. is 

werkzaam in het informatie centrum van de academie pedagogiek en onderwijs 

en geeft geen lessen waardoor deze vragen voor haar niet van toepassing zijn.  
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Tabel 4 Analyse gegeven voorbeelden wijze waarop docenten de iPad 

hebben geïntegreerd in het onderwijs 

docent Gebruikte app 

(TK) 

Gekoppelde lesinhoud 

aan de app (TCK) 

Didactisch toepassen van gekoppelde 

lesinhoud aan de app (TPACK) 

1 Pennenstreken op 

het digibord (geen 

app) 

Schrijfdidactiek Studenten zijn in kleine groepjes aan het 

digibord gezet waarmee zij met behulp van 

de methode pennenstreken gingen oefenen 

met schrijfdidactiek 

2 Socrative Onderwijskunde, 

pedagogiek en 

orthopedagogiek 

Afnemen van een formatieve toets in 

socrative waarmee studenten zich konden 

voorbereiden op het onderwijskunde 

tentamen 

3 Schooltas app Maatslaan met behulp 

van de digitale methode 

Socrative om de kennis opgedaan met de 

digitale lesmethode (uit schooltas app) 

summatief te toetsen 

4 Socrative HP1 = didactiek hele 

getallen theorie en 

begrippen 

Aan het begin van de les met behulp van 

Socrative de voorkennis van de studenten 

over didactiek van hele getallen toetsen  

5 Slideshark Onderzoeksresultaten 

lectoraat  

Informatieve presentatie over de 

onderzoeksresultaten, gepresenteerd met 

behulp van Slideshark met ruimte voor 

discussie.  

6 Popplet Structuur en inhoud van 

de module Engels 

Door het presenteren van een mindmap in 

Popplet de structuur van de module Engels 

delen met studenten 

7 Educreations Didactiek van het maken 

van een goede instructie 

Studenten maken met behulp van 

educreations een instructie en geven elkaar 

feedback 

 8 Socrative Lessen didactiek Socrative inzetten om voorkennis te meten 

(adaptief onderwijs), formatief te toetsen of 

om een discussie te voeren. Dit alles op het 

gebied van didactiek 

 9 nvt nvt nvt 

 

Uit tabel 4 is op te maken dat de acht docenten die lesgeven allen in staat zijn 

om een app of een andere vorm van ICT (digibord) in te zetten ter 

ondersteuning van zowel de vakinhoud als de vakdidactiek. In het totaal zijn er 

zes verschillende apps volgens het TPACK model geïntegreerd in het onderwijs. 

De content waar deze apps ondersteunend aan zijn is per docent verschillend. 

Tot slot is het opvallend om te zien dat de docenten die dezelfde apps hebben 

gebruikt, deze op verschillende didactische wijze hebben toegepast. Zo heeft 

één docent Socrative ingezet om de voorkennis van de studenten te activeren, 

een andere docent gebruik Socrative voor het afnemen van formatieve toetsen. 

Een derde docent gebruik Socrative voor het voeren van een discussie in de les 

door de meningen te peilen. De diversiteit in didactische werkvormen is van 
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belang om studenten gemotiveerd te houden. Wanneer alle docenten uit het 

begeleidingstraject Socrative zouden toepassen voor een discussie in de les, zou 

al snel verveling optreden. Dit is niet het geval.  

 

1.2.4 Evaluatie begeleidingstraject 
 

Om inzicht te krijgen in hoe de docenten het begeleidingstraject hebben 

ervaren is hen gevraagd wat zij goed vonden aan dit traject en welke 

verbeteringen zij zien voor een eventueel vervolgtraject. De antwoorden zijn 

uitgeschreven, gecodeerd en vervolgens geclusterd weergegeven. Eén docent 

kon meerdere punten aangeven waardoor het aantal punten hoger is dan het 

totaal aantal respondenten. 

 

Tabel 5 Positieve punten van het begeleidingstraject 

Positieve punten van het begeleidingstraject (n=9) 

Goede enthousiaste begeleider (4 van 9) 

Stimulerend, aanzetten tot actie (3 van 9) 

Heldere theorie met veel herhaling (2 van 9) 

Instructie van apps die iedereen kan toepassen in zijn/haar les (2 van 9) 

Persoonlijke benadering, veel aandacht en geduld (1 van 9) 

 

Veel tijd voor oefenen (1 van 9) 

 

Uit tabel 5 is op te maken dat vier van de negen docenten te spreken zijn over 

de begeleider van het traject. Verder vinden drie docenten het prettig dat het 

traject stimulerend is en aanzet tot actie.  

 

 

Tabel 6 Verbeterpunten begeleidingstraject 

Verbeterpunten (n=9) 

Meer tijd beschikbaar stellen voor docenten, rekening houden met roosters (4 van 9) 

Specifieke voorkeur voor één van de begeleiders (2 van 9) 

Consultatie moment, voor individuele vragen (2 van 9) 

Het zou blijvend moeten zijn (2 van 9) 

Nog meer duidelijke opdrachten in de les (1 van 9) 

Niet alleen focussen op iPad maar ook op digibord en website (1 van 9) 

Niveau verschil is te groot, groep voor beginners, middenmoters en experts (1 van 9) 
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Docenten die verder zijn mogen nog meer ervaringen delen (1 van 9) 

 

Uit de verbeterpunten (tabel 6) blijkt dat docenten niet tevreden zijn over de 

roostering. Een aantal docenten kon niet bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn. 

Verder valt op dat er behoefte is aan differentiatie of tijd voor individuele 

contactmoment of een groep voor beginner, middenmoters en experts. Dit 

omdat het niveau verschil in de groep zeer groot is.  

 

Tot slot is de docenten gevraagd om het begeleidingstraject te beoordelen met 

een cijfer (1 – 10). Gemiddeld gezien hebben de docenten het traject 

beoordeeld met een 7,2 (sd. 1.23). Hieruit zou opgemaakt kunnen worden dat 

de ondervraagde docenten tevreden zijn over het begeleidingstraject.  

 

 

 

 
 

  



pabo iPad Project   maart 2014 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

2. Onderzoekslijn: leerrendement 
 

Zoals al eerder is beschreven is de tweede lijn uitgevoerd in het kader van het 

Saxion brede project Saxion op Pad waarbij bij 9 verschillende opleidingen met 

behulp van vragenlijsten is onderzocht hoe de iPad wordt ingezet en wat dit 

voor de studenten oplevert. Hierbij staat de vraag centraal: “Op welke manier 

zet ik de iPad in en wat levert dit op voor mijn studenten?”. Om inzicht te krijgen 

in de pabo iPad klas doelgroep is onderzocht wat hun leervoorkeur is, de mate 

van ICT gebruik en innovatief gedrag. Vervolgens zijn de verwachtingen over 

het gebruik van de iPad gemeten om in de nameting te kijken of deze 

verwachtingen zijn uitgekomen. Verder is onderzocht op welke wijze de 

docenten de iPad inzetten in hun onderwijs, de uitkomsten van deze vragen 

geven meer inzicht in de opbrengsten van het begeleidingstraject bij de 

docenten (lijn 1). Omdat de studenten van de iPad klassen de mogelijkheid 

kregen om hun boeken digitaal aan te schaffen, is onderzocht in welke mate dit 

is gebeurd en hoe studenten het werken met digitale schoolboeken ervaren. Tot 

slot is de studenten gevraagd of zij zichzelf vaardig genoeg vinden om de iPad 

in te kunnen zetten op hun stage op een basisschool. Dit omdat het doel van het 

pabo iPad project niet alleen is om de studenten te leren werken met de iPad 

maar juist de transfer van deze kennis naar de beroepspraktijk te stimuleren. 

De derde onderzoekslijn zal daar verder op ingaan.  

 

2.1 Voorkeur leergedrag  
 

In het eerste onderdeel zijn items opgenomen die betrekking hebben op de 

voorkeur voor bepaalde leeractiviteiten. De items zijn geformuleerd in de vorm 

van stellingen. Op een 5-punts Likertschaal is door de student aangegeven in 

hoeverre de student het eens is met de stelling, met 1 = zeer oneens en 5 = zeer 

eens. De items zijn gebaseerd op een onderverdeling van de leerstijlen van 

Vermunt (betekenisgerichte leerstijl, reproductiegerichte leerstijl, 

toepassingsgerichte leerstijl en ongerichte leerstijl). De leerstijlen van Vermunt 

zijn gebaseerd op de motieven van studenten om te leren.  
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Tabel 7 Gemiddelde en standaarddeviatie studenten voorkeur voor 

leerstijl (n = 30 studenten) 

Leervoorkeur Gemiddelde (1-5) en SD 

Betekenisgerichte leerstijl 4.0 (.39) 

Reproductiegerichte leerstijl 
2.9 (.46) 

Toepassingsgerichte leerstijl 
3.3 (.46) 

Ongerichte leerstijl 
3.2 (.52) 

 

Door alle studenten wordt hoog gescoord op de motieven en het leergedrag die 

horen bij de ‘betekenisgerichte’ leerstijl van Vermunt (1988)(zie Tabel 7). De 

items die onder de ‘betekenisgerichte’ leerstijl vallen hebben betrekking op 

zelfsturing, opbouw van kennis, diepte verwerking, concrete verwerking en 

persoonlijke interesse. Studenten met deze leerstijl richten zich op het 

begrijpen van de leerstof en het leggen van verbanden tussen onderdelen van 

de leerstof.  

Studenten scoren neutraal op de ‘toepassingsgerichte’ leerstijl. Deze leerstijl 

kenmerkt zich door beroepsgerichtheid, gebruik van kennis, concrete 

verwerking en certificaatgerichtheid. Persoonlijke interesse speelt bij deze 

leerstijl een ondergeschikte rol. Studenten vertalen de leerstof naar de praktijk 

en zijn voornamelijk geïnteresseerd in de leerstof waar zij ‘iets’ mee kunnen.  

Studenten scoren ook neutraal (en relatief laag ten opzichte van de overige 

leerstijlen) op de motieven en het leergedrag die betrekking hebben op de 

‘reproductiegerichte’ leerstijl. Deze leerstijl wordt bepaald door externe sturing, 

opname van kennis, stapsgewijze verwerking, en certificaat en test gerichte 

oriëntaties. Zij richten zich voornamelijk op het opnemen van kennis en het 

kunnen navertellen ten behoeve van een (zelf)test.  

Waar de studenten ook neutraal op scoren zijn de motieven en het leergedrag 

die betrekking hebben op de ‘ongerichte’ leerstijl. Deze leerstijl kenmerkt zich 

door stuurloosheid, ambivalentie, samenwerking en (noodzaak tot) 

stimulerend onderwijs. Studenten met deze leerstijl hebben een wat minder 

specifieke leermethode.  
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2.2 Gebruik ICT middelen  

 

Vervolgens hebben we in de voormeting items (stellingen) opgenomen die 

betrekking hebben op het huidige gebruik van ICT door studenten. Uit Tabel  

blijkt dat bijna alle studenten meerdere keren per dag op internet surfen 

(97%). Ook geven studenten aan meerdere keren per dag gebruik te maken van 

What’s App (97%), Facebook (63%) en Email (63%). Blackboard en Twitter 

worden door ongeveer de helft van de studenten (bijna) nooit gebruikt. 

 

 

Tabel 8 Gebruik ICT uitgedrukt in percentages (n = 30 studenten) 
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Surfen op internet  97% 0% 3% - 

Blackboard 3% 10% 23% 10% 53% 

Facebook  63% 17% 7% 3% 10% 

Hyves 3% - - 3% 93% 

YouTube 37% 23% 23% 13% 3% 

Twitter 17% 10% 13% 3% 57% 

E-mailen 63% 27% 10% - - 

SMS 23% 23% 13% 13% 27% 

What’s App 97% - - - 3% 

MSN 3% - 3% - 93% 

Blogs - 7% 3% 3% 87% 

LinkedIn - 3% 3% 7% 87% 

Skype 7% - 7% 43% 43% 

Spelen van games 33% 17% 23% 7% 20% 

Digitaal lesmateriaal 50% 30% 17% 3% - 

Nieuws/actualiteiten 30% 33% 23% 10% 3% 

 

 

Daarnaast is in de voormeting de houding van studenten ten opzichte van 

nieuwe mediatoepassingen gepeild. Opvallend aan de resultaten uit tabel 9 is 

dat er slechts drie studenten aangeven een zeer innovatieve houding te hebben. 

Een ruime meerderheid van de studenten (70%) geeft aan wel innovatief te 

zijn, maar met het gebruik van nieuwe mediatoepassingen eerder meeloopt 

met nieuwe ontwikkelingen dan hiermee voorop loopt.  
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Tabel 9 Nieuwe mediatoepassing en innovatief gedrag 

Mate van 

innovatief gedrag 

Vraag:  

als er een nieuwe mediatoepassing op de markt is, dan:  

Voormeting 

(n= 30) 

Innovatief Ben ik er als eerste bij. Ik vind het belangrijk om nieuwe dingen snel te 

kennen en te weten. Ik was bijvoorbeeld een van de eerste met een 

Hyvesprofiel (en/of Facebook, LinkedIn, Twitter of ander profiel). Ook ben 

ik op de hoogte van de nieuwe gadgets, zoals de Ipad en nieuwe apps. 

 

10% 

Gematigd 

innovatief 

Bekijk ik het op mijn gemak en experimenteer er wat mee. Ik had al vrij 

snel Hyves (en/of Facebook, Twitter of een ander profiel). Af en toe 

download ik een nieuwe App. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te 

ontdekken. 

 

70% 

Niet innovatief Wacht ik tot ik het heb gezien bij anderen. Als vrienden mij zeggen dat ik 

het ook moet gaan gebruiken, dan ga ik er naar kijken. Ik plaats 

bijvoorbeeld pas online berichtjes als ik dat gezien heb bij vrienden 

 

20% 

 

2.3 Verwachtingen en ervaringen gebruik tablet in het onderwijs  
 

In de voormeting zijn items (stellingen) opgenomen over verwachtingen die 

studenten hebben over het gebruik van de tablet in het onderwijs. Deze 

verwachtingen zijn gericht op het zelfvertrouwen met betrekking tot het 

gebruik van de tablet, de relevantie en de bruikbaarheid van de tablet in het 

onderwijs. In de nameting zijn items opgenomen over de ervaringen van 

studenten over het gebruik van de tablet in het onderwijs. De ervaringen zijn 

gericht op het zelfvertrouwen met betrekking tot het gebruik van de tablet en 

de bruikbaarheid van de tablet in het onderwijs. De items van de voor- en 

nameting zijn geformuleerd in de vorm van stellingen. Op een 5-punts 

Likertschaal is door de student aangegeven in hoeverre de student het eens is 

met de stelling (1 = zeer oneens tot 5 = zeer eens). De antwoorden op de 

stellingen van de voormeting zijn vergeleken met de antwoorden op de 

stellingen van de nameting.  

 

De analyse van de data laat zien (zie tabel 10) dat studenten vooraf met 

vertrouwen het gebruik van de tablet in het onderwijs tegemoet zagen (stelling: 

ik verwacht dat ik goed ben in het werken met de tablet) (gem. 3.9). Uit de 

nameting blijkt dat ze achteraf ook vonden dat ze goed waren in het werken 

met de tablet in het onderwijs (stelling: ik ben goed in het werken met een 

tablet) (gem. 3.9) . In de voormeting geven ze aan dat ze geen hulp nodig 

hebben om met de tablet te gaan werken (gem. 2.4) (zie Tabel ). In de 

voormeting gaven de studenten ook aan dat het hen prettig leek om de tablet te 

gaan gebruiken in het onderwijs (gem. 4.1). Uit de nameting blijkt dat 

studenten uiteindelijk weinig hulp nodig hebben gehad om de tablet te kunnen 

gebruiken (gem. 2.1) en dat ze het systeem snel onder de knie hadden (3.9). Uit 
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de metingen blijkt dat de verwachtingen en uiteindelijke ervaringen deels 

overeenkomen. Alleen de stelling (ik vind het prettig om de iPad te gebruiken in 

het onderwijs) scoort minder hoog (gem. 3.7) dan de verwachtingen die de 

studenten voorafgaand aan de pilot hadden (gem. 4.1) 

 

Tabel 10 Gemiddelde en standaarddeviatie studenten m.b.t. 

zelfvertrouwen, relevantie en bruikbaarheid tablet voor- en nameting 

Stellingen voormeting Respons  

(n = 30) 

Stellingen nameting Respons 

(n= 23) 

Ik verwacht dat ik goed ben in het 

werken met de iPad 

3.9 (.48) Ik ben goed in het werken met de iPad 3.9 (.76) 

Ik denk dat ik hulp nodig heb van een 

technisch persoon om de iPad te 

kunnen gebruiken  

2.4 (.85) Ik heb gedurende de pilot hulp nodig 

gehad van een technisch persoon om 

de iPad te kunnen gebruiken 

2.1 (1.2) 

Ik vind het prettig om de iPad te gaan 

gebruiken in het onderwijs  

4.1 (.69) 

 

Ik vind het prettig om de iPad te 

gebruiken in het onderwijs 

3.7 (.94) 

Ik denk dat ik de iPad (het systeem) 

snel onder de knie heb zodat ik er ook 

snel mee aan de slag kan  

4.1 (.59) In vind dat ik de iPad (het systeem) 

snel onder de knie had zodat ik er ook 

snel mee aan de slag kon 

3.9 (1.1) 

 

Naast de stellingen over het gebruik van de tablet in het onderwijs hebben we 

studenten in zowel de voor- als nameting stellingen voorgelegd over de wijze 

waarop de docenten de tablet didactisch kunnen inzetten. De items zijn 

wederom geformuleerd in de vorm van stellingen. Op een 5-punts Likertschaal 

is door de student aangegeven in hoeverre de student het eens is met de 

stelling (1 = zeer oneens tot 5 = zeer eens). Tabel  laat zien dat studenten voor 

de pilot een neutrale mening hebben over of de tablet zal leiden tot meer 

interactie tussen student en docent (gem. 2.8). Studenten zijn het eens met de 

verwachting of de inzet van de tablet zal leiden tot meer interactie tussen de 

studenten onderling (gem. 3.7). Deze verwachtingen komen niet overeen met 

de ervaringen die de studenten in de pilot hebben opgedaan. Uit de nameting 

blijkt dat de studenten het eens zijn met de stelling dat de iPad leidt tot meer 

interactie tussen docent en student (gem. 3.9). Studenten zijn na afloop van de 

pilot neutraal in hun mening of de iPad leidt tot meer interactie tussen de 

studenten onderling (gem. 2.8). Echter, de gegeven antwoorden hebben wel een 

hoge spreiding oftewel de studenten scoren heel verschillend op deze stelling 

(sd 1.1). Vervolgens blijkt uit zowel de voormeting als de nameting dat 

studenten redelijk neutraal scoren op de stelling of ze door het gebruik van de 

iPad snel zijn afgeleid. Al vinden studenten uiteindelijk in de nameting dat de 

iPad voor minder afleiding zorgt dan ze vooraf hadden verwacht (gem. 3.4 en 

gem 2.8).  
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Tabel 11 Gemiddelde en standaarddeviatie studenten m.b.t. bevordering 

van interactie 

Stellingen voormeting Respons 

voormeting  

(n = 30) 

Stellingen nameting Respons 

nameting 

(n= 23) 

Ik denk dat het gebruik van de iPad in 

het onderwijs tot meer interactie leidt 

tussen docent en student 

2.8 (1.1) Ik vind dat het gebruik van de iPad in 

het onderwijs tot meer interactie leidt 

tussen docent en student 

3.9 (1.1) 

Ik denk dat het gebruik van de iPad in 

het onderwijs tot meer interactie leidt 

tussen studenten onderling  

3.7 (.99) Ik vind dat het gebruik van de iPad in 

het onderwijs tot meer interactie leidt 

tussen studenten onderling  

2.8 (.74) 

Ik denk dat ik door het gebruik van de 

iPad in het onderwijs snel afgeleid ben 

3.4 (.85) Ik ben door het gebruik van de iPad in 

het onderwijs snel afgeleid 

2.83 (.89) 

 

In zowel de voor- als nameting meting zijn vragen gesteld over de manier 

waarop studenten verwachten dat de docent de tablet gaat inzetten ter 

ondersteuning van de vakinhoud en vakdidactiek (zie figuur 4) en of de docent 

de tablet inzet ter ondersteuning van de vakinhoud en vakdidactiek. Deze 

vragen zijn afgeleid van de TPACK vragenlijst (Fisser & Voogt, 2011). Deze 

vragenlijst is gebaseerd op het Technological Pedagogical Content Knowlegde 

(TPACK) model van Koehler en Mishra (2005). Koehler en Mishra (2005) 

veronderstellen in hun onderzoek dat ICT alleen effectief te integreren is in het 

onderwijs wanneer de docent over kennis beschikt over de drie gebieden 

‘technologie’, ‘didactiek’ en ‘vakinhoud’. Pas wanneer deze kennis met elkaar 

wordt geïntegreerd is er volgens Koehler en Mishra (2005) sprake van een 

optimale inzet van ICT in het onderwijs. In dit onderzoek is gevraagd of de 

studenten verwachten dat de tablet de docent zal ondersteunen bij de inhoud 

van de les (Technological Content Knowledge, TCK). Studenten scoren hier een 

4.1 (sd .48) op, wat inhoudt dat ze het eens zijn met de stelling. Uit de nameting 

blijkt dat studenten in iets mindere mate ervaren dat de tablet de docent 

ondersteunt bij de inhoud van de les (gem. 3.6, sd .66) dan dat zij voorafgaand 

aan de pilot hadden verwacht. Vervolgens is aan studenten de stelling 

voorgelegd of zij verwachten dat de tablet de docent ondersteunt bij de manier 

waarop hij/zij lesgeeft (Technological Pedagogical Knowledge, TPK). Hier 

scoren de studenten gemiddeld een 3.7 (sd .88) op. Hieruit is op te maken dat 

studenten van mening zijn dat de tablet de docent zal ondersteunen bij de 

manier waarop hij/zij lesgeeft. Uit de nameting blijkt dat de studenten dit in 

ongeveer dezelfde mate hebben ervaren gedurende de pilot (gem. 3.5, sd .79). 

In de laatste stelling zijn deze eerdere twee stellingen samengevoegd door te 

vragen: ik verwacht dat de iPad de docent ondersteunt bij het overbrengen van de 

lesinhoud (Technogical, Pedagogical, Content Knowledge, TPACK). Hier 

scoorden de studenten net als bij de TPK vraag een 4.1 (sd .45) op. Op basis 
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hiervan kan geconcludeerd worden dat studenten positieve verwachtingen 

hebben over de wijze waarop de tablet de docent kan ondersteunen bij de 

vakinhoud en didactiek. Deze positieve verwachtingen werden deels waar 

gemaakt gedurende de pilot. Studenten scoren een 3.6 (sd .73) op de stelling Ik 

vind dat de iPad de docent ondersteunt bij het overbrengen van de lesinhoud. In 

figuur 5 zijn de uitkomsten visueel weergegeven.  

 

 

 

 

Figuur 4 verwachting en ervaringen t.o.v. integratie van de tablet in het onderwijs 

Om inzicht te krijgen in de houding van de student t.o.v. de tablet in het 

onderwijs zijn de studenten zowel in de voormeting als nameting een aantal 

vragen gesteld. De studenten zijn gevraagd naar hun mening ten aanzien van de 

toegevoegde waarde van de tablet op school. In   

Technological 
knowledge 

(TK) 

Content 
knowledge 

(CK) 

Pedagogical 
knowledge 

(PK) 

Technological Content Knowledge (TCK): 

(Ik verwacht dat) de iPad de docent 

ondersteunt bij de inhoud van een les. 

voormeting: 3.7 (.88) nameting: 3.5 (.79) 

Technological Pedagogical Knowledge 

(TPK): (Ik verwacht dat) de iPad de docent 

ondersteunt bij de manier waarop hij/zij 

lesgeeft. Voormeting: 4.1 (.48) Nameting: 

3.6 (.66) 

Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPACK): (Ik verwacht dat) de 

iPad de docent ondersteunt bij het 

overbrengen van de lesinhoud 

 voormeting: 4.1 (.45) nameting: 3.6 (.73) 
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Tabel 1 zijn de antwoorden uit zowel de voor- als nameting in percentages 

weergeven. Op basis van de gegeven antwoorden kan verondersteld worden 

dat alle studenten de waarde van het gebruik van de tablet op school positief 

vinden. Als de uitkomsten uit de voor- en nameting met elkaar worden 

vergeleken valt op dat het percentage ‘veel zou kunnen toevoegen’ iets is 

afgenomen (47% naar 44%). Ondanks dat blijven alle studenten na afloop van 

de pilot van mening dat de iPad van meerwaarde is voor het onderwijs.  
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Tabel 1 Toegevoegde waarde van het gebruik van de tablet op school  

Zie je een toegevoegde waarde van 

het gebruik van de iPad op school? 

Percentage gegeven 

antwoorden voormeting 

(n=30) 

Zie je een toegevoegde waarde van 

het gebruik van de tablet op 

school? 

Percentage gegeven 

antwoorden nameting 

(n=23) 

Ja, dat zou veel kunnen toevoegen 47% Ja, de tablet is van toegevoegde 

waarde 

44% 

Ja, dat zou een beetje waarde kunnen 

toevoegen 

53% Ja, de tablet heeft een beetje waarde 

kunnen toevoegen 

57% 

Nee, dat zou niets aan school – tijdens 

stage of les – toevoegen 

0% Nee, de tablet heeft niets toegevoegd 0% 

Ik weet het niet 0% Ik weet het niet, want ik heb de tablet 

in mijn groepje niet gebruikt 

0% 

 

Vervolgens is de studenten de vraag gesteld of dat zij een voorbeeld zouden 

kunnen geven van hoe de tablet ingezet zou kunnen worden om van 

toegevoegde waarde te zijn. De gegeven open antwoorden zijn in eerste 

instantie uitgeschreven en vervolgens geclusterd. Per cluster is aangegeven hoe 

vaak een antwoord is gegeven. Hierbij was het mogelijk dat in één antwoord 

elementen uit twee clusters benoemd zijn waardoor het totale aantal in de tabel 

hoger kan liggen dan het totaal aantal respondenten (zie Tabel 2 en Tabel 3).  

 

Tabel 2 Voorbeelden van inzet van tablet in het onderwijs (voormeting) 

Voorbeelden toegevoegde waarde inzet iPad in het onderwijs (n=29) 

 

Opzoeken van informatie (8 

van 29) 

Digitaal Lesmateriaal (8 van 

29) 

Makkelijk met apps van alles opzoeken 

Snel dingen op te kunnen zoeken (5) 

In de lessen meteen wat op kunnen zoeken (2) 

Meekijken in reader (4) 

Geen boeken meer nodig  

Digitale boeken  

Minder boeken 

 

Toegankelijk / praktisch (6 van 

29) 

Ook zijn bepaalde boeken op een hoop bij elkaar, als het goed is. 

Iedereen heeft alles bij de hand (4) 

Leerstof vandaan van gehaald kunnen worden 

Leerstof er snel bij kan halen 

Afbeeldingen / filmpjes (6 van 

29) 

Plaatjes, filmpjes (3) 

Plaatjes oproepen die ondersteunen 

Snelle beeldweergave van het onderwerp dat word behandeld 

Filmpjes laten zien in de klas 

Efficiëntie van de les (4 van 29) Alles wordt sneller en strakker 

Lessen sneller en soepeler verlopen 

Je leert sneller 

Snel en op een leuke manier leerstof erbij halen 

Inzicht lesmateriaal (3 van 29) Meekijken in bijvoorbeeld een powerpoint 

De powerpoint presentatie zelf zien en terug bladeren 

Als iedereen dezelfde ppt voor zich moet nemen 

Apps voor stage (3 van 29) Spelenderwijs leren (3) 

 

Apps voor eigen ontwikkeling 

(2 van 29) 

Via rekenapp oefenen 

Apps die er zijn ook echt gebruiken 
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Delen van informatie (1 van 

29) 

Onderling uitwisselen van huiswerk en werkstukken 

Informatie verwerken (1 van 

29) 

Het is fijn dat je ergens mee bezig bent ipv alleen een boek 

Koppelen aan digibord (1 van 

29) 

Je kunt het koppelen aan het digi-bord 

 

Uit de gegevens van de voormeting blijkt dat studenten ‘het zoeken van 

informatie’ (8 van 29) het vaakst benoemen als voorbeeld van de toegevoegde 

waarde van de tablet in het onderwijs. In de nameting is gevraagd waarin de 

tablet een toegevoegde waarde heeft gehad voor de studenten. Deze 

uitkomsten zijn te vinden in onderstaande tabel. Wanneer de uitkomsten uit de 

voor- en nameting met elkaar worden vergeleken valt op dat de voorbeelden 

uit de nameting vooral gericht zijn op het maken van notities (9 van 34), het 

opzoeken van informatie (6 van 34) en de toegankelijkheid van digitale 

schoolboeken (4 van 34).  

 

Tabel 3 Voorbeelden van inzet tablet in onderwijs (nameting) 

Voorbeelden toegevoegde waarde inzet tablet in het onderwijs (n= 34) 

 

Informatie verwerken 

/aantekeningen (9 van 34) 

het is gemakkelijk om even snel een aantekening te maken, zonder dat je losse 

blaadjes hebt 

Het snel openen van documenten en alle aantekeningen in een keer kunnen 

openen 

Je kunt meteen dingen opzoeken en uittypen 

Zoals met vragen op socrative was het wel fijn, ook met notities, maar verder is 

het nog niet heel erg in het systeem heel erg wat? 

Makkelijk notities maken (4 van de 8) 

je kan meteen dingen opzoeken als je iets niet weet. je kan meteen 

aantekeningen typen en die naar je zelf sturen zodat alles over vervolg? 

Informatie opzoeken (6 van 

34) 

Snel dingen opzoeken, overzicht 

Het is veel gemakkelijker om iets op te zoeken en je kan bijv. ook zelf de ppt 

erbij pakken als deze tijdens de les behandeld wordt 

Je kunt meteen dingen opzoeken en uittypen 

je kan meteen dingen opzoeken als je iets niet weet. je kan meteen 

aantekeningen typen en die na je zelf sturen zodat alles over vervolg? 

je kunt tijdens de les net een beetje meer informatie opzoeken en het aantal 

boeken is verminderd en dat voel je in je schooltas 

Digitale boeken (4 van 34) je kunt tijdens de les net een beetje meer informatie opzoeken en het aantal 

boeken is verminderd en dat voel je in je schooltas 

alle boeken in 1 apparaat 

Toegankelijkheid praktisch 

(3 van 34) 

School wordt een stuk overzichtelijker ( je hebt alles bij de hand, kan snel 

dingen opzoeken) 

Minder administratieve problemen. Ordening en het zorgt voor relatief minder 

bagage in de schooltas. 

Alles snel bij de hand 

Delen van informatie (3 van 

34) 

Gemakkelijk in gebruik bij aantekeningen, filesharing en contact. Maar ook op 

stage is het te gebruiken, al is het gelimiteerd. 

Ik vind het fijn om de readers altijd bij de had te hebben. We kunnen met 

medestudenten gemakkelijk documenten delen via dropbox 

Didactische waarde iPad 

stage (2 van 34) 

meer leren het gaan gebruiken in de les en meer lessen over de i pad 

Gemakkelijk in gebruik bij aantekeningen, filesharing en contact. Maar ook op 

stage is het te gebruiken, al is het gelimiteerd. 

Ik heb een klokkijkles gegeven op mijn stage en de leerling kon goed oefenen 



pabo iPad Project   maart 2014 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

met de iPad. (Dit maakte het ook leuker voor de leerlingen) 

Inzicht lesmateriaal (2 van 

34) 

Ik vind het fijn om de readers altijd bij de had te hebben. We kunnen met 

medestudenten gemakkelijk documenten delen via dropbox 

School wordt een stuk overzichtelijker (je hebt alles bij de hand, kan snel 

dingen opzoeken) 

Quiz/ digitale test (2 van 34) Zoals met vragen op socrative was het wel fijn, ook met notities 

Toetsen oefenen op ipad. Socrative. 

Presentaties geven (1 van 

34) 

Voorbeelden, foto`s maken en verwerken in verslagen, presentaties via de ipad 

maken en geven. 

Meekijken met PowerPoints 

(1 van 34) 

Het is veel gemakkelijker om iets op te zoeken en je kan bijv. ook zelf de ppt 

erbij pakken als deze tijdens de les behandeld  

Content specifieke apps (1 

van 34) 

Ik heb een klokkijkles gegeven op mijn stage en de leerling kon goed oefenen 

met de iPad. (Dit maakte het ook leuker voor de leerlingen) 

 

Om inzichtelijk te krijgen welke apps (programma’s die op de tablet zijn 

gedownload) gebruikt worden, is aan de studenten gevraagd om vijf apps te 

benoemen die zij het vaakst gebruiken (zei figuur 5 en 6). Uit de voormeting 

(figuur 6) blijkt dat de apps om online documenten te bewaren het meest 

worden gebruikt (9 van de 11 studenten). Hieronder vallen Dropbox en iCloud. 

Daarnaast worden Schooltas, notities, en Webdav het meest gebruikt (5 van de 

11 studenten). Vervolgens is de vraag gesteld welke apps studenten het meest 

geschikt achten voor het onderwijs. Hierbij gaven 4 van de 11 studenten aan 

dat Schooltas en Notities ook geschikte apps zijn voor het onderwijs. Daarnaast 

gaven 3 van de 11 studenten aan dat apps om online documenten op te slaan, 

Webdav (om bestanden van i-schijf Saxion te openen) en Pages (om Word 

bestanden te openen en te bewerken) ook goed te gebruiken zijn in het 

onderwijs. 

 

 
Figuur 5 Frequentie van de meest gebruikte apps en geschikte apps voor 

het onderwijs (voormeting) 
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In de nameting (figuur 6) is aan de studenten gevraagd welke apps ze het meest 

gebruikt hebben en welke apps ze het meest geschikt vinden voor het 

onderwijs (figuur 4). De meest gebruikte apps zijn Dropbox (18 van 24), 

Evernote (16 van 24), Facebook (14 van 23) en WebDav (10 van 23). De 

studenten zijn het er over eens dat zij Evernote de meest geschikte app vinden 

voor het onderwijs (7 van de 21). Hierbij geven de zeven studenten als 

toelichting dat Evernote bruikbaar is voor het maken van aantekeningen. 

Andere apps die volgens de studenten het meest geschikt zijn voor het 

onderwijs zijn: WebDav voor het openen van readers (6 van 21), Dropbox voor 

het delen van documenten (6 van 21) en Socrative om te testen of de stof is 

blijven hangen (4 van 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedurende het iPad project hebben de docenten een begeleidingstraject gevolgd 

om de iPad in te zetten ter ondersteuning van hun didactiek en vakinhoud. Om 

inzicht te krijgen in welke manier de docenten de opgedane kennis en 

vaardigheden hebben toegepast bij de eerstejaars iPad klassen is aan studenten 

gevraagd welke apps de docenten hebben ingezet in hun les. Hierbij konden zij 

uit meerdere antwoord opties kiezen (Tabel 15).  

 

 

Figuur 6 Frequentie van de meest gebruikte apps (n=24) en geschikte apps 
(n=21) voor het onderwijs (nameting) 
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Tabel 15 Welke apps zijn ingezet gedurende de lessen 

Welke van de onderstaande apps hebben de 

docenten in hun les ingezet? 

Respons in percentage 

(n = 23) 

Socrative student 96% 

Socrative teacher 96% 

Dropbox 96% 

Prezi 70% 

Youtube 48% 

Popplet 39% 

Educreations 26% 

Haiku Deck 0% 

Slide Shark 0% 

Overig; namelijk……. 17% 

 

Uit tabel 15 blijkt dat 22 van de 23 studenten (96%) aangeven dat de docenten 

Socrative student, Socrative teacher en Dropbox inzetten tijdens hun les. Prezi 

wordt door 16 van de 23 studenten (70%) benoemd als app die wordt ingezet 

tijdens de les. De presentatie apps Haiku Deck en Slide Shark worden volgens de 

studenten niet ingezet tijdens de les. In het totaal hebben vier studenten (17%) 

overige apps aangegeven, namelijk: Evernote (3 van 4) en de WebDav (1 van 4). 

Het doel van het begeleidingstraject was dat docenten leren de apps in te zetten 

ter ondersteuning van hun didactiek en vakinhoud. Om te achterhalen of 

studenten dit ook in de pilot hebben ervaren, is hen gevraag om een voorbeeld te 

geven hoe de docenten deze apps hebben ingezet in de les (zie tabel 16).  

 

Tabel 16 Voorbeelden hoe de docent de iPad heeft ingezet tijdens de les 

(nameting) 

Voorbeelden inzet iPad tijdens de les (n= 23) 

 

Socrative als formatieve toetst (6 

van 23) 

socrative, dus voor een tussentijds toetsje. 

met oefen toetsen 

Via Socrative bijvoorbeeld, werkt prettig, fijne manier van ``overhoren`` 

vragen stellen over de stof d.m.v Socrative 

Oefentoetsen d.m.v de app Socrative, readers en notities altijd bij je 

hebben, 

Overhoringen, powerpoints meelezen, readers openen 

PowerPoint van te voren online 

zetten (8 van 23) 

powerpoint van te voren op zetten 

Door de pp op de g schijf te zetten 

readers via de ipad. powerpoints meekijken, socrative 

de power point kun je zelf openen op webdav 

Powerpoint te vinden op je ipad 

Voorbeelden zijn makkelijk te koppelen, daarnaast biedt het toegang tot 

het openen van powerpointprogramma 

Powerpoint: les volgen via iPad 

Overhoringen, powerpoints meelezen, readers openen 
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Socrative (als quiz) (7 van 23) Socrative (4 van 23) 

Er zijn quizjes gehouden onder paar lessen. 

Quiz, readers, powerpoint, mail 

Readers via iPad openen (5 van 23) Quiz, readers, powerpoint, mail 

Bij apps zoals socrative, het gebruik van de reader, of het maken van 

notities. 

readers via de ipad. powerpoints meekijken, socrative 

Oefentoetsen d.m.v de app Socrative, readers en notities altijd bij je 

hebben, 

Overhoringen, powerpoints meelezen, readers openen 

Presentatie van de iPad op het 

digibord projecteren (2 van 23) 

Bijvoorbeeld een presentatie op de iPad laten zien op het digibord door 

middel van schermaansluiting 

Presentaties, socrative, dropbox 

Dropbox (1 van 23) Presentaties, socrative, dropbox 

Het maken van notities (2 van 23) Bij apps zoals socrative, het gebruik van de reader, of het maken van 

notities. 

Oefentoetsen d.m.v de app Socrative, readers en notities altijd bij je 

hebben, 

Om dingen te laten zien (1 van 23) Om dingen te laten zien 

Socrative om voorkennis te 

activeren (1 van 23) 

Socrative bij de les om informatie uit voorgaande lessen weer op te halen 

met het afmaken van een toetsje 

   

Uit de voorbeelden (tabel 16) van de studenten blijkt dat de docenten de iPad 

voornamelijk hebben ingezet om met behulp van Socrative quizzen of 

formatieve toetsen af te nemen (7 van de 23 en 6 van 23). Daarnaast hebben de 

docenten de iPad gebruikt bij het online plaatsen van de PowerPoints zodat 

studenten gedurende de les kunnen meekijken met de presentaties (8 van 23). 

Ook is de iPad ingezet voor het digitaal plaatsen en openen van de readers (5 

van 23). Uit deze gegevens zou opgemaakt kunnen worden dat de docenten in 

staat zijn om de iPad in te zetten ter ondersteuning van hun didactiek, door 

Socrative in te zetten voor het formatief toetsen van kennis.  

 

2.4 Gebruik van digitale schoolboeken 

In het iPad project hebben de eerstejaars studenten de mogelijkheid gekregen 

om hun schoolboeken digitaal aan te schaffen. Om hier meer inzicht in te 

krijgen zijn zowel in de voormeting als in de nameting items opgenomen die 

betrekking hebben op het gebruik van digitale boeken (zie tabel 17). Veel 

studenten geven aan gebruik te maken van Schooltas om hun boeken te 

downloaden (77% voormeting en 81% nameting). Wanneer de studenten aan 

hebben gegeven dat ze de boeken ergens anders downloaden is de vraag 

gesteld waar ze deze boeken hebben gedownload. Als de uitkomsten van voor- 

en nameting met elkaar worden vergeleken valt op dat niet alle studenten in de 

voormeting nog een keuze hadden gemaakt waar en of ze hun boeken wilde 

downloaden. Uit de nameting blijkt dat op twee studenten na alle studenten 

hun boeken digitaal hebben besteld. Eén van deze twee studenten heeft als 

toelichting gegeven dat ze al tweedehands boeken tot haar beschikking had.  
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Tabel 17 Gebruik digitale boeken 

Waar download je jouw boeken Respons 

voormeting  

(n = 30) 

Waar download je jouw boeken Respons 

nameting 

(n= 23) 

Schooltas 77% Schooltas 81% 

Anders namelijk: 23% Anders namelijk: 19% 

- Niet van toepassing 2 van 7 
- Niet ik heb papieren 

boeken 
2 van 6 

- Geen boeken gedownload 2 van 7 - Coutinho 2 van 6 

- Hangt af van wat ik nodig 

heb 
2 van 7 - Noordhoff 1 van 6 

- Hangt af van prijs 1 van 7 - Thiemeulenhoff 1 van 6 

 

Om meer inzicht te krijgen in welke boeken de studenten gebruiken op hun 

iPad is hen gevraag welke boeken ze gedownload hebben. In Figuur 7 worden 

de antwoorden uit zowel de voor- als nameting weergegeven.  

  

Figuur 7 Aangeschafte digitale schoolboeken 
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Uit de resultaten van de voor- en nameting blijkt dat de boeken Muziekmeester, 

werken in basisonderwijs, ontwikkeling door onderzoek en taaldidactiek door 

de meeste studenten digitaal worden aangeschaft. Wanneer de uitkomsten uit 

de voor- en nameting met elkaar worden vergeleken valt op dat Werken in het 

basisonderwijs, Ontwikkeling door onderzoek en Taaldidactiek na afloop van 

de pilot door meer studenten zijn aangeschaft dan voorafgaand aan de pilot.  

 

Ook is de studenten gevraagd naar hun mening over het gebruik van digitale 

boeken en readers. In tabel 18 worden de antwoorden van studenten van zowel 

de voor- als de nameting weergegeven. De gegeven open antwoorden zijn in 

eerste instantie gecodeerd naar positief (+) en negatief (-). In een aantal 

antwoorden zit zowel een positief als negatief argument (+/-).Vervolgens zijn 

de uitgeschreven antwoorden geclusterd. Per cluster is aangegeven hoe vaak 

een antwoord is gegeven. Hierbij was het mogelijk dat in één antwoord 

elementen uit twee clusters benoemd zijn waardoor het totale aantal in de tabel 

hoger kan liggen dan het totaal aantal respondenten. Per codering zijn de 

argumenten van de studenten weergegeven.  

Tabel 18 Mening digitale boeken en readers 

Respons voormeting (n=27) Respons nameting (n=23) 

Praktisch (6 van 27) 

+ Scheelt papier en gewicht 

+ Veel papieren compact bij je 

+ Je raakt niks kwijt 

+ Hoeft niet te printen 

+ Scheelt boeken 

+ Scheelt ruimte 

Praktisch 12 van 23) 

+ werkt prima. 

+ Erg handig: Alles op 1 plek  

+ Ontzettend prettig werken  

+ Super handig, het scheelt je bergen papier  

+ Via schooltas is het ideaal. Functie is super fijn!  

+ Dat ik alles in 1 apparaat heb zitten en het dus niet kwijtraak.  

+ het makkelijkste is dat je het altijd bij je hebt en als je het offline 

ook hebt is het ideaal, scheelt heel veel werk met zoeken wat je mee 

moet nemen en als je iets op moet zoeken heb je het bij je.  

+ Makkelijk, geen gesleep  

+ Ik vind dit heel handig. Je hebt altijd de readers bij je. En het 

scheelt veel gewicht.  

+ Superhandig dat ik niet alle readers hoef te printen. 

+ readers vind ik ideaal, ik kan er in werken en ze zijn snel te vinden. 

ook als je iets van een ander vak nodig hebt. 

+ ik kan bij alle readers en powerpoints die we nodig hebben voor de 

opleiding dus dat vind ik heel handig. 

Toegankelijk (4 van 27) 

+ Boeken altijd bij je 

+ Alles bij de hand 

+ Alleen iPad nodig 

+ Digitaal bij de hand hebben 

Toegankelijkheid (2 van 23) 

+/- Ik vind het erg functioneel. Ik merk alleen wel dat ik vaker 

schooltas gebruik als andere e-books. Dat komt denk ik doordat je 

daarvoor eerst naar de site van de uitgever moet gaan. 

+/- De app Schooltas hiervoor is erg handig en heel erg duidelijk. Ik 

zou het liefst alle boeken hierin willen hebben. Dus niet dat ik naar 

een site moet zoals bij Noordhoff 

+/- Readers genoeg, boeken veel te weinig 

Bruikbaarheid (4 van 27) 

+ Stuk vlotter en duidelijker 
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+ Handig en mobiel 

+ Duidelijk en makkelijk mee te werken 

+Werkt prettig 

Digitaal leest makkelijk (2 van 27) (3 van 

27) 

+ Het leest makkelijker dan van te voren 

verwacht 

+ Duidelijk leesbaar  

- Mis papieren boek voor gemak met lezen 

- Fijner lezen van papier 

- Prettiger om uit ‘echt’ boek te lezen 

Digitaal leest makkelijk (1 van 23) 

+/- Ik vind readers wel fijn, je hoeft dan niet elke keer een reader 

mee te nemen omdat het allemaal digitaal is opgeslagen, hieruit hoef 

je ook niets te leren voor een toets. Digitale boek vind ik niet zo 

prettig, heb liever een fysiek boek, omdat het dan beter bij me blijft 

hangen en overzichtelijker is, + zonder afleidingen van andere Apps. 

Notities bij kunnen maken (2 van 27) 

+ Je kunt er notities bij maken 

+ Dingen markeren en aantekeningen bij 

maken 

Notities (2 van 23) 

+ De boeken in schooltas hebben de mogelijkheid van 

aantekeningen. Het is ook fijn dat wij de readers (en verscheidene 

andere documenten) online/digitaal hebben. Deze hoeven we dus 

niet noodzakelijk allemaal te printen. 

+/- Readers zijn snel op te zoeken en door te bladeren in WebDAV, 

maar je kunt geen bookmarks of aantekeningen maken zonder daar 

een ander programma voor te moeten installeren, wat dan overigens 

ook niet makkelijker gaat dan het op papier aantekeningen maken.  

+/- De readers vind ik super fijn, je hebt zo geen gesleep en je hoeft 

niks uit te printen. de digitale boeken zijn fijn, ze zijn een stuk 

goedkoper. wel is het vervelend dat je ze maar een jaar kan 

gebruiken, de aantekeningen in schooltas zijn fijn, je kan markeren in 

het boek zelf dit is prettig. wel vind ik een ipad lastiger om van te 

leren dan vanuit een gewoon boek. doordat je kan markeren ga je 

niks meer opschrijven. 

+/- Ik gebruik het heel weinig, vind een `echt` boek prettiger. Het is 

wel handig dat je in Schooltas dingen kunt markeren. 

+ Readers zijn handig (2 van 27)  

+ Effectief/goed (2 van 27)  

Makkelijk te openen (1 van 27) (1 van 27) 

+ Boeken zijn makkelijk te openen 

- Boeken zouden makkelijker geopend 

moeten kunnen worden 

 

+ Schooltas fijne uitgever (1 van 27) (1 van 

27) 

- Andere uitgevers niet fijn (1 

 

+ Snel doorbladeren (1 van 27)  

+ Bewerkbaar (1 van 27)  

+ Duidelijke indeling (1 van 27)  

+ Goede inhoudsopgave (1 van 27)  

Nog niet alles digitaal verkrijgbaar (3 van 

27) 

- Niet alles is beschikbaar voor de iPad 

- Readers daadwerkelijk kunnen 

downloaden 

- Nog niet alle boeken digitaal te verkrijgen 

-  

Beperkingen (3 van 27) 

- Kan meer worden ingegaan op 

mogelijkheden van iPad 

- Interactiever dan verwacht 

- Mogelijkheden zijn gering  

- Kan boek maar voor één jaar kopen (1 

van 27) 

Beperkingen (2 van 23) 

- vind ze duur vooral voor 1 jaar  

+/- Prima te doen, ik prefereer ze boven de fysieke kopieën. Al vind 

ik het abonnement in een stadium dat relatief gezien voor 4 jaar te 

duur is. Daarbij komt het feit dat het maar een jaarlijks abonnement 

is, wat niet bevorderlijk is voor de portemonnee. We gebruiken 

sommige boeken maar even, om pas aan het einde van het jaar erop 

weer gebruik te maken van de boeken. 
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Uit tabel 18 is op te maken dat de studenten na afloop van de pilot zeer positief 

zijn over het gebruik van de digitale boeken en readers. De meeste argumenten 

zijn gericht op het praktische gebruik van de digitale boeken en readers (12 van 

de 23). De suggesties voor verbetering zijn voornamelijk gericht op het kunnen 

maken van aantekeningen in de readers en enkele digitale boeken (3 van de 

23). Er zijn twee studenten die hebben aangegeven dat ze het prettiger vinden 

om vanuit een fysiek boek te leren (2 van 23). De beperkingen van de digitale 

boeken zijn gericht op de kosten (2 van 23). Twee studenten geven aan dat ze 

niet tevreden zijn over de licentie van één jaar.  

 

2.5 Gebruik van de iPad in het basisonderwijs 
Vervolgens is aan de studenten gevraagd hoe ze denken de iPad in te kunnen 

zetten tijdens hun stage (basisschool) (Tabel 19).  

Tabel 19 Inzet iPad in het basisonderwijs  

Zou je op dit moment de iPad in kunnen zetten op 

een basisschool?  

Respons in percentage 

(n = 23) 

Ja, ik zou de iPad in kunnen zetten 52% 

Nee, ik zou de iPad nog niet in kunnen zetten op een 

basisschool 

48% 

 

Uit tabel 19 blijkt dat 12 van de 23 studenten (52%) de iPad op dit moment zou 

kunnen inzetten op de basisschool. Wanneer studenten deze vraag met ‘ja’ 

hebben beantwoord is gevraagd om hier een voorbeeld van te geven op welke 

manier ze dit zouden kunnen doen. 

Tabel 20 Voorbeelden hoe de student de iPad in zou kunnen zetten in het 

basisonderwijs 

Voorbeelden inzet iPad in het basisonderwijs (n=) 

 

(didactische) Spelletjes via apps (3 van 

12) 

 

Met presentaties, foto`s laten zien, spelletjes via apps 

Je kan ze er spelletjes op laten doen die te maken hebben met rekenen of 

taal. ook kan je er gemakkelijk iets mee laten zien aan de kinderen. 

Spelenderwijs rekenen oefenen. 

Presentaties (3 van 12) 

 

het aansluiten op de beamer en vandaar de les laten zien, of een gedeelte 

uitleg meenemen naar een leerling, hetzij via een app, of iets anders. 

Oefenen, lezen, pp 

1op1 lesgeven (2 van 12)  

 

1op1 lesgeven bij kinderen met een achterstand 

1op1 met een leerling oefenen 

Vertaalmachine bij Engels (1 van 12) 

 

Als vertaalmachine bij Engels. Rekenzwakke leerlingen op DiKiBo laten 

oefenen. 

DikiBo (1 van 12) 

 

Als vertaalmachine bij Engels. Rekenzwakke leerlingen op DiKiBo laten 

oefenen. 
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Boek maken (1 van 12) 

 

Boek maken, dit heb ik gedaan. 

Oefenen met lezen (1 van 12) 

 

Oefenen, lezen, pp 

Klokkijkles (1 van 12) 

 

Bij een klokkijkles les, als timer 

Notities (1 van 12) 

 

Voor snelle notities of bijvoorbeeld als een snelle toegang tot informatie. 

Socrative (1 van 12) Socrative 

 

Uit tabel 20 is op te maken dat studenten de iPad voornamelijk in zouden 

zetten om spelenderwijs te oefenen met bijvoorbeeld rekenen (3 van 12). 

Hierbij zouden apps ingezet kunnen worden voor het één op één begeleiden 

van kinderen met een achterstand.  

Tot slot is in de nameting aan de studenten gevraagd welke mogelijkheden zij 

in de toekomst zien voor het gebruik van de iPad (zie tabel 21). Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen de inzet van iPad bij groep 1/2, groep 3/4, groep 

5/6 en groep 7/8. Voor groep 1/2 zien de studenten voornamelijk 

mogelijkheden in het spelenderwijs leren (9 van 23). Bij groep 3/4 

voornamelijk voor het oefenen van sommen en woorden (5 van 23). Opvallend 

is dat studenten bij groep 5/6 voornamelijk de iPad willen inzetten om hun 

eigen lessen mee voor te bereiden (5 van 23). Tot slot zien zij bij groep 7/8 

voornamelijk mogelijkheden voor de inzet van de iPad bij het rekenonderwijs 

(5 van 23).  

Tabel 21 Mogelijkheden van de iPad voor de toekomst  

Welke mogelijkheden zie je in de toekomst voor het gebruik van de iPad in groep 1/2: 

Spelletjes (9 van 23) in een speelhoek, educatieve spelletjes of een boekje lezen. 

spelletjes laag drempelig 

Schoolspelletjes 

Leerspelletjes spelen 

Voornamelijk het spelen van spelletjes ter bevordering van de cognitieve 

ontwikkeling. 

Bijv les ondersteunende spelletjes 

Je kunt individueel een app met puzzels of dat soort spelletjes gebruiken. 

Educatieve spelletjes 

Kleine spelletjes, zoals leren met de klok omgaan 

Afbeeldingen (3 van 23) Knutselwerkjes foto`s 

Plaatjes opzoeken en laten zien als je bij een individueel groepje iets 

toelicht of inspiratie wilt geven. 

je kan steeds op google plaatjes die je zelf wil laten zien en de kinderen er iets over 

laten vertellen je bent zo niet beperkt tot de plaatsjes die je hebt 

Filmpjes (2 van 23) filmpjes kijken of een op een oefeningen doen met een leerling 

In een hoek filmpjes kijken met zn twee. Wel educatieve filmpjes 

Cijfers (2 van 23) Cijfer en letter apps gebruiken 

spelenderwijs bezig zijn met getallen en letters 

Vervanging computer  

(2 van 23) 

vervanging van de computer 

Ze zouden qua ICT eerder in ontwikkeling kunnen komen en zouden er meer 

gevarieerde opdrachten aan te pas kunnen komen. 
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Niet geschikt (2 van 23) Geen, groep 1/2 is niet geschikt 

Niet veel, het is speelsgericht 

Boek lezen (2 van 23) in een speelhoek, educatieve spelletjes of een boekje lezen. 

Boeken lezen 

Motorische vaardigheden  

(1 van 23) 

motorische vaardigheden 

 

 

Welke mogelijkheden zie je in de toekomst voor het gebruik van de iPad in groep 3/4: 

Sommen oefenen (5 van 

23) 

Sommetjes oefenen via een app 

Oefenen met rekenen/taal etc 

het oefenen van rekensommen, tafels en dergelijke. 

Oefenen opgaves 

Taal oefeningen en rekenopdrachtjes snel kunnen maken op de ipad 

 

Woorden oefenen (5 van 

23) 

Oefenen met rekenen/taal etc 

Woordjes leren via een app 

spelletjes met woorden kan je ze op de ipad laten doen. 

Woorden flitsen 

Taal oefeningen en rekenopdrachtjes snel kunnen maken op de ipad 

 

Spelletjes (4 van 23) spelletjes / schrijf oefeningen 

Leerspelletjes spelen 

spelletjes met woorden kan je ze op de ipad laten doen. 

Educatieve spelletjes 

 

Afbeeldingen (4 van 23) Voornamelijk voor rekenen/taal, om makkelijk en draagbaar een visueel voorbeeld 

te hebben, of een pagina met uitleg. 

Weinig, misschien apps of foto`s 

Misschien afbeeldingen tonen of een liedje opzetten. 

 

Filmpjes (2 van 23) filmpjes kijken of een op een oefeningen doen met een leerling 

tijdens je les even een geluidsfragmentje laten horen wat je stof ondersteunt. 

 

Vervanging computer  

(1 van 30) 

vervanging van de computer 

 

Extra begeleiding (2 van 

23) 

Extra begeleiding 

Leerlingen die iets meer hulp nodig hebben kun je met een app op de ipad aan het 

werk zetten. Ditzelfde geldt voor leerlingen die juist iets meer uitdaging nodig 

hebben. 

 

Klokkijken (1 van 23) Klokkijken 

 

Motorische vaardigheden 

(1 van 23) 

motorische vaardigheden en ruimtelijk inzicht bevorderen 

 

 

Welke mogelijkheden zie je in de toekomst voor het gebruik van de iPad in groep 5/6: 

Lessen voorbereiden (5 

van 23) 

Lessen voorbereiden, 

ruimtelijk inzicht en rekenkundige vaardigheden bevorderen  

Presentaties voor lessen 

wanneer iedereen een ipad heeft kan je socrative gebruiken. 

Presentaties 

Informatie is sneller bij de hand, plus kan het ervoor zorgen dat er minder printers 

gebruik hoeft te worden. Milieutechnisch gezien is dit duurzamer. 

rekenen (11 van 23) Rekenen 
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Mogelijk een individu extra laten oefenen met een rekenspel of taaloefening-app. 

werkstukken , verdieping en spellen 

Rekenmethodes via de ipad, spellen met uitleg, spreekbeurten hulpmiddel 

Lessen voorbereiden, 

ruimtelijk inzicht en rekenkundige vaardigheden bevorderen 

Tafels oefenen 

Voor rekenen, ruimtelijk inzicht vergroten door voorbeelden bijdehand te hebben, 

evt zaakvakken zoals topografie of natuur met voorbeelden  

Oefenen opgaves 

Oefenen met rekenen/taal etc. 

rekensommen oefenen 

taal (3 van 23) Mogelijk een individu extra laten oefenen met een rekenspel of taaloefening-app. 

werkstukken , verdieping en spellen 

Oefenen opgaves 

Oefenen met rekenen/taal etc. 

 

Spelletjes (2 van 23) Mogelijk een individu extra laten oefenen met een rekenspel of taaloefening-app. 

werkstukken , verdieping en spellen 

Rekenmethodes via de ipad, spellen met uitleg, spreekbeurten hulpmiddel 

 

Informatie opzoeken (2 

van 23) 

Socrative, gebruik maken van zoekmachine 

Boeken erop zetten, methodes, snel informatie zoeken 

Filmpjes (1 van 23) filmpjes kijken of een op een oefeningen doen met een leerling 

 

Vervanging computer  

(1 van 23) 

vervanging van de computer 

 

Extra begeleiding (1 van 

23) 

Extra begeleiding 

 

Zaakvakken (1 van 23) Voor rekenen, ruimtelijk inzicht vergroten door voorbeelden bijdehand te hebben, 

evt zaakvakken zoals topografie of natuur met voorbeelden  

Klokkijken (1 van 23) Om snel wat informatie te vinden, voor oefenen met klokkijken. 

 

 

Welke mogelijkheden zie je in de toekomst voor het gebruik van de iPad in groep 7/8: 

rekenen (5 van 23) Rekenen, natuuropdrachten 

rekenkundige vaardigheden bevorderen 

Voor rekenen, ruimtelijk inzicht vergroten door voorbeelden bijdehand te hebben, 

evt zaakvakken zoals topografie of natuur met voorbeelden  

Oefenen met rekenen/taal etc. 

Zie groep 5/6. Doch zal het op deze leeftijdsgroep een negatief effect kunnen 

hebben, omdat dit kan leiden tot meer afleiding voor de kinderen die al ouder zijn 

spelling en rekensommen oefenen 

 

Presentaties maken (4 van 

23) 

een prezi maken op de ipad, en die vervolgens linken aan het bord op school. 

Bijvoorbeeld prezi`s maken op de ipad en dan het scherm delen met het digibord. 

Presentaties voor lessen 

Presentaties 

 

Informatie opzoeken (3 

van 23) 

Laat de kinderen zelf dingen opzoeken 

Voor het vinden van informatie voor verslagen of het oefenen van engels 

Boeken erop hebben, methode, informatie zoeken, hulp bij bijv. rekenen via een app 

Werkstukken (3 van 23) werkstukken , spellen en verdieping 

Informatie opzoeken voor werkstukken en alle lessen kunnen voorbereiden daarop. 

Socrative, zoekmachine: google, projecten 

 

Filmpjes (3 van 23) Filmpjes bekijken 

Engelse filmpjes laten kijken. 
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filmpjes kijken of een op een oefeningen doen met een leerling 

 

Lessen voorbereiden (2 

van 23) 

Informatie opzoeken voor werkstukken en alle lessen kunnen voorbereiden daarop. 

Socrative, zoekmachine : google, projecten 

 

taal (2 van 23) werkstukken , spellen en verdieping 

Oefenen met rekenen/taal etc. 

 

Vervanging computer  

(2 van 23) 

vervanging van de computer 

Leerlingen zijn bekwaam met technische middelen. Je kunt van alle functies gebruik 

maken. Je kunt ook een toets in een computerlokaal geven. 

 

Extra begeleiding (2 van 

23) 

Hulpmiddel bij spreekbeurten, laten zien van foto`s, verschillende apps voor 

leerlingen met leerproblemen. 

filmpjes kijken of een op een oefeningen doen met een leerling 

 

Zaakvakken (2 van 23) Rekenen, natuuropdrachten 

Voor rekenen, ruimtelijk inzicht vergroten door voorbeelden bijdehand te hebben, 

evt zaakvakken zoals topografie of natuur met voorbeelden dingen 

Spreekbeurten (1 van 23) Hulpmiddel bij spreekbeurten, laten zien van foto`s, verschillende apps voor 

leerlingen met leerproblemen. 

 

 

2.6 Conclusie  
 

In deze tweede lijn is de meerwaarde van de tablet voor het onderwijs van de 

APO Deventer onderzocht. Specifiek is gekeken naar de inzet van de iPad door 

de docenten, de inzet van de iPad in het basisonderwijs en de inzet van digitale 

schoolboeken en readers op de iPad. Kort samengevat bleek uit de voormeting 

dat de studenten met vertrouwen het werken met de iPad in het onderwijs 

tegemoet gingen. Vervolgens bleek uit de nameting dat ze het prettig vonden 

om te werken met de iPad in het onderwijs. Studenten zien een toegevoegde 

waarde van de iPad voor het onderwijs. Daarnaast gaven de studenten aan in 

de nameting dat de iPad leidt tot meer interactie. Uit de nameting blijkt dat 

studenten de tablet voornamelijk als toegevoegde waarde zien bij het maken 

van aantekeningen en het opzoeken van informatie.  

Het doel van deze pilot was om inzicht te krijgen in het gebruik van de iPad in 

het onderwijs, waarbij specifiek is gekeken naar de inzet van het digitale 

lesmateriaal en de vertaling naar het basisonderwijs. Daarnaast is specifiek aan 

studenten gevraagd welke apps hun docenten inzetten in het onderwijs.  

Bijna alle studenten geven aan dat zij de app Schooltas en Evernote het meest 

geschikt vinden voor het onderwijs. Studenten zijn van mening dat de iPad de 

docent ondersteunt bij de vakinhoud en de vakdidactiek. De meest ingezette 

apps door docenten zijn Socrative en Prezi. Socrative wordt voornamelijk 

ingezet voor formatieve toetsen en quizzen om de voorkennis te activeren. 

Prezi wordt ingezet voor klassikale instructies. In het begeleidingstraject 
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hebben de docenten geleerd om onder andere Socrative in te zetten ter 

ondersteuning van de vakdidactiek. Uit de ervaringen van de studenten zou 

opgemaakt kunnen worden dat de docenten deze kennis hebben toegepast in 

de lessen.  

Vrijwel alle studenten hebben meerdere boeken digitaal aangeschaft. Hierbij 

zijn de meeste schoolboeken gedownload via Schooltas. De meest aangeschafte 

digitale boeken zijn Muziekmeester, Werken in basisonderwijs, Ontwikkeling 

door onderzoek en Taaldidactiek. Studenten vinden het over het algemeen zeer 

prettig om met digitale boeken en readers op hun iPad te werken. Met name de 

functionaliteit van het maken van aantekeningen vinden zij het prettigst. 

Studenten geven wel aan dat ze graag de mogelijkheid zouden hebben om hun 

licentie te verlengen.  

Tot slot geeft meer dan de helft van de eerstejaars studenten aan dat ze na 

afloop van de pilot in staat zijn om de iPad toe te passen in het basisonderwijs.  

3. Onderzoekslijn: explicit modeling / teach what you preach 
 

Zoals eerder is aangegeven is de derde lijn van dit project gericht op de 

tweedejaars iPad klas studenten en de intervisie docent. In deze lijn staat de 

vraag centraal: “Hoe zorg ik er als docent voor dat ik de studenten helder maak 

op welke manier ik de iPad inzet in mijn onderwijs zodat de studenten deze kennis 

kunnen toepassen tijdens hun stage?”. Als interventie heeft de het lectoraat 

Innovatief en Effectief Onderwijs een presentatie gegeven over het TPACK 

model en hoe studenten de iPad kunnen inzetten op hun stage. Gedurende deze 

presentatie is ook het lesvoorbereidingsformulier behandeld waarin de TPACK 

elementen zijn verwerkt (zie bijlage 1).  

3.1 Beschrijving interventie 

In samenwerking met het projectteam iPad pabo is het bestaande 

lesvoorbereidingsformulier wat gehanteerd wordt in het tweede jaar aangepast 

op basis van het TPACK model. Zowel in de inleiding, de kern en in de afsluiting 

zijn hulpvragen geformuleerd die de studenten moeten helpen om bij het 

ontwikkelen van een les op hun stage zichzelf af te vragen op welke manier ICT 

ondersteunend kan zijn aan de vakinhoud en de vakdidactiek. Wanneer ICT niet 

ondersteunend is aan zowel de vakinhoud als de didactiek, dient ICT niet te 

worden toegepast. Wanneer dit wel het geval is wordt beargumenteerd op 

welke wijze ICT ondersteunend kan zijn. Vervolgens voeren de studenten de les 

uit en reflecteren ze op het verloop van de les. Ook bij de evaluatie van de les 

zijn specifieke TPACK vragen geformuleerd (zie bijlage 2). Om de studenten te 
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leren werken met dit ontwikkelde formulier is een instructie georganiseerd 

waarin het lectoraat een presentatie heeft gegeven over het TPACK model. Deze 

presentatie is uitgevoerd met behulp van Educreations. Het model is getekend 

en mondeling toegelicht. De opname van deze instructie is naar de studenten 

gemaild zodat zij op eigen tempo en wanneer het hen uitkomt de instructie 

konden terugkijken. (Klik hier voor de opname van de instructie.) 

Onder begeleiding van de intervisiedocent hebben de studenten de opdracht 

gekregen om een les op hun stage voor te bereiden met behulp van het TPACK 

lesvoorbereidingsformulier. In de volgende paragraaf zullen de resultaten van 

de geanalyseerde lesvoorbereidingsformulieren worden beschreven.  

3.2 Resultaten explicit modeling / teach what you preach 

Acht van de 15 studenten (53%) hebben na afloop van de instructie een 

lesvoorbereidingsformulier ingevuld. Deze formulieren zijn geanalyseerd op 

basis van het TPACK model. Allereerst is er gekeken naar de beschrijving die 

studenten geven van de technologische kennis die nodig is om de iPad in te 

zetten in het onderwijs (technological knowledge, TK). Vervolgens is er 

gekeken op welke wijze de studenten beschrijven dat technologie 

ondersteunend is aan de vakinhoud (technological content knowledge TCK). 

Daarna hoe ICT de gekozen didactiek ondersteunt (technological pedagogical 

knowledge TPK). Ook zijn een aantal voorbeelden uitgewerkt van de studenten 

die in het voorbereidingsformulier hebben beschreven hoe ICT ondersteunend 

is aan zowel de vakinhoud als didactiek (technological, pedagogical, content 

knowledge, TPACK).  

Tabel 22 Analyse lesvoorbereidingsformulieren op basis van TPACK 

elementen  

Student: TK TCK TPK TPACK 

1 De app Euro Coin, 

weten hoe de app 

functioneert 

Het leren rekenen 

met geld door te 

oefenen met de app 

Euro Coin 

Leerling individueel 

laten oefenen met de 

app en de 

uitkomsten 

gezamenlijk te 

bespreken 

Leerlingen gaan 

individueel rekenen 

met geld met behulp 

van de app Euro 

Coin, dit ter herhaling 

van instructie en 

oefening rekenen 

met geld 

2 De app iMindmap, 

snoertje voor iPad 

aan de beamer 

aansluiten regelen 

Samenhang tussen 

begrippen, voor- en 

tegenargumenten, 

ontkrachten en 

betoog tonen met 

behulp van iMind 

Samen/ klassikaal 

vullen de leerlingen 

de iMindmap met 

begrippen die horen 

bij een betoog 

Met behulp van 

iMindmap wordt de 

samenhang tussen 

verschillende 

begrippen visueel 

gemaakt en 

geprojecteerd op het 

bord 

3 De app PuppetPals 

voor het inspreken 

Met behulp van een 

animatie in 

Met behulp van een 

animatie in 

Met behulp van een 

animatie in 

http://www.educreations.com/lesson/view/intervisie-les-1/10792104/
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Student: TK TCK TPK TPACK 

van een animatie PuppetPals een 

probleem schetsen 

voor het leren tellen 

tot 10 

PuppetPals de 

voorkennis van de 

leerlingen activeren 

PuppetPals een 

context schetsen 

voor het leren tellen 

tot 10, vervolg een 

instructie geven over 

het tellen tot 10 en 

daarna weer een 

animatie laten zien 

waarin tot 10 wordt 

geteld 

4 Woorden flits app Veilig en vlot leren 

van woorden en 

letters die in de 

vorige les zijn 

behandeld door ze 

op de iPad te flitsen 

Verlengde instructie 

waarin de woorden 

flits app de leerlingen 

met een achterstand 

extra oefening biedt. 

Met behulp van de 

woorden flits app een 

verlengde instructie 

bieden voor het veilig 

en vlot leren van 

woorden en letters 

uit de vorige les 

5 De app Klok Coach Analoge en digitale 

kloktijden met hele 

en halve uren en 10 

en 5 minuten 

verbeteren met 

behulp van de Klok 

Coach 

Klassikale uitleg met 

behulp van de Klok 

Coach app 

geprojecteerd op het 

digibord, daarna kan 

rekenzwak groepje 

met de app aan de 

slag 

Klassikale uitleg van 

analoge en digitale 

kloktijden om 

vervolgens in 

groepjes of 

individueel te gaan 

oefenen om de 

rekenvaardigheid te 

vergroten 

6 De app de wedstrijd 

van de schildpad en 

de haas 

Digitale versie van 

het boek De 

wedstrijd van de 

schildpad en de haas 

Eerst wordt het boek 

klassikaal 

voorgelezen daar 

kunnen de kinderen 

zelfstandig nog delen 

uit het boek digitaal 

laten voorlezen voor 

het beantwoorden 

van vragen 

Voor de verwerking 

van het verhaal de 

wedstrijd van de 

schildpad en de haas 

kunnen kinderen met 

behulp van de app 

delen van het 

verhaal 

terugluisteren en 

vragen 

beantwoorden 

7 De app letterleggen Met behulp van de 

app letterleggen 

woorden goed 

spellen die horen bij 

een plaatje 

Elke dag mag één 

groepje leerlingen 

samenwerkend leren 

met de app 

letterleggen 

In groepjes leren de 

leerlingen met 

behulp van de app 

letterleggen woorden 

goed te spellen die 

behoren bij een 

plaatje 

 8 Afbeeldingen op 

internet met de iPad 

opzoeken en laten 

zien 

Met behulp van 

afbeeldingen op 

internet de inhoud 

van een tekst 

schematiseren 

De informatie uit een 

tekst vastleggen in 

een schema en deze 

visualiseren met 

afbeeldingen van 

internet tijdens een 

klassikale instructie 

Leerlingen leren 

tijdens een klassikale 

instructie met behulp 

van de afbeeldingen 

op de iPad informatie 

uit een tekst te 

schematiseren 

 

Uit tabel 22 is op te maken dat alle 8 de studenten in staat zijn om zowel 

technologische, technologische content en technologisch didactische content 

kennis te beschrijven in hun lesvoorbereidingsformulier. Uit de evaluaties van 
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de lesformulieren is niet op te maken of de studenten deze lessen ook 

daadwerkelijk hebben geïmplementeerd. Bij drie van de acht studenten was dit 

wel het geval zoals af te leiden uit de volgende citaten:  

 “De ICT in mijn les is niet echt gelukt. Ik had geen flauw idee waar in de computer 

de kabel aangesloten moet worden. Op Saxion ligt er altijd een losse kabel waar je 

de iPad op kunt aansluiten op mijn stageschool niet. Op stage was niemand aan 

wie het kon vragen, de ICT’er weet meer over interne zaken zoals webmail.“ 

“De leerlingen zijn ontzetten geïntrigeerd door de iPad dus ik ga hem zeker vaker 

inzetten. Veel leerlingen hebben zelf ook een iPad thuis en het boeit ze toch 

ontzettend.”  

“De les was een stuk leuker door de inzet van de iPad, ook had ik meteen de 

aandacht van de leerlingen wat ik fijn vond.” 

Hieruit zou opgemaakt kunnen worden dat twee van de studenten die de les 

hebben geïmplementeerd positief zijn over de inzet van de iPad ter 

ondersteuning van hun vakinhoud en vakdidactiek. Bij één student is de 

implementatie niet naar wens verlopen door een gebrek aan technologische 

kennis (TK).  

3.3 Conclusie explicit modeling / teach what you preach 

Het doel van de derde onderzoekslijn is om te achterhalen of studenten in staat 

zijn om de iPad te integreren in het onderwijs wanneer de docent expliciet is 

over de wijze waarop hij/zij de iPad heeft geïntegreerd. Gedurende het 

onderzoek is deze lijn van opzet veranderd en is de rol van de docent bijgesteld. 

Zo heeft het lectoraat expliciet aangegeven op welke wijze de iPad ingezet kan 

worden aan de hand van het TPACK model. Vervolgens is dit model vertaald in 

een lesvoorbereidingsformulier. Uit de analyse van de 

lesvoorbereidingsformulieren blijkt dat de studenten onderscheid kunnen 

maken tussen de verschillende TPACK elementen en op basis hiervan hun les 

kunnen voorbereiden. Het is niet duidelijk of de studenten op basis van dit 

model ook in staat zijn om de les te implementeren.  
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4. Algemene conclusie en aanbevelingen 
 

Het onderzoeksdoel van de eerste lijn was om een begeleidingstraject digitale 

didactiek te ontwikkelen, waarbij onderzocht is welke apps door de docenten 

zijn geïntegreerd in hun onderwijs en met welk didactisch doel. Om de iPad te 

integreren in het onderwijs is het van belang dat de docent een bewuste keuze 

maakt of de gekozen app ondersteunend is aan zowel de vakinhoud en 

vakdidactiek. Wanneer dit niet het geval is zou de docent ervoor kunnen kiezen 

om de iPad niet in te zetten omdat de iPad dan geen expliciet doel dient en het 

risico bestaat dat deze eerder als afleider in het leerproces geldt dan daarin 

ondersteund. In het ontwikkelde begeleidingstraject heeft de vraag centraal 

gestaan hoe docenten de iPad in het onderwijs ter ondersteuning van de 

vakinhoud en vakdidactiek kunnen integreren. Uit de resultaten blijkt dat alle 

respondenten (9 van de 9) in eigen woorden kunnen toelichten waar het 

TPACK model voor staat en wat dit voor invloed heeft op de wijze waarop ze de 

iPad inzetten in hun onderwijs. Uit de evaluatie blijkt tevens dat alle docenten 

in staat zijn om minimaal één app of een alternatief ICT middel (digi-bord) in te 

zetten in hun onderwijs ter ondersteuning van zowel hun vakinhoud als de 

vakdidactiek. Het aantal apps waarmee de docenten daadwerkelijk 

heeftgeëxperimenteerd in hun onderwijs is beperkt gebleven. Uit de evaluatie 

onder de studenten (de tweede lijn), komt naar voren dat studenten na afloop 

van het iPad project de didactische meerwaarde van de inzet van de iPad door 

de docenten inzien. Op basis van deze bevindingen zou verondersteld kunnen 

worden dat het doel van de eerste onderzoekslijn: docenten begeleiden bij het 

integreren van de iPad in het onderwijs ter ondersteuning van de vakinhoud en 

vakdidactiek, is behaald.  

Het doel van de tweede onderzoekslijn was om met behulp van een voor- en 

nameting te meten wat de opbrengsten zijn van de inzet van de iPad bij de 

eerstejaars iPad klassen. Uit de resultaten blijk dat de studenten het prettig 

vonden om te werken met de iPad in het onderwijs. Studenten zien een 

toegevoegde waarde van de iPad in het onderwijs. Daarnaast gaven de 

studenten in de nameting aan dat de iPad leidt tot meer interactie. Uit de 

nameting blijkt dat studenten de tablet voornamelijk als toegevoegde waarde 

zien bij het maken van aantekeningen en het opzoeken van informatie. Bijna 

alle studenten geven aan dat zij de app Schooltas en Evernote het meest 

geschikt vinden voor het onderwijs. Studenten zijn van mening dat de iPad de 

docent ondersteunt bij de vakinhoud en de vakdidactiek. De meest ingezette 

apps door docenten zijn Socrative en Prezi. Socrative wordt voornamelijk 

ingezet voor formatieve toetsen en quizzen om de voorkennis te activeren. 

Prezi wordt ingezet voor klassikale instructies.  
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Vrijwel alle studenten hebben meerdere boeken digitaal aangeschaft. Hierbij 

zijn de meeste schoolboeken gedownload via Schooltas. Studenten vinden het 

over het algemeen zeer prettig om met digitale boeken en readers op hun iPad 

te werken. Tot slot geeft meer dan de helft van de eerstejaars studenten aan dat 

ze na afloop van de pilot in staat zijn om de iPad toe te passen in het 

basisonderwijs.  

Op basis van de gemeten opbrengsten van de inzet van de iPad in de eerstejaars 

iPad klassen kan opgemaakt worden dat studenten de inzet van de iPad als 

toegevoegde waarde voor hun onderwijs ervaren en het hen vertrouwen geeft 

in het inzetten van de iPad tijdens hun tweedejaars stage.  

Het derde doel was om te onderzoeken of tweedejaars iPad klas studenten met 

behulp van een aangepast lesvoorbereidingsformulier in staat zijn om de iPad 

in te zetten op hun stage. Uit de analyse van de lesvoorbereidingsformulieren 

blijkt dat de studenten onderscheid kunnen maken tussen de verschillende 

TPACK elementen en op basis hiervan hun les kunnen voorbereiden. Het is niet 

duidelijk of de studenten op basis van dit model ook in staat zijn om de les te 

implementeren.  

Op basis van deze resultaten kan verondersteld worden dat het pabo iPad 

project een mogelijk positief effect heeft gehad op het bewust inzetten van de 

iPad ter ondersteuning van de vakinhoud en vakdidactiek bij de docenten. De 

eerstejaars studenten ervaren de inzet van de iPad als toegevoegde waarde 

voor het onderwijs en de tweedejaars studenten zijn in staat om met behulp 

van het aangepaste lesvoorbereidingsformulier een les te ontwikkelen waarin 

ICT is geïntegreerd.  

4.1 Aanbevelingen voor vervolg onderzoek 
 

Uit zowel de evaluatie van het begeleidingstraject als de vragenlijsten onder de 

eerstejaars iPad klassen zijn een aantal suggesties voor een mogelijk 

vervolgtraject voor het pabo iPad project samengesteld. Deze suggesties zijn 

onderverdeeld onder (1) professionalisering digitale didactiek, (2) digitale 

schoolboeken, (3) onderzoek, (4) beleid en visie en tot slot (5) borging in de 

vorm van een competentieprofiel.  

Professionalisering digitale didactiek 

- opschalen van het professionaliseringstraject digitale didactiek, naar 

andere teams dan alleen team basisbekwaam 

- ruimte voor individuele consulten omdat de voorkennis van de 

doelgroep te gedifferentieerd is 
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- meer tijd en ruimte inplannen/ inroosteren voor docenten om te 

experimenteren met het gebruik van de iPad 

- maandelijks inplannen van bijeenkomsten om bij te blijven 

Digitale schoolboeken 

- mogelijkheid om alle boeken digitaal aan te kunnen schaffen 

- ruim voor de start van het schooljaar naast de boekenlijst ook de 

digitale boekenlijst naar studenten te sturen 

- in gesprek met de uitgeverijen over een mogelijke licentie verlenging 

Onderzoek 

- monitoring vervolgonderzoek naar de apps waar docenten mee 

experimenteren en op welke wijze ze deze inzetten ter ondersteuning 

van hun vakinhoud en vakdidactiek 

- verdiepend onderzoek naar de wijze waarop studenten leren met 

behulp van de iPad 

- vervolgonderzoek vragenlijsten voor- en nameting om te zien of er een 

ontwikkeling plaatsvindt (2012-2013/ 2013-2014/2014-2015) 

- verdiepend onderzoek hoe tweede- en derdejaars studenten van de 

iPad klassen de iPad inzetten op hun stage 

Visie en beleid 

- een team docenten selecteren die gezamenlijk de Visie Versneller tool 

van Kennisnet invullen om tot een gedeelde pabo visie te komen over 

de inzet van ICT in het onderwijs 

- de uitkomsten van deze rapportage terugkoppelen naar directie en MT 

om de visie van de pabo op de inzet van ICT te bespreken 

Borging 

- op basis van de uitkomsten van de rapportage een ICT-competentie 

profiel ontwikkelen 

- een team docenten selecteren die het competentieprofiel wilt 

aanscherpen 

- het competentieprofiel voorleggen aan de curriculum commissie 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Interviewschema 

 
Naam docent:  

Bij hoeveel van de 6 bijeenkomsten ben je 

denk je aanwezig geweest? 

 

Wat waren je verwachtingen voorafgaand aan 

het begeleidingstraject? 

 

Zijn deze verwachtingen uitgekomen?  

Weet je hoe je de iPad in je onderwijs kunt 

integreren zodat het ondersteunend is aan je 

vakinhoud en vakdidactiek (TPACK)? 

 

Kun je hier een voorbeeld van geven?  

Met welke apps heb je gedurende dit traject 

kennis gemaakt? (TK) 

 

Met welke apps heb je (thuis) geoefend om ze 

onder de knie te krijgen? (TK) 

 

Welke apps heb je daadwerkelijk ingezet 

tijdens je lessen? 

 

Welke lesinhoud heb je hier aan gekoppeld? 

(TCK) 

 

Hoe heb je dit didactische toegepast? 

(TPACK) 

 

Wat vond je goed aan het 

begeleidingstraject? 

 

Welke verbeteringen zie je voor een 

eventueel vervolg? 

 

Als je het traject op een schaal van 1-10 moet 

beoordelen, welk cijfer zou je geven? 
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Bijlage 2 Lesvoorbereidingsformulier TPACK 

 

 

 
 

 

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER  

 

 

 

Naam deelnemer:                                     

Datum:  

 

 

Onderwerp van de les: 

 

 

 

 

 

 

 

HULPVRAGEN DOELSTELLING(EN) 

Wat wil je met deze les bereiken bij de leerlingen? 

 

Wat is je concrete doel en bij welk algemeen doel hoort dit 

volgens jou? 

 

 

 

 

 

HULPVRAGEN BEGINSITUATIE 

Wat is het vertrekpunt van de leerlingen ten aanzien van je 

doelstelling(en)? 

  

Welke inschatting maak je ten aanzien van wat de kinderen 

kennen, kunnen, voelen en weten ten aanzien van je 

doelstelling(en)? 

 

 

 

 

 

HULPVRAGEN LEERPUNTEN VOOR JEZELF 

Waar wil je in deze les op letten ten aanzien van je eigen 

vaardigheden? 

 

Op welke aspecten van TPACK wil je je deze les focussen? TCK, 

TPK, PCK of TPACK  

  

Beschrijf dit zo concreet mogelijk 

 

Beschrijf hoe je dit wilt gaan bereiken 
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INLEIDING 

ONTWERPVRAGEN LESBESCHRIJVING ORGANISATIE  

- Aansluiting, oriëntatie, aandacht 

richten. (PK) 

- Hoe sluit je aan bij de 

belevingswerelden van de 

leerlingen? (PCK) 

- Hoe sluit je aan bij een vorige les/ 

activiteit? (PCK) 

- Weten de leerlingen hoe de les gaat 

verlopen en wat er van ze verwacht 

wordt? (PK) 

- Welke ‘technological’ (TK) 

‘aandachtvanger’ gebruik je? 

  

 
� 

 

 

 

KERN 

ONTWERPVRAGEN LESBESCHRIJVING ORGANISATIE  

- Welke gevarieerde didactische 

werkvormen gebruik je? (PK) 

- Hoe zorg je voor voldoende 

afwisseling in de activiteiten voor de 

leerling? (TPK) 

- Met welke technology heb je de 

leerstof overzichtelijk en toegankelijk 

gemaakt voor de leerlingen? (TCK) 

- Wat zal leerlingen aanspreken in de 

leerstof (CK) en op welke wijze kun 

je hier rekening mee houden (PK)?  

- Waar komen leerlingen (aspecten 

van) de leerstof tegen in hun 

leefwereld en op welke wijze kun je 

dit gebruiken in je les? (PCK) 

- Hoe heb je er (met behulp van 

technologie voor gezorgd dat de 

leerlingen actief met de leerstof 

bezig zijn? (TPACK) 

- Welke aanschouwelijke middelen 

gebruik je bij de les? (TK) 

- Hoe kun je de sfeer in de les 

optimaliseren? (PK) 

- Hoe is er sprake van een logische 

opbouw in inleiding, kern en 

afsluiting? (PK) 

- Heb je nog goed voor ogen wat je 

met deze les wilt bereiken? (CK) 

  

 
� 
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AFSLUITING 

ONTWERPVRAGEN LESBESCHRIJVING ORGANISATIE  

- Hoe controleer je of de leerlingen de 

doelen van de les hebben bereikt?  

(CK) 

- Hoe controleer je of je alle aspecten 

van TPACK in de les hebt 

uitgevoerd? 

- Kun je samen met de leerlingen 

bespreken hoe er in de les gewerkt 

is? (PK) 

- Kun je een gezamenlijke activiteit 

bedenken met behulp van 

technology waarmee je de les 

afrondt? (TPACK) 

-  

  

 
� 

 

 

TERUGBLIK 

Op welke manier is je manier van lesgeven veranderd door het gebruik van ICT? (TPK) 

Hoe heeft ICT jouw didactiek tijdens deze les ondersteund? (TPK) 

Op welke manier is de vakinhoud van je les aangepast door het gebruik van ICT? (TCK) 

Hoe heeft ICT jouw vakinhoud van deze les ondersteund? (TCK) 

Op welke manier heb jij je instructive voor deze les georganiseerd, aangepast en aangeboden? (PCK) 

Op welke manier heb je de elementen: ICT, vakinhoud en didactiek in deze les met elkaar geïntegreerd? (TPACK) 

Op welke manier heb je er voor gezorgd dat je les aansluit op de context, de doelgroep en de lessituatie? (Context) 

 

 

VERDIEPING 

Welke van de bovenstaande vragen vond je lastig te beantwoorden?  

Wat had je era an kunnen doe nom er zeker van te zijn dat dit TPACK element in je les was geïntegreerd?  

Wat heb je hier van geleerd?  

 

PLAN 

In mijn volgende les focus ik mezelf op; TPK/ TCK/ PCK /TPACK 

Omdat: ......................................  

Door: ......................................  
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Bijlage 3 Voormeting 
 

Beste Saxion student, 

Fijn dat je mee wilt werken aan dit iPad onderzoek! De vragenlijst die je gaat 
doorlopen gaat over het gebruik van de iPad het komend studiejaar. We willen 
daarover graag je mening en verwachtingen weten. In de vragenlijst zijn 
voornamelijk stellingen opgenomen die betrekking hebben op jouw voorkeur 
voor bepaalde leeractiviteiten, jouw motivatie om te gaan werken met de iPad 
en de bruikbaarheid van de iPad in het onderwijs. Met de antwoorden help je 
Saxion mee om een beeld te krijgen over hoe jij aankijkt tegen het gebruik van 
de iPad in het onderwijs. Het gaat steeds om jouw eerlijke mening of beleving. 
Er zijn dus geen foute of goede antwoorden.  

Om een volledig beeld te krijgen is het van belang de vragenlijst helemaal in te 
vullen. Je zult daar ongeveer 15 minuten voor nodig hebben.Je antwoorden 
worden geanonimiseerd, wat betekent dat ze in de rapportages niet naar jou te 
herleiden zullen zijn.  

Heb je vragen tijdens het invullen, dan kun je ze stellen aan de aanwezige 
onderzoeker. Anders kun je mailen naar s.e.vanderdonk@saxion.nl 

Dankjewel alvast en succes met het invullen! 

Namens het onderzoeksteam, 

Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs 
 

Hoe wil ik leren 

In dit onderdeel zijn stellingen opgenomen die betrekking hebben op de aard 
van jouw leren oftewel hoe leer jij. Het gaat dus steeds om jouw eerlijke 
mening of beleving. Er zijn dus geen foute of goede antwoorden.  

 

 

Zeer 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal 
Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

Ik zit niet alleen op school 
voor een diploma: veel dingen 
die ik leer vind ik echt 
interessant. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mijn eigen mening vind ik niet 
zo belangrijk: als ik mijn 
zaakjes maar ken.  
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Ik werk graag samen met 
anderen, vooral samen een 
werkstuk maken, vind ik leuk 
werk. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Veel dingen die je leert, zijn 
echt nutteloos; ik zou niet 
weten waar je die ooit nog 
voor zou kunnen gebruiken. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

In weet nooit zo goed 
wanneer ik de stof goed 
genoeg heb geleerd, wanneer 
ik kan stoppen met leren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Een goede docent staat niet 
alleen het boek uit te leggen, 
maar die vertelt er ook iets bij.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik vind het vervelend als een 
docent tijdens de les van de 
stof afdwaalt.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Begrippen leer ik letterlijk uit 
mijn hoofd.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

---- Pagina-einde ----- 

In dit onderdeel zijn stellingen opgenomen die betrekking hebben op de aard 
van jouw leren oftewel hoe leer jij. Het gaat dus steeds om jouw eerlijke 
mening of beleving. Er zijn dus geen foute of goede antwoorden.  

 

 

Zeer 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal 
Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

Ik leer niet zoveel van buiten; 
als ik het maar begrijp.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wat een goede docent maakt? 
Nou, liever iemand die 
duidelijk uitlegt en niet zo 
iemand bij wie je veel zelf uit 
moet zoeken. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sommige dingen onthoud ik 
heel gemakkelijk. De dingen 
waar ik mij iets bij voor kan 
stellen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Het is mij vaak niet duidelijk 
wat je nu wel of niet moet 
leren. Dat zouden ze je eens 
goed moeten vertellen. 
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Ik verdeel bij het leren de stof 
in kleine stukjes. Daarna leer 
ik stukje na stukje uit mijn 
hoofd. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik ga liever wat doen in de les 
dan dat ik de hele les moet 
luisteren naar mijn docent.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mijn manier van studeren? De 
stof doorlezen en daarna nog 
eens doorlezen en als ik het 
dan nog niet weet, lees ik het 
nog een door. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik vind het prettig om zelf 
dingen uit te zoeken.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik ben niet tevreden over mijn 
manier van prestaties 
behalen.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

---- Pagina-einde ----- 

Verwachtingen gebruik iPad 

In dit onderdeel zijn stellingen opgenomen over de verwachtingen die jij hebt 
ten aanzien van het gebruik van de iPad. Het gaat dus steeds om jouw eerlijke 
mening of beleving. Er zijn dus geen foute of goede antwoorden.  

 

 

Zeer 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal 
Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

Ik verwacht dat ik goed ben ik 
in het werken met de iPad  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik denk dat ik hulp nodig heb 
van een technisch persoon om 
de iPad te kunnen gebruiken  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik denk dat ik veel ga hebben 
aan het werken met de iPad 
tijdens de les  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik vind het prettig om de iPad 
te gaan gebruiken in het 
onderwijs  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik denk dat ik de iPad (het 
systeem) snel onder de knie 
heb zodat ik er ook snel mee 
aan de slag kan 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik denk dat het gebruik van de 
iPad in het onderwijs tot meer  
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interactie leidt tussen docent 
en student 

Ik denk dat het gebruik van de 
iPad in het onderwijs tot meer 
interactie leidt tussen 
studenten onderling 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik denk dat ik door het 
gebruik van de iPad in het 
onderwijs snel afgeleid ben  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik verwacht dat de iPad de 
docent ondersteunt bij de 
inhoud van een les  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik verwacht dat de iPad de 
docent ondersteunt bij de 
manier waarop hij/zij lesgeeft  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik verwacht dat de iPad de 
docent ondersteunt bij het 
overbrengen van de lesinhoud  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

---- Pagina-einde ----- 

Zie je een toegevoegde waarde van het 
gebruik van de iPad op school? Kies de 
omschrijving die het beste bij je past.  

 

 
Ja, dat zou veel kunnen 
toevoegen  

 
Ja, dat zou een beetje 
waarde kunnen toevoegen  

 

Nee, dat zou niets aan 
school – tijdens stage of 
les – toevoegen  

 
Ik weet het niet  
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Hoe zou de iPad iets 
kunnen toevoegen aan 
de lessen? Geef hierbij 
een voorbeeld. 

 

 
 

Ervaring tablet (iPad) 
 

Heb je al ervaring met 
het werken met een 
tablet (iPad)? 

 

 
Ja  

 
Nee  

 

 

---- Pagina-einde ----- 

Hoe vaak maak je nu 
gebruik van een tablet 
( iPad)? 

 

 
Meerdere keren per dag  

 
1 keer per dag  

 
Meerdere keren per week  
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Enkele keren per maand  

 

 

Welke apps gebruik je 
nu op je tablet (iPad)? 
Noem 5 apps die je 
vaak gebruikt 

 

 
 

Welke apps vind jij 
geschikt voor het 
onderwijs? Kun je kort 
toelichten waarom 
deze apps geschikt zijn 
voor het onderwijs? 

 

 
 

---- Pagina-einde ----- 

Waar download je 
jouw boeken? 

 

 
Schooltas  

 
Teachers Channel  

 
Anders, namelijk….  

 

 

Anders, namelijk...... 
 

 
 

Welke digitale boeken 
heb je op dit moment? 

 

 
 

Wat vind je van de 
beschikbare digitale 
boeken en readers? 
Denk aan de 
functionaliteiten en 
mogelijkheden van de 
boeken en readers. 

 

 
 

---- Pagina-einde ----- 

Huidig gebruik computer, laptop, tablet, smartphone 
 

Hoe vaak besteed je op dit moment tijd aan de volgende activiteiten? 

 
 

 

Meerdere 
keren per 

dag 

1 
keer 
per 
dag 

Meerdere 
keren per 

week 

Enkele 
keren 

per 
maand 

(bijna) 
Nooit 

Surfen op internet 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Blackboard 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Facebook 
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Hyves 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

YouTube 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Twitter 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

E-mailen 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

SMS 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

---- Pagina-einde ----- 

Hoe vaak besteed je tijd aan de volgende activiteiten?  
 

 

Meerdere 
keren per 

dag 

1 
keer 
per 
dag 

Meerdere 
keren per 

week 

Enkele 
keren 

per 
maand 

(bijna) 
Nooit 

What’s App 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

MSN 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Blogs 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Linkedln 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Skype 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Spelen van games 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Digitaal lesmateriaal 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nieuws / actualiteiten 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

---- Pagina-einde ----- 

Als er een nieuwe 
mediatoepassing 
op de markt is, 
dan: (kies de 
omschrijving die 
het beste bij je 
past) 

 

 

Ben ik er als eerste bij. Ik vind het belangrijk om 
nieuwe dingen snel te kennen en te weten. Ik was 
bijvoorbeeld een van de eerste met een 
Hyves/Facebook/LinkedIn profiel. Ook ben ik op de 
hoogte van de nieuwste gadgets, zoals de Ipad en 
nieuwe Apps.  
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Bekijk ik het op mijn gemak en experimenteer er wat 
mee. Ik had al vrij snel Hyves (en/of Facebook, 
Twitter of een ander profiel). Af en toe download ik 
een nieuwe App. Ik vind het leuk om nieuwe dingen 
te ontdekken.  

 

Wacht ik tot ik het heb gezien bij anderen. Als 
vrienden mij zeggen dat ik het ook moet gaan 
gebruiken, dan ga ik er naar kijken. Ik plaats 
bijvoorbeeld pas online berichtjes als ik dat gezien 
heb bij vrienden.  

 

 

Persoonlijke gegevens  

Deze laatste set met vragen hebben betrekking op persoonlijke kenmerken. 
Zoals al eerder aangegeven worden de gegevens op anonieme wijze verwerkt!  

 

Hoe oud ben je? 
 

 
 

Ben je een man of 
vrouw? 

 

 
Man  

 
Vrouw  

 

 

Kies jouw 
vooropleiding 
(waar je een 
diploma voor hebt 
gehaald voordat je 
begon met deze 
opleiding). 

 

 
MBO  

 
HAVO  

 
VWO  

 
HBO  

 
Anders, namelijk....  

 

 

 

Anders, namelijk.... 
 

 

---- Pagina-einde ----- 
 

 

 

 

Dank je heel hartelijk voor het invullen van de vragenlijst! 

Vergeet niet op verzenden te klikken om jouw antwoorden te versturen.  
 

 

 

---- Pagina-einde ----- 
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Bijlage 4 Nameting 
 

Beste Saxion student, 

De afgelopen periode heb je deel genomen aan de iPad pilot en daarmee aan 
het iPad onderzoek! Als afsluiting van deze pilot willen graag weten hoe jij het 
gebruik van de iPad hebt ervaren. In de vragenlijst zijn voornamelijk stellingen 
opgenomen die betrekking hebben op jouw ervaringen in het gebruik van de 
iPad, of de verwachtingen die je eerst had ten aanzien van het gebruik zijn 
veranderd en of je nu meer met ICT bent gaan werken dan voorgaand aan deze 
pilot.  

Met de antwoorden help je Saxion mee om een beeld te krijgen over hoe jij 
aankijkt tegen het gebruik van de iPad in het onderwijs. Het gaat steeds om 
jouw eerlijke mening of beleving. Er zijn dus geen foute of goede antwoorden.  

Om een volledig beeld te krijgen is het van belang de vragenlijst helemaal in te 
vullen. Je zult daar ongeveer 15 minuten voor nodig hebben.Je antwoorden 
worden geanonimiseerd, wat betekent dat ze in de rapportages niet naar jou te 
herleiden zullen zijn.  

Heb je vragen over deze enquête dan kun je ze mailen naar 

s.e.vanderdonk@saxion.nl  

Dankjewel alvast en succes met het invullen! 

Namens het onderzoeksteam, Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs  
 

Gebruik iPad 

In dit onderdeel zijn stellingen opgenomen over de ervaringen die jij hebt ten 
aanzien van het gebruik van de iPad. Het gaat dus steeds om jouw eerlijke 
mening of beleving. Er zijn dus geen foute of goede antwoorden.  

 

 

Zeer 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal 
Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

Ik ben goed in het werken met 
de iPad  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik heb gedurende de pilot 
hulp nodig gehad van een 
technisch persoon om de iPad 
te kunnen gebruiken 
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Ik heb veel gehad aan het 
werken met de iPad tijdens de 
les  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik vind het prettig om de iPad 
te gebruiken in het onderwijs  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik vind dat ik de iPad (het 
systeem) snel onder de knie 
had zodat ik er ook snel mee 
aan de slag kon 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik vind dat het gebruik van de 
iPad in het onderwijs tot meer 
interactie leidt tussen docent 
en student 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik vind dat het gebruik van de 
iPad in het onderwijs tot meer 
interactie leidt tussen 
studenten onderling 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

---- Pagina-einde ----- 

 

Zeer 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal 
Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

Ik ben door het gebruik van 
de iPad in het onderwijs snel 
afgeleid  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik vind dat de iPad de docent 
ondersteunt bij de inhoud van 
een les  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik vind dat de iPad de docent 
ondersteunt bij de manier 
waarop hij/zij lesgeeft  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ik vind dat de iPad de docent 
ondersteunt bij het 
overbrengen van de lesinhoud  
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Op welke manier 
heeft de docent de 
iPad ingezet tijdens 
de les? Kun je een 
voorbeeld geven 

 

 
 

Vind je na afloop van 
de pilot dat de iPad 
van toegevoegde 
waarde is op school? 

 
0 Ja, de iPad is van toegevoegde waarde  

 
0 Ja, de iPad heeft een beetje waarde kunnen 
toevoegen  
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Kies de omschrijving 
die het beste bij je 
past.  

 

 
0 Nee, de Ipad heeft niets aan school – tijdens stage 
of les – toegevoegd  

 

 

Hoe was het gebruik 
van de iPad van 
toegevoegde 
waarde? Kun je een 
voorbeeld geven  

 

 
 

Zou je op dit 
moment de iPad in 
kunnen zetten op 
een basisschool? 

 

 
Ja, ik zou de iPad in kunnen zetten  

 
Nee, ik zou de iPad nog niet in kunnen zetten op 
een basisschool  

 

 

---- Pagina-einde ----- 

Bij de vorige vraag heb 
je aangegeven dat je de 
iPad in zou kunnen 
zetten op een 
basisschool. Kun je een 
voorbeeld geven op 
welke manieren je dit 
zou kunnen doen? 

 

 
 

Welke mogelijkheden 
zie je in de toekomst 
voor het gebruik van 
de iPad in groep 1/2? 

 

 
 

Welke mogelijkheden 
zie je in de toekomst 
voor het gebruik van 
de iPad in groep 3/4? 

 

 
 

Welke mogelijkheden 
zie je in de toekomst 
voor het gebruik van 
de iPad in groep 5/6? 

 

 
 

Welke mogelijkheden 
zie je in de toekomst 
voor het gebruik van 
de iPad in groep 7/8? 

 

 
 

---- Pagina-einde ----- 

Ervaring tablet (iPad)  
 

Hoe vaak heb je in de 
afgelopen periode 
gebruik gemaakt van 
de tablet ( iPad)? 

 

 
Meerdere keren per dag  

 
1 keer per dag  

 
Meerdere keren per week  

 
Enkele keren per maand  
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Welke apps heb je het 
meest gebruik op je 
tablet (iPad) (noem 5 
apps die je vaakst hebt 
gebruikt) 

 

 
 

Welke apps vond jij 
het meest geschikt 
voor het onderwijs? 
Kun je kort toelichten 
waarom deze apps 
geschikt zijn voor het 
onderwijs ofwel wat is 
volgens jou de 
toegevoegde waarde 
van deze apps? 

 

 
 

Welke app’s hebben de 
docenten in hun les 
ingezet? Let op er zijn 
meerdere antwoorden 
mogelijk. 

 

 
Socrative student  

 
Socrative teacher  

 
Educreations  

 
Popplet  

 
Dropbox  

 
Youtube  

 
Slide Shark  

 
Haiku Deck  

 
Prezi  

 
Overig  

 

 

---- Pagina-einde ----- 

Bij de vorige vraag heb 
je "overig" 
geselecteerd als 
antwoord. Kun je 
aangeven welke app's 
de docent heeft ingezet 
in de les? 

 

 
 

Waar download je 
jouw digitale boeken? 

 

 
 

Welke digitale boeken 
heb je op dit moment? 

 

 
 

Wat vind je van de 
beschikbare digitale 
boeken en readers? 
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Denk aan de 
functionaliteiten en 
mogelijkheden van de 
boeken en readers 
(bijvoorbeeld het 
maken van 
aantekeningen). 
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Huidig gebruik computer, laptop, tablet, smartphone 
 

Hoe vaak besteed je op dit moment tijd aan de volgende activiteiten? 

 
 

 

Meerdere 
keren per 

dag 

1 
keer 
per 
dag 

Meerdere 
keren per 

week 

Enkele 
keren 

per 
maand 

(bijna) 
Nooit 

Surfen op internet 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Blackboard 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Facebook 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

YouTube 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Twitter 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

E-mailen 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

SMS 
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Hoe vaak besteed je tijd aan de volgende activiteiten?  
 

 

Meerdere 
keren per 

dag 

1 
keer 
per 
dag 

Meerdere 
keren per 

week 

Enkele 
keren 

per 
maand 

(bijna) 
Nooit 

What’s App 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Blogs 
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Linkedln 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Skype 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Spelen van games 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Digitaal lesmateriaal 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nieuws / actualiteiten 
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Omgang met nieuwe mediatoepassingen  
 

Als er een nieuwe 
mediatoepassing op de 
markt is, dan: (kies de 
omschrijving die het 
beste bij je past) 

 

 

Ben ik er als eerste bij. Ik vind het belangrijk 
om nieuwe dingen snel te kennen en te weten. 
Ik was bijvoorbeeld een van de eerste met een 
Hyves/Facebook/LinkedIn profiel. Ook ben ik 
op de hoogte van de nieuwste gadgets, zoals de 
Ipad en nieuwe Apps.  

 

Bekijk ik het op mijn gemak en experimenteer 
er wat mee. Ik had al vrij snel Hyves (en/of 
Facebook, Twitter of een ander profiel). Af en 
toe download ik een nieuwe App. Ik vind het 
leuk om nieuwe dingen te ontdekken.  

 

Wacht ik tot ik het heb gezien bij anderen. Als 
vrienden mij zeggen dat ik het ook moet gaan 
gebruiken, dan ga ik er naar kijken. Ik plaats 
bijvoorbeeld pas online berichtjes als ik dat 
gezien heb bij vrienden.  

 

 

---- Pagina-einde ----- 
 

 

 

 

Dank je heel hartelijk voor het invullen van de vragenlijst! 

Vergeet niet op verzenden te klikken om jouw antwoorden te versturen.  
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