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Onderwijs op

maat bieden

Onderwijs aantrekkelijker

     maken voor leerlingen

            Beter aansluiten op

belevingswereld leerlingen

Meer doen met ict

Tablets en laptops in het onderwijs

Redenen gebruik
Onderwijs op maat is dé reden om tablets 

en laptops in te zetten in de les

Gebruik in de les
Tablets en laptops worden gevarieerd ingezet, 

binnen mbo wordt er de meeste tijd mee gewerkt

(Zeer) tevreden over 
eigen technische kennis 

(Zeer) tevreden over 
didactische kunde 

(Zeer) tevreden over 
gebruiksvaardigheden 
bij data leerresultaten
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Perceptie kennis 
Leraren tevreden over eigen vaardigheden
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68%

67%

Wij deden mee:
Leraren en leidinggevenden
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57%

Lezen teksten,

informatie zoeken

Werkstuk of

presentatie

Toetsen

kennis/vaardigheden

Kijken/luisteren

naar uitleg

Raadplegen

planner/overzicht

% gebruik binnen les 20% 32% 52%

verhoogt dit de motivatie 
van leerlingen

leidt dit tot betere 
leerprestaties

leidt dit tot een 
efficiënter leerproces

67% 35%

70%

41% 39%

Differentiatie (+)
“Je kunt een leerling meer op 

zijn niveau tegemoet komen.’’

Motiverend, 
maakt leuker (+)

“De leerlingen werken veel 
gemotiveerder dan met pen en werkboek.”

Snel toegang tot info en 
feedback (+)

“Het is effectief en efficiënt , 
meer mogelijk in minder tijd.’’

Inzicht in resultaten/
makkelijk nakijken (+)

“Meer inzicht in de prestaties 
van de leerlingen.’’

Het leidt af (-)
“Ze zijn te vaak bezig met andere zaken 

(social media, mail, spelletjes).”

Technische problemen (-)
“We zijn pas dit schooljaar gestart en 

hebben nu nog wat (opstart)problemen met WiFi.”

Toelichtingen gebruik in les
Differentiatiemogelijkheden grootste pluspunt 

Houding t.o.v. gebruik
Leraren vooral positief over de toename in 

motivatie en een efficiënter leerproces

Als elke leerling een tablet of laptop heeft…

verhoogt dit de motivatie 
van mijzelf (leraar) 

maakt dit het lesgeven 
makkelijker (leraar)

29% 31%44%

37% 49%50%

45%

57%

46%

46%

Aanschaf 
Vooral in het mbo brengen leerlingen een 

eigen device mee
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Ervaring gebruik in les
Leraren overwegend positief over 

inzet van tablets en laptops

79%

55%55%

55%

3%

55%8%

5%

Verdeling tablets en laptops
Laptops populair binnen mbo

School heeft ze aangeschaft

Leerlingen nemen eigen 
tablet of laptop mee

School heeft ze aangeschaft, 
leerling kan eigen tablet of 
laptop gebruiken

Overig

6% 9% 33%

13% 38% 24%

29% 19% 21%

6% 11% 37%

19% 43% 30%

18% 11% 13%

Situaties in lesomgeving
Inzet van tablets en laptops blijft groeien

Afgelopen schooljaar Dit schooljaar

Alle leerlingen hebben 
beschikking over een 
tablet of laptop

Er wordt niet gewerkt 
met tablets en 
laptops in de lessen 

Bij bepaalde jaren of 
vakken beschikken 
alle leerlingen er over

Ja, er is een collectie 
die gedeeld wordt

Ja, er is een lokaal met 
tablets en/of laptops

Er is een aantal 
beschikbaar in de 
klas voor gebruik 

35% 36% 16% 37% 35% 16%

17% 10% 7% 21% 9% 5%

5% 16% 10% 5% 16% 10%
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