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1 Doel'van'het'onderzoeksproject'

Kennisnet!heeft!Universiteit!Twente!(UT)!gevraagd!om!een!pilotonderzoek!uit!te!voeren!
naar!de!professionele!overwegingen!van!basisschoolleerkrachten!bij!de!inzet!van!tablets!
in! hun! lessen.! Het! onderzoek! is! uitgevoerd! in! samenwerking! met! Stichting! Katholiek!
Onderwijs! Enschede! (St.! KOE)! en! de! Pabo! van! Hogeschool! Saxion! Hengelo.! De!
dataverzameling! is! gedaan! door! Pabo! studenten,! met! als! leeropbrengst! zich! te!
ontwikkelen! als! didactisch! ICTYbekwame! leerkracht! en! ervaring! op! te! doen! met! het!
uitvoeren!van!praktijkgericht!onderzoek.!De!data! is!verwerkt!en!geanalyseerd!door!een!
medewerker!van!de!vakgroep!ELAN,!het!Instituut!voor!lerarenopleiding!en!professionele!
docentontwikkeling!van!Universiteit!Twente.!!
!
St.! KOE! heeft! in! het! schooljaar! 2013Y2014! bij! alle! zeventien! basisscholen! 30! iPads!
aangeschaft,!met!als!doel!het!onderwijs! te!versterken.!Ter!voorbereiding!op!het!project!
hebben! alle! leerkrachten! en! directies! een! dag! scholing! gekregen! door! trainers! van!
Move.nu.! Op! elke! school! is! een! leerkracht! aangesteld! als! voorloper,! die! ernaar! streeft!
dagelijks!één!les!met!de!iPads!te!verzorgen.!Leerkrachten!konden!hierbij!zelf!aangeven!de!
rol!als!voorloper!op!zich!te!willen!nemen.!Er!is!bewust!gekozen!niet!de!leerkrachten!die!
ICT!coördinator!zijn,! aan! te!wijzen!als!voorloper.!Dit!met!de! reden!dat!de!voorloper!als!
voorbeeld!dient!voor!de!andere!leerkrachten!en!de!inzet!van!de!tablet!voor!elke!leerkracht!
mogelijk!moet!zijn,!los!van!het!aantal!jaren!leservaring,!de!jaargroep!en!ervaring!met!ICT.!
De! voorlopers! hebben! de! training! van! Move.nu! eerder! gevolgd! dan! de! andere!
leerkrachten! en! staan! bovenschools! in! contact!met! elkaar! via! Klasbord! en! hebben! een!
aantal!keer!per!jaar!overleg.!
!
De!overige!leerkrachten!op!de!basisscholen!van!St.!KOE!worden!getypeerd!als!volgers.!De!
volgers!kunnen! in!de!resterende! tijd!ook!werken!met!de! iPads,!maar!zij!hoeven!dit!niet!
zoals!de!voorloper,!dagelijks! te!doen.!De!mate!waarin!zij! lessen!met! iPads!verzorgen,! is!
afhankelijk!van!de!organisatie!van!de!inzet!van!de!iPads!op!de!verschillende!scholen.!St.!
KOE! heeft! zich! als! doel! gesteld! dat! alle! leerkrachten! en! alle! groepen! in! het! schooljaar!
2013Y2014! ervaring! op! doen!met! het! gebruik! van! de! iPads.! De! ICT’ers! van! de! scholen!
ondersteunen!de!leerkrachten!bij!de!inzet!van!iPads.!De!leerkrachten!kiezen!zelf!bij!welke!
lessen!en!in!welk!vakgebied!zij!de!iPads!inzetten!en!op!welke!wijze.!!
!
Met!het!voorliggende!onderzoeksproject! is! in!kaart!gebracht!wat!de!verwachtingen!van!
leerkrachten! zijn! met! betrekking! tot! de! inzet! van! iPads! en! in! hoeverre! deze!
verwachtingen! tot! uiting! komen! in! de! lespraktijk.!De! in! kaart! gebrachte! verwachtingen!
van! leerkrachten! in! combinatie! met! de! in! beeld! gebrachte! lespraktijk,! kan! St.! KOE!
gebruiken!om!andere!leerkrachten!te!motiveren!de!iPad!in!te!zetten.!Daarnaast!kan!met!
de! resultaten! worden! nagegaan! of! en! waar! leerkrachten! behoefte! hebben! aan!
ondersteuning.!!
!
 

! '



! ! 5!

2 Probleemstelling'

Steeds!meer! basisscholen! investeren! in! de! aanschaf! en! het! gebruik! van! tablets!met! als!
doel!hun!onderwijs! te!ondersteunen!en! te!versterken.!De!veronderstelling! is!dat! tablets!
kunnen! bijdragen! aan! de! betrokkenheid! en! motivatie! van! leerlingen! en! dat! tablets! de!
mogelijkheid!bieden! individuele! leerbehoeften!van! leerlingen!te!ondersteunen.!Om!deze!
potentie!daadwerkelijk!te!benutten!is!de!rol!van!de!leerkracht!essentieel.!Hoewel!bekend!
is! dat! veel! leerkrachten! een! positieve! houding! hebben! ten! opzichte! van! de! inzet! van!
technologie! in! hun! lessen,! is! er! nog! weinig! bekend! over! hun! verwachtingen! met!
betrekking!tot!tablets!en!de!daadwerkelijke!inzet!van!tablets.!Deze!studie!richt!zich!op!het!
in!beeld!krijgen!van!deze!verwachtingen!en!de!daadwerkelijke!inzet.!

2.1 Rol'van'de'leerkracht'
Met! de! intrede! van! tablets! in! het! onderwijs! worden! leerkrachten! geconfronteerd! met!
veranderingen!in!hun!lespraktijk!en!dienen!zij!keuzes!te!maken!betreffende!de!inzet!van!
tablets.!De!keuzes!die!leerkrachten!hierbij!maken!zijn!essentieel,!omdat!niet!de!tablet!op!
zichzelf! een! impact! heeft! op! het! leren,!maar! de! impact! afhangt! van! de!manier!waarop!
tablets!worden!gebruikt!(Clark!&!Luckin,!2013).!Integratie!van!technologie!in!de!les!komt!
niet! tot! stand!door! alleen!de! aanwezigheid! van! technologie,!maar!hangt! af! van! effectief!
gebruik! en! de! visie! van! leerkrachten! op! technologie! (Albirini,! 2006;! ! Keane,! Lang,! &!
Pelgrim,! 2012;!Mandell,! Sorge,! &! Russel,! 2002).! Dat! zorgt! er! voor! dat! de! leerkracht! de!
belangrijkste! speler! is! bij! de! integratie! van! technologie! (Mandell! et! al.! 2002).! Met! de!
komst!van!technologie!verandert!de!rol!van!de!leerkracht!in!de!les.!Zo!moet!technologie!
gebruik! in! balans! zijn! en! geïntegreerd! worden! in! het! curriculum! (Pegrum,! Oakley,! &!
Faulkner,!2013).!Er!wordt!aangenomen!dat!door!het!gebruik!van!technologie!in!de!klas!de!
rol!van!de! leerkrachten!en! leerlingen!verschuift,!wat!ervoor!zal!zorgen!dat! leerkrachten!
meer!handelen!als!‘facilitators’!(Crichton,!Pegler,!&!White,!2012).!

2.2 Verwachtingen'van'de'leerkracht'
Verwachtingen! van! leerkrachten! beïnvloeden! de! identiteit! en! de! lespraktijk! van!
leerkrachten! (Pajares,! 1992;! Hermans,! Tondeur,! van! Braak,! &! Valcke,! 2008).! Deze!
verwachtingen!worden!gezien!als!een!combinatie!van!de!individuele!overtuigingen!van!de!
gewenste!manier!van!lesgeven!en!de!denkwijze!over!hoe!leerlingen!leren!(Beijaard,!1998).!

Op! het! gebied! van! computer! integratie! is! bekend! dat! hoe! meer! ervaringen!
leerkrachten!hebben!met!computers,!hoe!positiever!hun!attitude!is!tegenover!computers!
(Rozell!&!Gardner,!1999).!De!verwachting!is!dat!positieve!attitudes!jegens!computers!de!
integratie!van!computers!in!de!klas!bevordert!(van!Braak,!Tondeur,!&!Valcke,!2004).!!Ook!
‘computer)selfVefficacy’,!de!mate!waarin!leerkrachten!zichzelf!in!staat!achten!computers!te!
gebruiken,!beïnvloedt!integratie!(Compeau!&!Higgins,!1995).!Leerkrachten!met!een!hoger!
niveau! van! computer! selfYefficacy! gebruiken! vaker! computers! en! ervaren! minder!
computerYgerelateerde! angst,! in! tegenstelling! tot! leerkrachten! met! lagere! niveaus! van!
computer! selfYefficacy.! Zij! zijn! meer! gefrustreerd,! angstiger! en! aarzelen! meer! om!
computers!te!gebruiken!wanneer!zij!met!problemen!worden!geconfronteerd!(Compeau!&!
Higgins,! 1995).! Ook! specifieke! verwachtingen! van! leerkrachten! gerelateerd! aan! het!
computergebruik! als! een! instructie! hulpmiddel,! hebben! invloed! op! de! integratie! van!
computer! technologie! (Mueller,! Wood,! Willoughby,! Ross,! &! Specht,! 2008).! Naar!
verwachting! zijn! dezelfde! verwachtingen! van! belang! bij! de! implementatie! en! inzet! van!
tablets.!!
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Pegrum! et! al.! (2013)! tonen! aan! dat! een! tablet! (in! hun! onderzoek! een! iPad)! door!
leerkrachten! wordt! gezien! als! een! geschikt! instrument! voor! onder! andere! primair!
onderwijs,! vanwege! de! snelheid! van! het! apparaat,! de! duidelijke! interface! en! het!
aanraakscherm.! Volgens! Pegrum! et! al.! vinden! docenten! niet! het! gebruik! van! tablets! op!
zichzelf! belangrijk,! maar! de! manier! waarop! tabletgebruik! geïntegreerd! wordt! in! de!
lespraktijk.!Als!docenten!gevraagd!wordt!naar!het!effect!van!tablet!gebruik!op!leren,!geven!
docenten! verschillende! voordelen! aan.! Zo! zijn! leerkrachten! van! mening! dat! het!
makkelijker!wordt! om! te! differentiëren,! dat! er!meer!mogelijkheden! zijn! om! toegang! te!
krijgen!tot!het!algemene!curriculum!en!dat!het!werk!van!leerlingen!verbetert.!Ook!is!het!
voor! zowel! leerkrachten! als! leerlingen! duidelijk! om! zicht! te! krijgen! op! voortgang.!
Cumming,! Strnadova! en! Singh! (2014)! ontdekten! dat! er,! volgens! leerkrachten,! sprake! is!
van!‘realYworld!teaching’!als!er!gebruik!wordt!gemaakt!van!technologie!en!dat!er!sprake!is!
van! een!merkbare! toename! in! betrokkenheid! en! onafhankelijkheid! van! leerlingen.! Ook!
vonden! ze! dat! leerkrachten! zien! dat! een! tablet! kan! ondersteunen! in! onderlinge!
communicatie,!zowel!tussen!leerlingen!als!tussen!de!leerkracht!en!de!leerling.!
!
Ondanks!de!aanwezige!literatuur!over!verwachtingen!en!ideeën!van!leerkrachten!over!het!
gebruik!van!technologie!en!tablets!in!de!klas,!is!er!relatief!weinig!onderzoek!gedaan!naar!
deze! verwachtingen,! al! helemaal! specifiek! bij! de! implementatie! van! tablets! in! een!
Nederlandse!onderwijscontext.!Zicht!op!deze!verwachtingen!van!leerkrachten!en!zicht!op!
de! rol! van! docenten! bij! de! integratie! van! tablets! in! het! onderwijs,! kan! een! duidelijker!
beeld!scheppen!van!verwachtingen!van!leerkrachten!en!waar!nodig,!discrepanties!tussen!
verwachtingen,!toepassingen!en!gevonden!onderzoeksresultaten!aanwijzen.!!

2.3 Inzet'van'tablets'
In!een!wereld!waarin!mobiele!technologie!onvermijdelijk!is!en!veelvuldig!gebruikt!wordt!
kan! het! onderwijs! niet! achterblijven.! Een! tablet,! een! voorbeeld! van! deze! mobiele!
technologie,! is! een! kleine! computer! die! in! de! hand! kan! worden! gebruikt,! waarbij! het!
aanraakscherm!eenvoudig!met!de! vingers! kan!worden!bediend.!Met!mobiele! apparaten!
kan!informatie!eenvoudig!opgezocht!en!gedeeld!worden!(Johnson,!Levine,!Smith,!&!Stone,!
2010;! Mang! &! Wardley,! 2012)! en! kunnen! documenten! digitaal! verspreid! worden!
(Marmarelli!&!Ringle,!2009;!Mang!&!Wardley,!2012).!De!inzet!van!specifiek!tablets!draagt!
bij!aan!de!motivatie!en!betrokkenheid!van!leerlingen!(Keane!et!al.,!2012;!Mang!&!Wardley,!
2012;! Pegrum! et! al.,! 2013).! Daarnaast! blijkt! uit! onderzoek! dat! tablets! kunnen! worden!
ingezet! om! het! leren! van! individuele! leerlingen! met! leerY! en! gedragsproblemen! te!
bevorderen! (Watts,! Brennan,! &! Phelps,! 2012),! zoals! studenten! met! verminderd! zicht,!
leesproblemen!(Hutchison,!Beschorner,!&!SchmidtYCrawford,!2012;!Pegrum!et!al.,!2013)!
of!ADHD!(McClanahan,!Williams,!Kennedy,!&!Tate,!2012).!

2.3.1 Didactische)toepassing)
Technologie! werd! voorheen! ingezet! om! te! ondersteunen! bij! de! leeractiviteit,! maar!
technologie! wordt! tegenwoordig! ook! gezien! als! activerend! leermiddel! (Hoogeveen! &!
Winkels,! 2014).! In! deze! functie! kan! een! leerkracht! bijvoorbeeld! inzetten! op! zelfstandig!
werken!en!differentiëren!op!het! gebied!van!verschillende! leerstijlen.!De! tablet! is! echter!
geen! wondermiddel! en! werken! met! een! tablet! zorgt! er! niet! automatisch! voor! dat! er!
geleerd! wordt.! Clark! en! Luckin! (2013)! stellen! dat! niet! de! technologie! op! zichzelf! een!
impact!heeft!op!het!leren,!maar!dat!de!impact!afhangt!van!de!manier!waarop!technologie!
wordt!ingezet.!!
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Heersend! is! de! veronderstelling! dat! technologie! niet! ‘in! plaats! van’! moet! worden!
gebruikt,!maar!dat!didactiek!voorop!moet!staan!(Hoogeveen!&!Winkels,!2014;!Melhuish!&!
Falloon,!2010).! Indien!leerkrachten!met!tablets!gaan!werken,!worden!zij!geconfronteerd!
met!een!vraag!over!op!welke!wijze!zij!de!tablet!in!hun!lessen!gaan!inzetten.!Leerkrachten!
kunnen!hun!lessen!op!verschillende!manieren!vormgeven!en!derhalve!kiezen!voor!diverse!
didactische! werkvormen.! Dit! zijn! de! gedragingen! van! de! leerkracht! (Hoogeveen! &!
Winkels,!2014).!De!leerkracht!bepaalt!per!situatie!welke!werkvorm!er!wordt!gebruikt!en!
houdt!hierbij!rekening!met!de!leerstof,!de!leerlingen,!de!groep!en!de!leeromgeving.!Het!is!
aan! de! leerkracht! om! te! bepalen! hoe! tablets! ingezet!worden! ter! ondersteuning! van! de!
gekozen! didactische!werkvorm! en! tijdens!welke! fase! van! een! les! de! ondersteuning! het!
beste! ingezet!kan!worden.!Door!de!vele!mogelijkheden!die! tablets!bieden!kunnen!ze!bij!
vrijwel!alle!werkvormen!worden!ingezet.!!

2.3.2 Werkvorm)
Technologie! kan! worden! ingezet! om! onderwijs! af! te! stemmen! op! individuele!
leerbehoeften!van!leerlingen!(Melhuish!&!Falloon,!2010),!bijvoorbeeld!doordat!leerlingen!
met! behulp! van! tablets! zelf! informatie! kunnen! opzoeken! om! zo! kennis! te! construeren.!
Daarnaast! bieden! tablets! de! mogelijkheid! om! leerlingen! van! informatie! te! voorzien!
wanneer! en! waar! zij! willen! (Melhuish! &! Falloon,! 2010;! Johnson! et! al.,! 2010).! Bij! het!
gebruik! van! een! tablet! om! te! ondersteunen! in! individuele! leerbehoeften! van! leerlingen!
worden!door!Melhuish!en!Falloon!(2010)!twee!kanttekeningen!geplaatst:!(1)!het!gebruik!
van! de! tablet! moet! passen! in! het! onderwijstype! en! daarmee! niet! alleen! leiden! tot!
individualisering!van!de!leerling!én!(2)!de!leerkracht!en!de!leerlingen!moeten!samen!het!
leerpad! van! de! leerling! vaststellen! om! er! voor! te! zorgen! dat! de! acties! passen! bij! de!
behoeften!van!de!leerling.!!

Het!zelf!opzoeken!van!informatie!staat!in!nauwe!relatie!met!het!constructivisme.!Het!
houdt!in!dat!leerlingen!niet!kant!en!klare!informatie!krijgen!van!de!leerkracht,!maar!zelf!
actief!bezig!zijn!met!het!construeren!van!hun!kennis,!in!relatie!met!hun!omgeving!en!met!
anderen!(Tangdhanakanond,!Pitiyanuwat,!&!Archwamety,!2006).!Hierdoor!zou!het! leren!
beter!aansluiten!bij! individuele! leerbehoeftes!van! leerlingen!en!komt!er!dieper! leren!tot!
stand.! Duffy! en! Jonassen! (1992)! geven! aan! dat! er! een! sterke! correlatie! is! tussen! ICT!
gebruik! en!het! constructivistisch!perspectief.! Becker! (2001)! veronderstelt! dat! actievere!
computer!gebruikers!een!meer!constructivistische!positie! lijken!aan!te!nemen.!ICT!biedt!
de! mogelijkheid! constructivistische! principes! te! operationaliseren! en! effectieve!
constructivistische!leeromgevingen!te!creëren!(Bellefeuille,!2006).!!

Naast!het!algemene!(en! individuele)!constructivistische!perspectief!sluit!het!gebruik!
van!een!tablet,!met!zijn!mobiliteit!en!gemak!van!onderlinge!connecties! leggen,!ook!goed!
aan! bij! het! sociaal! constructivisme.! Volgens! het! sociale! constructivisme! is! sociale!
participatie! één! van!de! belangrijkste! activiteiten!waardoor! leerlingen! leren! (Vosniadou,!
2001).!Leerlingen!construeren!kennis!door!hun! interactie!en!betrokkenheid!met!elkaar,!
waarbij! ze! gedeelde! meningen! creëren.! Daarnaast! biedt! de! opkomst! van! sociale!
applicaties! en! software! meer! mogelijkheden! voor! samenwerking! (Henderson! &! Yeow,!
2012).!Wanneer!er!wordt!gekozen!voor!een!samenwerkingsvorm!met!een!tablet,!kan!dit!
dus! bijdragen! aan! sociaal! constructivistische! onderwijssituaties! en! aan! meer!
betrokkenheid!van!de! leerlingen.!Er! is!geen!consensus!over!of! leerlingen!samen!moeten!
werken!met!een!tablet,!of!dat!iedere!leerling!een!eigen!tablet!dient!te!hebben!(Pegrum!et!
al.,!2013).!Als!leerlingen!samenwerken!met!een!tablet!moet!er!voor!worden!gezorgd!dat!
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niet!slechts!één!groepsgenoot!dominant!is!over!het!apparaat!(Henderson!&!Yeow,!2012).!

2.3.3 Applicatie)keuze)
Voor! tablets! zijn! een! tal! van! educatieve! applicaties! (apps)! met! verschillende! functies!
beschikbaar,! voor! verschillende! vakgebieden! zoals! lezen,! rekenen/wiskunde! en!
muziekonderwijs!(Attard!&!Curry,!2012;!Keane!et!al.,!2012;!Hutchison!et!al.,!2012;!Murray!
&!Olcese,! 2011;! Riley,! 2013).! Voor! leerkrachten! is! kennis! over! deze! apps! noodzakelijk,!
bijvoorbeeld!over!welke!functie!een!app!in!de!les!kan!vervullen.!Leerkrachten!dienen!voor!
een! effectieve! inzet! van! tablets,! apps! te! selecteren!waarvan! de! functie! aansluit! bij! hun!
beoogde!lesdoel.!Murray!en!Olcese!(2011)!hebben!een!analyse!gemaakt!van!beschikbare!
apps!voor!verschillende!vakken!van!het!primair!en!voortgezet!onderwijs!in!de!Verenigde!
Staten.! De! apps! zijn! ingedeeld! in! vier! categorieën! voor! educatieve! technologieën! van!
Means! (1994):! ‘Tutor’,! ‘Explore’,! ‘Tool’! en! ‘Communicate’.! Murray! en! Olcese! (2011)!
hebben! aan! deze! vier! categorieën! zelf! nog! een! vijfde! categorie! toegevoegd,! namelijk!
‘Collaboration’.!!

1. Apps! hebben! een! ‘Tutor’Yfunctie!wanneer! de! app!wordt! gebruikt! als! een! tutor,!
waarbij!de!app!het!lesgeven!direct!verzorgt.!Dit!kan!aan!de!hand!van!een!lezing!of!
zoals!een!werkboek.!!

2. Apps!hebben!een!‘Explore’Yfunctie!als!de!app!wordt!gebruikt!om!te!onderzoeken.!
Gebruikers!worden!bij!een!dergelijke!app!in!de!gelegenheid!gesteld!om!keuzes!te!
maken!over!de!informatie!die!ze!zoeken!en!verkrijgen.!!

3. Apps! hebben! een! ‘Tool’Yfunctie! wanneer! de! technologie! of! app! niet! expliciet!
ontworpen!is!voor!school!gebruik,!maar!wel!kan!worden!gebruikt!voor!educatieve!
doelen.!Zoals!bijvoorbeeld!tekstverwerkers!of!videoapparatuur.!!

4. Apps! hebben! een! ‘Communication’Yfunctie! wanneer! de! programma’s! gebruikt!
worden! voor! communicatie.! Hiermee! wordt! het! leerlingen! en! leerkrachten!
mogelijk! gemaakt! om! berichten! en! andere! informatie! te! verzenden! en! te!
ontvangen.!

5. Apps! met! de! ‘Collaboration’Yfunctie.! Hierbij! wordt! er! gekeken! of! de! app! voor!
individueel! gebruik! is! of! dat! de! app! samenwerken! bevordert,! gebaseerd! op! het!
idee!dat!kennis!sociaal!geconstrueerd!wordt.!

2.3.4 Ineffectieve)inzet)en)ervaren)problemen)
De! didactische! keuzes! die! leerkrachten!maken!met! betrekking! tot! de! inzet! van! tablets,!
zouden!moeten!resulteren! in!effectief! tablet!gebruik.!Niettemin!zijn!er!ook!onderzoeken!
naar! technologie! in! het! onderwijs,! waaruit! blijkt! dat! leerkrachten! in! de! praktijk!
technologie!nog!niet!effectief!inzetten!(Kozma,!2003;!Mueller!et!al.,!2008;!Smeets,!2005)!of!
er! moeite! mee! ondervinden.! Zo! zijn! leerkrachten! van! mening! dat! er! een! gelimiteerde!
hoeveelheid!apps!is!waarmee!je!de!tablet!echt!kan!integreren!in!een!les!(Cumming!et!al.,!
2014;! Pegrum! et! al.,! 2013).! Ook! ervaren! leerkrachten! kleine! technische! problemen,!
bijvoorbeeld! dat! het! lastig! is! om! apps! goed! op! een! tablet! te! krijgen.! Ook!wordt! het! als!
nadelig! ervaren! dat! in! een! school! niet! alle! leerkrachten! bijdragen! aan! het! initiatief! om!
tablets! als! lesmateriaal! te! gebruiken.! Volgens! leerkrachten! zouden! alle! leerlingen! een!
tablet!beschikbaar!moeten!hebben!om!te!gebruiken!in!alle!lessen!(Cumming!et!al.,!2014).!!

2.4 Tablets'in'het'Nederlandse'onderwijs'
Met! één! op! de! drie!Nederlandse! huishoudens! die! een! tablet! hebben! in! 2013! (Westera,!
2013)! en! een! toenemende!mobiliteit! in! de! samenleving,! kan!men!niet!meer! om!mobiel!



! ! 9!

leren!in!het!onderwijs!heen!(Traxler,!2010).!Een!toenemend!aantal!scholen!investeren!in!
de! aanschaf! en! het! gebruik! van! tablets,!waarbij! de!meeste! scholen! kiezen! voor! Apple’s!
iPad.!Dit!is!omdat!voor!de!iPad!op!dit!moment!de!meeste!onderwijs!gerelateerde!software!
beschikbaar! is! (Pegrum! et! al.,! 2013).! Zowel! in! Nederland! als! in! andere! landen!worden!
tablets!geïmplementeerd!op!verschillende!niveaus!binnen!het!onderwijs!(Clark!&!Luckin,!
2013).!Hierdoor!worden!scholen!en!leerkrachten!geconfronteerd!met!de!uitdaging!om!een!
effectieve!en!efficiënte!manier!te!vinden!om!het!gebruik!van!tablets!te!combineren!met!de!
huidige! manier! van! lesgeven.! In! de! meeste! scholen! worden! tablets! ingezet! ter!
ondersteuning!en!versterking!van!het!huidige!onderwijs.!Voorbeelden!waarbij!de! tablet!
gebruikt!wordt! zijn!bij! het!maken!van!huiswerk! (Keane!et! al.,! 2012),! het! opzoeken!van!
informatie!tijdens!de!les!en!instructie!(Gawelek,!Spataro,!&!Komarny,!2011)!en!het!maken!
van!aantekeningen!of!het!maken!van!een!toets!(Mang!&!Wardley,!2012).!!

2.5 Onderzoeksvraag'
Met!dit!onderzoek!wordt! in!kaart!gebracht!wat!de!verwachtingen!zijn!van! leerkrachten!
met! betrekking! tot! de! inzet! van! tablets! (en! in! het! specifiek! iPads)! en! in! hoeverre! deze!
verwachtingen! tot! uiting! komen! in! de! lespraktijk.!Door! naast! de! verwachtingen! ook! de!
lespraktijk! in! kaart! te! brengen! kan! tevens! gekeken! worden! of! leerkrachten! de! juiste!
methodes! vinden! om! beoogde! verwachtingen! waar! te! maken.! Indien! dit! lukt,! kan! dit!
dienen!als!voorbeeld!voor!anderen.!Er!zijn!vier!onderzoeksvragen!opgesteld:!
!
1. Wat! zijn! de! verwachtingen! van! de! leerkrachten! van! de! inzet! van! iPads! in! hun!

lessen?!
2. Op!welke!manier!worden!de!iPads!in!de!lessen!door!leerkrachten!ingezet?!
3. In! hoeverre! komen! de! verwachtingen! van! leerkrachten! met! betrekking! tot! de!

inzet!van!iPads!tot!uiting!in!hun!lespraktijk?!
4. In!hoeverre! is!er!een!relatie!tussen!de!verwachtingen!van!de! leerkrachten!en!de!

inzet!van!de!iPads!in!de!lessen?!
!

Om! een! beeld! te! schetsen! van! de! deelnemende! leerkrachten! wordt! daarnaast! een!
vragenlijst! afgenomen! waarin! gevraagd! wordt! naar! achtergrond! van! leerkrachten,! de!
Technological,!Pedagogical,!and!Content!Knowledge!(TPACK),!de!frequentie!van!het!iPadY
gebruik,!de!attitude!ten!opzichte!van!ICT,!het!leerkrachtgedrag!en!de!meerwaarde!van!de!
iPads.!
!
!
!

! '
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3 Methode'

3.1 Context'
Dit! onderzoek! en! de! data! is! voortgekomen! uit! een! samenwerking! tussen! St.! KOE,! de!
lerarenopleiding!van!Hogeschool!Saxion!Hengelo!en!de!UT.!De!dataverzameling!is!gedaan!
door!studenten!van!de!Pabo!van!Hogeschool!Saxion!Hengelo!met!als!leeropbrengst!zich!te!
ontwikkelen! als! didactisch! ICTYbekwame! leerkracht! en! ervaring! op! te! doen! met! het!
uitvoeren!van!praktijkgericht!onderzoek.!UT!onderzoekers!hebben!de!data!geanalyseerd!
en! verwerkt.! Over! een! periode! van! een! jaar! hebben! een! tweetal! pilot! studies!
plaatsgevonden.!De!eerste!pilot!was!geen!onderdeel!van!het!Pabo!curriculum,!vanwege!de!
korte! periode! waarin! het! onderzoek! uitgevoerd! diende! te! worden.! Studenten! zijn!
gevraagd!om!op!vrijwillige!basis!mee!te!werken!(de!opdrachtomschrijving!is!opgenomen!
als!Bijlage!I).!Een!groot!deel!van!de!dataverzameling! is!gedaan!door!een!UT!student,!als!
onderdeel!van!een!afstudeeropdracht!voor!de!Master!Educational!Science!&!Technology.!!

Op! basis! van! ervaringen! uit! de! eerste! pilot! zijn! de! instrumenten! aangepast! door!
onderzoekers! van! de! UT! voor! een! tweede! pilot.! Bij! deze! pilot! was! het! onderzoek!
onderdeel! van! de! zogenaamde! ‘Schoolontwikkelingsthema’Yopdracht! van! de! Pabo! (de!
opdrachtomschrijving!is!te!vinden!in!Bijlage!II).!Groepjes!Pabo!studenten!zijn!gevraagd!bij!
leerkrachten! van! St.! KOE! data! te! verzamelen,! waarna! ook! deze! data! door! de! UT!
onderzoekers!is!geanalyseerd.!Data!van!de!eerste!en!de!tweede!pilot!is!gecombineerd.!!

3.2 Onderzoeksopzet'
De!onderzoeksmethode!voor!dit!onderzoek! is!een!exploratieve!meervoudige!casestudie.!
Met! deze! methode! wordt! een! fenomeen! onderzocht! binnen! zijn! werkelijke! context,!
waarbij! nog! geen! duidelijke! veronderstellingen! zijn! over! de! uitkomsten! (RussYEft! &!
Preskill,!2001;!Yin,!2003).!Het!onderzochte!fenomeen,!in!dit!geval!de!verwachtingen!van!
de!leerkrachten!en!de!inzet!van!iPads,!wordt!niet! los!gezien!van!de!context!waarin!deze!
plaats! vindt:! de! dagelijkse! onderwijspraktijk.! Het! onderzoek! is! explorerend! van! aard!
omdat!vooraf!niet!goed!vast!te!stellen!was!wat!de!inzet!van!de!iPads!was,!en!in!hoeverre!
de! verwachtingen! een! rol! spelen! in! de! keuzes! die! leerkrachten! maken.! Er! worden!
meerdere! casussen! verkend! bij! verschillende! scholen.! Door! gebruik! te! maken! van!
meerdere!casussen!zijn!de!uitkomsten!van!het!onderzoek!meer!robuust!en!zijn!deze!meer!
te! generaliseren! wanneer! binnen! de! verschillende! casussen! dezelfde! uitkomsten! naar!
voren! komen! (Yin,! 2003).! Met! dit! exploratieve! casestudieonderzoek! is! getracht!
kenmerken,! actoren! of! kwesties! te! ontdekken! die! ook! van! toepassing! kunnen! zijn! op!
gelijke!situaties!(Meyers,!2009).!

3.2.1 Rol)en)verwachtingen)leerkrachten)
Om!een!beeld!te!krijgen!van!de!ICT!ervaringen!en!verwachtingen!van!leerkrachten!is!een!
vragenlijst!afgenomen!bestaande!uit!onder!meer!attitude!vragen!gericht!op!de!toepassing!
van! technologie!en!de!TPACK.!Daarnaast! is!een!open!vraag!gesteld!naar!de!(verwachte)!
meerwaarde!van!het!gebruik!van!iPads!in!de!les.!De!resultaten!schetsen!een!beeld!van!de!
type! leerkrachten!die! betrokken! zijn! als! participanten! aan!het! onderzoek! en!de! globale!
verwachtingen! die! leerkrachten! hebben! van! iPads.! Aan! het! begin! van! de! lessen! zijn!
leerkrachten!gevraagd!naar!hun!ervaringen!met!ICT,!en!aan!het!eind!van!iedere!les!zijn!de!
leerkrachten!gevraagd!naar!hun!rol!als!leerkracht!bij!het!gebruik!van!de!iPad.!
!
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3.2.2 Inzet)tablets)
Leerkrachten!zijn!via!interviews!gevraagd!naar!de!geplande!inzet!van!iPads!in!de!praktijk.!
Bij! de! inzet! van! de! iPads! is! specifiek! gekeken! naar! het! lesonderdeel!waarbij! de! iPad! is!
ingezet,!de!werkvorm,!de!gekozen!applicaties!en!eventuele!problemen!waar!de!leerkracht!
of! de! leerlingen! tegen! aan! liepen.! De! lesonderdelen! zijn,! op! basis! van! inductieve!
analysemethoden,! verdeeld! in! instructie,! voorkennis! activeren,! verwerking,!
experimenteren,! evalueren,! verdiepen! en! herhalen.!Met! betrekking! tot! de!werkvorm! is!
gekeken! naar! het! inzetten! van! de! iPad! voor! individueel! werken,! samenwerken! en!
klassikaal! werken.! De! gekozen! applicaties! zijn! ingedeeld! aan! de! hand! van! de! vijf!
categorieën! van! Murray! en! Olcese! (2011)! (Tutor,! Explore,! Tool,! Communication,!
Collaboration)!en!zijn!per!naam!genoteerd.!Problemen!zijn!ingedeeld!aan!de!hand!van!les!
verstorende! problemen,! problemen! die! direct! te! verhelpen! zijn! en! problemen! die! niet!
direct! te! verhelpen! zijn,! maar! de! les! niet! verstoren.! De! observaties! zijn! gebruikt! ter!
aanvulling!van!de!interviews,!om!een!gedetailleerder!beeld!te!schetsen!van!het!lesverloop!
en!de!inzet!van!de!iPads.!!

3.2.3 Verwachtingen)in)de)praktijk)
In!vervolginterviews!is!gevraagd!naar!de!uiteindelijke!inzet!van!de!iPads!in!de!lessen!en!
de! verwachtte! meerwaarde! van! iPads! ten! opzichte! van! een! les! zonder! iPads.! De!
interviews! die! zijn! afgenomen! (zowel! voor! als! na! elke! les),! zijn! bij! het! analyseren!
samengevoegd!om!na!te!gaan!wat!de!verwachtingen!van!leerkrachten!zijn.!Er!is!gekozen!
om! deze! interviews! samen! te! analyseren,! omdat! in! beide! interviews! leerkrachten!
bepaalde!voorY!en!nadelen!noemen!met!betrekking!tot!de! inzet!van! iPads.!Deze!voor!en!
nadelen!zijn!niet!slechts!een!reflectie!op!de!les,!maar!kunnen!worden!geïnterpreteerd!als!
verwachtingen!van!de!inzet!van!iPads!voor!de!toekomst.!
!
Tabel! 1! toont! een! overzicht! van! de! instrumenten! die! voor! de! onderzoeksvragen! zijn!
gebruikt.!
!

Tabel!1!1!Overzicht!onderzoeksvragen!en!instrumenten!

ONDERZOEK( INSTRUMENT( ONDERDEEL(

Typering(leerkracht( Vragenlijst!
!

1.!Achtergrond,!2.!TPACK,!3.!Attitude!ICT,!4.!
Frequentie!iPad1gebruik,!5.!Leerkrachtgedrag!

Interviews! Achtergrond!en!ervaring!ICT!
Rol(en(verwachtingen(

leerkrachten(

Vragenlijst! 6.!Meerwaarde!iPad!
Interviews! Interview!achteraf!(rol!leerkracht)!

Inzet(van(tablets( Interviews! Interview!vooraf,!interview!achteraf!
( Observaties! 1.!iPad!toepassing,!2.!Didactiek,!3.!Rol!van!de!

leerkracht,!4.!Rol!van!de!leerling!
Uiting(van(verwachtingen( Interviews!!

!
Interview!vooraf,!interview!achteraf!

3.3 Participanten'
Aan!de!eerste!pilotstudie!hebben!zeven!leerkrachten!(vier!vrouwen!en!drie!mannen)!van!
St.!KOE!meegewerkt.!De!gemiddelde!leeftijd!van!de!leerkrachten!was!39!jaar.!De!jongste!
deelnemer!was!23!jaar!oud,!de!oudste!62.!De!gemiddelde!jaren!onderwijservaring!van!de!
leerkrachten!was!18!jaar,!uiteenlopend!van!4!voor!de!jongste!deelnemer!tot!39!jaar!voor!
de!oudste!deelnemer.!Drie!leerkrachten!waren!voorloper!en!vier!leerkrachten!volger.!Drie!
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leerkrachten!zijn!werkzaam!in!de!middenbouw!(groep!3!t/m!5)!en!vier!leerkrachten!zijn!
werkzaam! in! de! bovenbouw! (groep! 6! t/m! 8).! Drie! leerkrachten! zijn! voorloper! en! vier!
leerkrachten! volger.! Twee! van! de! deelnemende! mannen! zijn! voorloper! en! één! man! is!
volger.! Twee! voorlopers! en! twee! volgers! geven! les! in! de! bovenbouw.! De! voorlopers!
hebben!gemiddeld!een!hogere!leeftijd!en!meer!onderwijservaring!dan!de!volgers.!!

Aan!de!tweede!pilotstudie!hebben!twee!leerkrachten!(een!vrouw!en!een!man)!van!St.!
KOE!meegewerkt.!De!leerkrachten!waren!30!en!33!jaar!oud.!De!leerkrachten!hadden!9!en!
11!jaar!onderwijservaring!en!een!leerkracht!was!voorloper!en!de!andere!leerkracht!was!
volger.!Beide!leerkrachten!waren!werkzaam!in!de!bovenbouw!(groep!6!t/m!8).!!

Participanten!worden!in!het!onderzoek!onderscheiden!op!basis!van!het!zijn!van!een!
voorloper! (*)! of! een! volger.! Alle! leerkrachten! hebben! vrijwillig! deelgenomen! aan! het!
onderzoek.!Alle!leerkrachten!zijn!via!St.!KOE!benaderd!met!de!vraag!of!ze!belangstelling!
hadden!om!mee!te!werken!aan!het!onderzoek.!Twee! leerkrachten!zijn!bij!dit!onderzoek!
vroegtijdig! afgehaakt! en! gaven! na! het! eerste! contactmoment! aan! niet! meer! te! willen!
meewerken.!De!reden!die!ze!hierbij!hebben!aangegeven!was!tijdgebrek.!De!mogelijkheid!
bestaat! dat! onzekerheid! hierbij! een! rol! heeft! gespeeld,! aangezien! beide! leerkrachten!
aangaven!de!videoYopname!als!onprettig!te!ervaren.!!

3.4 Procedure'
De!deelnemende! leerkrachten!zijn! telefonisch!of!per!mail!benaderd!en! ingelicht!over!de!
opzet,! doelen! en! duur! van! het! onderzoek.! Voor! aanvang! van! het! onderzoek! is! bij! de!
leerkrachten! aangegeven! dat! de! interviews! en! lessen! op! video! werden! opgenomen.!
Daarnaast! is!aangegeven!dat!de!beelden! in!verband!met!de!privacy!van!de! leerkrachten!
vertrouwelijk! behandeld! zouden! worden.! Met! elke! leerkracht! is! getracht! drie!
contactmomenten! in! te!plannen.!Een! contactmoment!bestond!uit! een! lesobservatie,! een!
interview! voorafgaand! en! een! interview! na! afloop! van! de! les.! Bij! het! eerste!
contactmoment!hebben!de!leerkrachten!de!vragenlijst!gekregen!met!het!verzoek!deze!bij!
het!volgende!contactmoment!ingevuld!te!retourneren.!De!leerkrachten!waren!vrij!om!zelf!
te!bepalen!bij!welke!les!de!iPads!werden!ingezet!en!hebben!zelf!bepaald!bij!welke!lessen!
de! contactmomenten!met! bijbehorende! interviews! en! lesopnames! zijn! ingepland.! Bij! in!
totaal!acht!lessen!(38,1!%!van!de!totaal!21!lessen)!was!het!in!verband!met!tijdsplanning!
van!de!leerkrachten!niet!mogelijk!de!leerkrachten!voorafgaand!aan!de!les!te!interviewen.!
In! deze! gevallen! zijn! deze! interviews! achteraf! afgenomen,! waarbij! gevraagd! is! naar! de!
verwachting!die!de!leerkracht!voorafgaand!aan!de!les!had.!

3.5 Instrumenten'
Er! zijn! drie! verschillende! instrumenten! gebruikt! bij! dit! onderzoek.! Een! vragenlijst,! een!
interviewschema!en!lesobservaties.!!

3.5.1 Vragenlijst))
Om! een! beeld! te! schetsen! van! de! deelnemende! leerkrachten! is! per! leerkracht! een!
vragenlijst!afgenomen!(zie!Bijlage!III).!Iedere!leerkracht!heeft!de!vragenlijst!aan!het!begin!
van! het! onderzoek! ingevuld.! De! vragenlijst! is! een! samenstelling! van! diverse!
vragenlijstcomponenten! en! heeft! zes! verschillende! onderdelen! (zie! Tabel! 2).! De!
vragenlijst!was!gelijk!in!beide!pilotstudies.!!
!
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Tabel!2!1!Toelichting!onderdelen!vragenlijst!

ONDERDEEL( TOELICHTING(

Achtergrond( Vragen!die!betrekking!hebben!op!een!aantal!persoonlijke!eigenschappen!van!
docenten,!zoals!naam,!leeftijd,!onderwijservaring,!groep!etc.!!

TPACK( De!TPACK!vragenlijst!beschrijft!de!technische,!pedagogische!en!vakinhoudelijke!
kennis!van!docenten!en!hun!onderlinge!mate!van!integratie!(Voogt,!Fisser,!&!
Tondeur,!2010).!TPACK!komt!neer!op!het!volgende:!

•! ‘Technological+Knowledge’!(TK)!staat!voor!kennis!van!technologie;!hoe!
technologie!gebruikt!kan!worden,!maar!ook!welke!mogelijkheden!
technologie!biedt!voor!het!onderwijs.!!

•! ‘Content+Knowledge’!(CK)!vereist!vaardigheden!en!kennis!van!de!
leerkracht!over!vakgebieden;!zoals!feiten,!concepten,!achtergronden!
en!theorieën.!!

•! ‘Pedagogical+Knowledge’!(PK)!gaat!over!de!kennis!over!hoe!leerlingen!
leren;!welke!benadering!er!gebruikt!kan!worden!om!les!te!geven,!hoe!
lessen!georganiseerd,!uitgevoerd!en!geëvalueerd!kunnen!worden.!

Naast!kennis! van!de!drie!domeinen! is!het!belangrijk!dat!de! leerkracht!kennis!
heeft!over!hoe!de!domeinen!onderling!samenhangen!(TCK,!TPK!en!PCK)!en!hoe!
deze!kennis!van!toepassing!is!op!de!integratie!van!technologie.!Daar!waar!alle!
drie!de! concepten! samenkomen,! is! er! sprake!van!TPACK!kennis.!Dit! is! kennis!
over! de! interactie! tussen! de! drie! concepten.! Doceren! met! technologische!
toepassingen!is!niet!gemakkelijk.!Zo!moeten!technologie,!didactiek,!inhoud!en!
ook!de!context!zowel!individueel!als!samenhangend!goed!opereren.!!

Attitude(ICT( Stelling!die!betrekking!hebben!op!angst!en!nervositeit!bij!ICT!gebruik!en!op!de!
relevantie!van!ICT!voor!het!onderwijs.!

iPadIgebruik( Vragen!die!betrekking!hebben!op!de!huidige!en!gewenste!frequentie!van!iPad1
gebruik.!

Lessen( De!WCQ!vragenlijst!(de!Putter1Smits,!Taconis,!&!Jochems,!2011)!bevat!vragen!
over!verschillende!aspecten!van!docentengedrag!zoals!dat!past!bij!een!
constructivistische!onderwijsopvatting.!Deze!vragen!zijn!ontleend!aan!
internationaal!bekende!instrumenten!zoals!CLES!(Constructivist!Learning!
Environment!Scale).!Concreet!gaat!het!in!de!WCQ!om!de!(sub)schalen:!

• ‘Personal+relevance’:!de!mate!waarin!het!onderwijs!aansluit!bij!de!
alledaagse!buitenschoolse!ervaringen.!

• ‘Investigation’:!de!mate!waarin!er!in!het!onderwijs!nadruk!ligt!op!
vaardigheden!en!onderzoek!in!het!oplossen!van!problemen!en!
vraagstukken!in!de!klas.!!

• ‘Uncertainty’:!de!mate!waarin!leerlingen!de!het!onderwijs!de!kans!
krijgen!om!te!beleven!dat!wetenschappelijke!kennis!evolueert!en!
cultureel!en!sociaal!beïnvloed!wordt.!!

• ‘Negotiation’:!mate!waarin!leerlingen!de!controle!voor!het!invullen!en!
het!managen!van!de!leeractiviteiten,!opdrachten,!criteria!en!sociale!
normen!van!de!klas!delen!met!de!docent.!!

• ‘Shared+control’:!mate!waarin!leerlingen!verantwoordelijkheden!delen!
met!de!docent.!!

• ‘Loose+control’:!mate!waarin!studenten!hun!eigen!beslissingen!maken!
tijdens!leeractiviteiten.!!

Meerwaarde( Een!open!vraag!over!de!meerwaarde!van!het!gebruik!van!de!iPad.!!
!
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De!eerste!vijf!onderdelen!zijn!gebruikt!om!de!typering!van!de!leerkracht!te!bepalen.!Het!
laatste!onderdeel!is!gebruikt!om!een!algemeen!beeld!te!krijgen!van!de!verwachtingen!van!
leerkrachten!met!betrekking!tot!de!meerwaarde!van!iPads.!

3.5.2 Interviewschema’s)
Om!inzicht!te!krijgen!in!de!verwachtingen!van!de!leerkrachten!zijn!er!semigestructureerd!
interviews! afgenomen.! Hierdoor!was! het!mogelijk! om! de! nadruk! te! leggen! op! het! iPad!
gebruik!in!de!les!en!was!er!tevens!ruimte!voor!leerkrachten!om!hun!ervaringen!met!iPads!
aan!te!dragen.!!

Voor!het!afnemen!van!de!interviews!is!een!tweeledig!interviewschema!opgesteld.!Het!
eerste! deel! van! het! interview! is! voorafgaand! aan! de! les! afgenomen! en! het! andere!
interview! na! afloop! van! de! les.! Dit! met! als! doel! een! breed! beeld! te! verkrijgen! van! de!
verwachtingen! van! leerkrachten! met! betrekking! tot! de! iPads! in! hun! les.! De!
interviewvragen! hadden! betrekking! op! de! lesinhoud! (apps! en! vakken,! lesonderdelen!
waarin!de!iPad!wordt!ingezet!en!werkvormen),!technische)kennis!(technische!kennis!van!
de! leerkracht,! technische! belemmering! leerkrachten,! technische! voorkennis! van! de!
leerlingen,!technische!belemmeringen!voor!de!leerlingen),!de!functies!die!de!iPad!vervuld,!
de!rol)van)de)leerkracht!en!de!(overige)!meerwaarde)en)belemmeringen!van!de!iPad.!Naar!
aanleiding!van!ervaringen!gedurende!de!eerste!pilot!studie,!zijn!de!vragen!aangepast!voor!
de! tweede! pilotstudie.! De! twee! versies! van! de! interviewvragen! zijn! vereenvoudigd!
weergegeven!in!Tabel!3!en!staan!volledig!in!Bijlage!IV.!!
!

Tabel!3!1!Vereenvoudigde!weergave!video1draaiboek!

( INTERVIEWVRAGEN(PILOT(1( INTERVIEWVRAGEN(PILOT(2(

Voor(
de(les(

1. Voorstellen!(wie+ben+je,+wat+is+je+
achtergrond,+wat+is+je+

onderwijservaring,+wat+is+je+ervaring+

met+ICT,+zowel+binnen+als+buiten+het+

onderwijs)!
2. Doel!van!de!les!(wat+wil+je+met+deze+les+

bereiken,+welke+rol+vervult+het+gebruik+

van+de+iPad+daarbij,+welke+app(s)+ga+je+

gebruiken,+welke+methode+gebruik+je)!
3. Voorkennis!leerlingen!(wat+is+de+

voorkennis+van+de+leerlingen)!
4. Meerwaarde!(welk+effect+probeer+je+met+

het+gebruik+van+de+iPad+te+bereiken+en+

waarom?)!

1. Voorstellen!(wie+ben+je,+wat+is+je+
achtergrond,+wat+is+je+

onderwijservaring,+wat+is+je+ervaring+

met+ICT,+zowel+binnen+als+buiten+het+

onderwijs)!
2. Doel!van!de!les!(wat+wil+je+met+deze+les+

bereiken,+welke+rol+vervult+het+gebruik+

van+de+iPad+daarbij,+welke+app(s)+ga+je+

gebruiken,+welke+methode+gebruik+je)!
3. Voorkennis!leerlingen!(wat+is+de+

voorkennis+van+de+leerlingen,+welke+

kennis+hebben+leerlingen+nodig+over+de+

gebruikte+app)!
4. Meerwaarde!(welk+effect+probeer+je+met+

het+gebruik+van+de+iPad+te+bereiken+en+

waarom;+wat+zie+je+als+meerwaarde,+

waaraan+is+dat+straks+te+zien)!!
5. Kennis!leerkracht!(welke+kennis+heb+je+

nodig+over+de+app)!
6. Lesverloop!(hoe+gaat+de+les+straks+

verlopen)!
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Na(de(
les(

1. Doel!van!de!les!(is+het+doel+bereikt,+kun+
je+aangeven+waaruit+dit+blijkt,+wat+was+

de+bijdrage+van+de+iPads)!
2. Didactiek!(Wat+was+de+toevoeging+van+

de+iPad,+ten+opzichte+van+een+les+zonder+

iPad)!
3. Rol!van!de!leerkracht!(verandert+je+rol+

en+hoe)!
4. Technologie!(welke+kennis+en+

vaardigheden+zijn+nodig)!
5. Vakinhoudelijke!kennis!(welke+kennis+is+

nodig)!
6. Les!zonder!ICT!(hoe+zou+je+deze+les+

gegeven+hebben+zonder+iPad)!

1. Doel!van!de!les!(is+het+doel+bereikt,+kun+
je+aangeven+waaruit+dit+blijkt,+wat+was+

de+bijdrage+van+de+iPads)!
2. Didactiek!(Wat+was+de+toevoeging+van+

de+iPad,+ten+opzichte+van+een+les+zonder+

iPad)!
3. Rol!van!de!leerkracht!(verandert+je+rol+en+

hoe,+is+die+anders+vergeleken+met+een+les+

zonder+iPad)!
!

!
Bij! de! eerste! pilotstudie! hebben! in! totaal! 17! interviews! plaatsgevonden.! Bij! vijf!
leerkrachten!zijn!drie!lessen!opgenomen!en!bij!twee!leerkrachten!is!één!les!opgenomen.!
Bij! de! tweede! pilotstudie! hebben! in! totaal! vier! interviews! plaatsgevonden.! Bij! de! twee!
leerkrachten! zijn! ieder! twee! lessen! opgenomen.! Dit! zorgt! voor! een! totaal! van! 21!
lesopnamen!met!bijbehorende!interviews.!

3.5.3 Draaiboek)lesopname)
Om!de!wijze!waarop!tablets!zijn!ingezet!door!leerkrachten!te!achterhalen,!zijn!de!lessen!
opgenomen! op! video.! Voorafgaand! aan! de! les! is! met! de! leerkracht! besproken! wat! de!
leerlingen!en!de!leerkracht!in!de!les!zouden!doen,!zodat!hier!bij!het!filmen!rekening!mee!
kon!worden!gehouden.!De!student! filmde!de!gebruikte! iPad!toepassing(en)!en!op!welke!
manier!deze!gebruikt!zijn.!Hierbij!is!(1)!de!iPad!toepassing,!(2)!de!didactiek,!(3)!de!rol!van!
de!leerkracht!en!(4)!de!rol!van!de!leerling!in!beeld!gebracht.!!

3.6 DataPanalyse'
Om!zicht! te! krijgen!op!de! verwachtingen!van! leerkrachten! ten! aanzien!van! iPads! en!de!
wijze!waarop! iPads!worden! ingezet,! zijn! in! dit! onderzoek! inductieve! analysemethoden!
toegepast.!Alle!data!is!geanalyseerd!aan!de!hand!van!categorieën!die!tijdens!analyse!van!
de! eerste! pilot! studie! naar! voren! zijn! gekomen.! Met! behulp! van! een! dataYextractie!
formulier! (zie! 3.6.4)! is! alle! beschikbare! data! geordend! voor! beantwoording! van! de!
onderzoeksvragen.! Voor! de! typering! van! leerkrachten! zijn! de! categorieën! uit! de!
vragenlijst!aangehouden.!

3.6.1 Analyse)vragenlijst)
Om!de! typering!van!de! leerkrachten! te!bepalen,!zijn!de!kwantitatieve!onderdelen!uit!de!
vragenlijst!ingevoerd!in!SPSS!en!is!er!bij!elke!leerkracht!per!(sub)onderdeel!van!alle!items!
een! gemiddelde! berekend.! Dit! geldt! voor! de! onderdelen! 1.! achtergrond,! 2.! TPACK,! 3.!
attitude! ten! opzichte! van! ICT,! 4.! frequentie! iPad! gebruik! en! 5.! leerkrachtgedrag.! Dit!
overzicht!is!gebruikt!om!een!beeld!te!schetsen!van!de!deelnemende!leerkrachten.!!

3.6.2 Analyse)interviews)
Alle! interviews! zijn! getranscribeerd! en! vervolgens! inductief! geanalyseerd! met! het!
programma! Atlas.ti! (versie! 1.0.9).! Door! middel! van! een! bottomYup! benadering! is! een!
codeerschema!opgesteld!waarin!codes!geclusterd!en!gecategoriseerd!zijn.!Per!code! is!er!
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een! toelichting! en! voorbeeld! beschreven! (zie! Bijlage! IV).! Vanwege! het! exploratieve!
karakter!van!het!onderzoek!was!van! tevoren!onbekend!welke!mogelijke!verwachtingen!
leerkrachten! zouden! hebben! ten! aanzien! van! de! inzet! van! iPads.! Vandaar! dat! de!
categorieën! pas! achteraf,! bij! de! analyse! zijn! opgesteld.! De! hoeveelheid! categorieën! is!
groot,!om!zo!alle!mogelijk!bruikbare!data!te!kunnen!analyseren.!!

Om!de!betrouwbaarheid!van!het!codeerschema!te!berekenen,! is!er!bij!de! interviews!
een! tweede! codering! gedaan.! Hierbij! zijn! van! drie! verschillende! leerkrachten! de!
interviews! van! een! van! de! opgenomen! lessen! gecodeerd,! wat! 17.65%! is! van! de! data!
afkomstig!uit!de!eerste!pilot!studie.!De!interviews!zijn!ingedeeld!in!fragmenten,!waarbij!de!
tweede!codeerder!na!het!bespreken!van!het!codeerschema!(Bijlage!IV)!per!fragment!een!
code! heeft! toegekend.! Vervolgens! zijn! deze! fragmenten! genummerd! en! zijn! beide!
coderingen!naast!elkaar!in!SPPS!versie!21!ingevoerd.!Dit!leidde!tot!een!Cohen’s!Kappa!van!
.89.!!

3.6.3 Analyse)videoVopnamen)
Voor! het! analyseren! van! de! videoYopname! uit! de! eerste! pilotstudie! is! een!
observatieschema!opgesteld.!Omdat!niet!bekend!was!op!welke!wijze!de! leerkrachten!de!
iPads!zouden!gaan!inzetten,!is!het!observatieschema!deels!gebaseerd!op!informatie!uit!de!
interviews.!Daarnaast!is!er!met!behulp!van!de!videoYopnames!gekeken!welke!onderdelen!
opvallen! bij! de! wijze! waarop! de! iPads! worden! ingezet.! Het! observatieschema! is! dus!
opgesteld! op! basis! van! onderdelen! die! uit! de! interviews! en! uit! de! videoYopnames! naar!
voren! zijn! gekomen.! Het! observatieschema! voor! de! videoYopnames! is! bijgevoegd! als!
Bijlage! V.! Alle! videoYopnamen! zijn! bekeken! met! VLC! Media! Player! 2.1.5,! waarbij! de!
opname! indien!nodig! is! stopgezet!en!delen!vertraagd!zijn!afgespeeld!en/of!herbekeken.!
Tijdens!deze!observaties! is!per! les!het!observatieschema! ingevuld!en!beschreven! in!een!
WordYdocument.! Vervolgens! is! dit!WordYdocument! geanalyseerd! en! is! er! per! categorie!
bijgehouden! in! hoeveel! lessen! de! iPad! op! deze! wijze! wordt! ingezet! en! zijn! de!
bijbehorende!percentages!berekend.!Tevens!zijn!er!in!VLC!Media!Player!momentopnames!
gemaakt! van! videofragmenten! die! deze! resultaten! hebben! ondersteund.! Deze!
momentopnames!zijn!als!afbeeldingen!toegevoegd!bij!de!resultaten.!Vanwege!de!privacy!
van! de! leerkrachten! en! leerlingen! is! erop! gelet! dat! er! geen! leerlingen! of! leerkrachten!
zichtbaar!waren!op!de!afbeeldingen.!!

3.6.4 DataVextractieformulier)
Alle! lessen! zijn! opnieuw! bekeken! bij! het! invullen! van! het! dataYextractieformulier.! Het!
dataYextractie! formulier! is! samengesteld! uit! de! algemene! informatie! van! de! leerkracht,!
vragenlijst!scores!van!de!leerkracht!en!de!data!(zowel!interviews!als!observaties)!van!de!
individuele! lessen.! Daarnaast! is! er! aan! de! opgestelde! categorieën! een! nieuwe! categorie!
toegevoegd,!gericht!op!de!verschillende!typen!applicaties.!In!het!dataYextractieformulier!is!
alleen!data!opgenomen!waarmee!de!onderzoeksvragen!beantwoord!kunnen!worden.!
!
De!volgende!informatie!is!genoteerd:!

• Algemene'informatie!zoals!de!naam!van!de!docent,!de!school,!de!leeftijd,!het!zijn!
van!voorloper*!of!volger,!het!geslacht,!aantal!uren!onderwijservaring,!aan!lesuren!
per!week!en!de!groep(en)!van!de!leerkracht.!!

• Enquête' resultaten! samengevat,! zoals! cijfers! horend! bij! het! iPadYgebruik,! de!
TPACK!en!de!Attitude.!Daarnaast!zijn!ook!de!open!antwoorden!op!de!verwachte!
meerwaarde!van!ICT!genoteerd.!!
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Per!les!is!genoteerd:!
• Van!de!interviews!de!antwoorden!van!leerkrachten!die!van!toepassing!waren!op!

de! onderzoeksvragen! van! dit! onderzoek,! zoals! uitspraken! over! de! verwachtte!
meerwaarde!en!zowel!de!geplande!als!de!uiteindelijke!inzet!van!de!iPad!in!de!les.!

• Observatiedata' zoals! de! werkvorm,! het! gegeven! vak,! de! applicatiekeuze! en!
applicatietype,!het!lesonderdeel!en!een!samenvatting!van!het!lesverloop.!!

• Samenvattend,!informatie!over!de!rol!van!de!leerkracht,!gegevens!met!betrekking!
tot! problemen! waar! leerkrachten! tegen! aan! liepen! en! verwachtingen! in! de!
praktijk.!!

!
In! het! formulier! is! bijgehouden!wat! geobserveerd! kon!worden! in! de! les! en!wat! gezegd!
werd! door! de! leerkrachten! in! de! interviews.! Als! diverse! uitspraken! van! een! leerkracht!
onder! dezelfde! categorie! vielen,! is! deze! verwachting! één! keer! geteld! per! les.! Bij! de!
toelichting!is!omgeschreven!op!welke!wijze!de!categorie!is!genoemd!en/of!geobserveerd.!
Om! eenduidig! gebruik! van! het! formulier! te! bewerkstelligen! is! een! invulinstructie!
opgesteld!(zie!Bijlage!VI).!!
! !
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4 Resultaten'

4.1 De'leerkracht'

4.1.1 Typeringen)van)de)leerkracht)
Tabel! 4! geeft! een! overzicht! van! persoonlijke! kenmerken! en! een! samenvatting! van! de!
antwoorden!die!de! leerkrachten!op!de!vragenlijsten!hebben!gegeven.!Vier!van!de!zeven!
leerkrachten!van!de!eerste!pilot!studie!gaven!aan!dat!ze!bij!het!onderdeel!uit!de!vragenlijst!
over! leerkrachtgedrag! (de! CLES! vragen),! moeite! hadden! met! het! inschalen! van! de!
stellingen.!Als!reden!werd!hierbij!gegeven!dat!de!stellingen!niet!toegespitst!waren!op!het!
basisonderwijs.!Deze!gegevens!zijn!daarom!niet!verwerkt.!!
!

Tabel!4!1!Overzicht!antwoorden!vragenlijst!

( PILOT(1( PILOT(2(
LEERKRACHTEN( 1*( 2*( 3*( 4( 5( 6( 7( 8( 9*(

Algemeen+ ! ! ! ! ! ! ! ! !
Leeftijd!leerkracht! 42! 29! 62! 23! 38! 48! 30! 30! 33!
Aantal!jaren!onderwijservaring! 20! 10! 39! 4! 16! 28! 9! 9! 11!
Huidig!aantal!lesuren!per!week! 14! 26! 22! 20! 20! 20! 15! 28! 11!
iPadLgebruik+ + + + + + + + + +

Hoe!vaak!pas!je!de!iPad!toe!in!je!les?!1!! 5! 5! 4! 3! 2! 3! 4! 2! 4!
Hoe!vaak!bedenk!je!zelf!een!les!met!iPads!en!bereid!
je!deze!ook!voor?!1!! 4! 4! 4! 2! 2! 3! 4! 1! 4!

Hoe!vaak!voer!je!samen!met!jouw!leerlingen!
opdrachten!met!iPads!uit?!1!! 5! 5! 4! 4! 2! 3! 4! 2! 4!

Hoe!vaak!werken!jouw!leerlingen!zelfstandig!met!
de!iPad?!1!! 5! 5! 4! 3! 2! 3! 4! 2! 4!

Hoeveel!uur!per!week!zou!je!graag!iPads!willen!
gebruiken?!2! 4! 3! 1! 1! 1! 1! 2! 2! 3!

TPACK+ + + + + + + + + +

TK,!technological!knowledge!3! 3,3! 5,0! 3,4! 3,6! 4,1! 3,4! 4,3! 4! 5!
PCK,!pedagogical!content!knowledge!3! 4,0! 5,0! 3,0! 4,0! 4,0! 3,5! 5,0! 4! 4,5!
TCK,!technological!content!knowledge!3! 3,5! 5,0! 2,7! 3,2! 3,8! 3,2! 4,3! 4! 4,2!
TPK,!technological!pedagogical!knowledge!3! 3,8! 5,0! 3,6! 3,4! 4,0! 3,0! 5,0! 4! 4,2!
TPCK,!technological!pedagogical!content!

knowledge!3! 3,3! 5,0! 3,0! 3,3! 4,0! 2,3! 4,3! 4! 4,7!

Attitude+ + + + + + + + + +

Relevantie!van!lesgeven!met!ICT!3! 4,8! 4,8! 3,2! 4,2! 2,6! 3,0! 3,4! 4,4! 4!
Angst!voor!lesgeven!met!ICT!3! 1,0! 1,0! 2,0! 1,3! 2,0! 1,0! 1,0! 1! 1,5!
1!(1)!zelden!tot!nooit,!(2)!aantal!keer!per!jaar,!(3)!1!tot!drie!keer!per!jaar,!(4)!wekelijks,!(5)!dagelijks!!
2!(0)!nooit,!(1)!een!paar!lessen!per!week,!(2)!ongeveer!de!helft!van!de!lessen,!(3)bijna!altijd,!(4)!elke!les!
3!(1)!helemaal!oneens,!(2)!oneens,!(3)!neutraal,!(4)!eens,!(5)!helemaal!eens!
*!voorloper!
!
Uit!de!gegevens!blijkt!dat!er!weinig!verschillen!zijn! tussen!de!voorlopers!en!de!volgers.!
Wel!geven!de!meeste!voorlopers!aan!de! iPad!meer!uren!te!willen!gebruiken!vergeleken!
met!de!andere!volgers.!Daarnaast!geven!de!voorlopers!gemiddeld!gezien!een!hogere!score!
op!de!vraag!naar!relevantie!van!lesgeven!met!ICT,!met!uitzonderen!van!leerkrachten!4!en!
8.! Geen! van! de! leerkrachten! geeft! aan! angst! te! hebben! voor! lesgeven! met! ICT.! De!
leerkrachten! schatten! zichzelf! relatief! vaardig! op! de! verschillende! TPACK! vragen.!
Uitzondering!zijn! leerkracht!3!die! zichzelf!wat! lager! inschat!op!TCK!en! leerkracht!6!die!
zichzelf! wat! lager! inschat! op! TPCK.! De! twee! leerkrachten! (5! en! 6)! die! vroegtijdig! zijn!
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gestopt!met!het!onderzoek!scoren!in!verhouding!tot!de!andere!leerkrachten!het!laagst!op!
de! schaal!met! betrekking! tot! relevantie! van! lesgeven!met! ICT.! Er! zijn! geen! significante!
verschillen!gevonden!tussen!leerkrachten!uit!verschillende!pilots,!daarom!wordt!voor!de!
rest!van!de!resultaten!geen!onderscheid!meer!gemaakt!tussen!leerkrachten!uit!de!eerste!
of!de!tweede!pilot.!

De! ervaring! met! ICT! buiten! het! onderwijs! varieert! bij! de! leerkrachten.! De! ene!
leerkracht!geeft!aan!buiten!het!onderwijs!ICT!weinig!te!gebruiken!en!bijvoorbeeld!weinig!
verstand!te!hebben!van!technologie,!terwijl!andere!leerkrachten!juist!aangeven!ICT!thuis!
veel! te! gebruiken! of! een! redelijke!
achtergrond! te!hebben!met! ICT.!Ongeacht!
deze!verschillen!geven!alle! leerkracht!aan!
in! de! lessen! regelmatig! ICT! te! gebruiken,!
voornamelijk! computers! en! het! digitale!
schoolbord.! De! ervaring! met! iPads! in! de!
klas!is!voor!alle!deelnemende!leerkrachten!
relatief! nieuw,! sinds! het! begin! van!
schooljaar! 2013Y2014! hebben! de!
deelnemende! leerkrachten! ervaring!
opgedaan!met!het! gebruiken! van! iPads! in!
de!lessen.!!

4.1.2 Verwachtingen)van)de)leerkracht)
De!antwoorden!op!de!laatste!vraag!in!de!vragenlijst!(‘Wat)is)de)meerwaarde)van)de)iPad’)!
zijn!gepresenteerd!in!Tabel!5.!Uit!de!antwoorden!blijkt!dat!de!leerkrachten!meerwaarde!
zien! voor! het! gebruik! van! een! iPad! in! de! les.! Alle! leerkrachten! verwachten! dat! deze!
meerwaarde!tot!uiting!komt!bij!de!attitude!van! leerlingen!(‘de) iPad)werkt)motiverend)en)
enthousiasmerend!voor)leerlingen’).!Ook!wordt!verwacht!dat!het!gebruiken!van!een!iPad!in!
de!les,!meerwaarde!biedt!(bijv.!‘de)iPad)biedt)mogelijkheid)om)te)differentiëren’!en!‘de)iPad)
kan)voorzien)in)het)geven)van)directe)feedback’).!!
!

Tabel!5!1!Verwachte!meerwaarde!van!iPads!aldus!leerkrachten!

LEERKRACHT(EN(GROEP( AANGEGEVEN(MEERWAARDE(

1*! 6! ! Differentiatie!(in!niveau!en!tempo).!
! Visuele!en!auditieve!ondersteuning.!
! Grote!bron!van!informatie,!eenvoudig!op!te!zoeken.!
! Snel.!
! Opdrachten!intensiever!in!tegenstelling!tot!schriftgebruik.!
! Zelfonderzoekend,!uitnodigend.!
! Papier!besparend.!
! Prettig!voor!kinderen!met!fijne!motorische!achterstand.!

2*! 4/5! ! Motiverend.!
! Leerlingen!zien!meteen!of!iets!goed!of!fout!is.!
! Visuele!ondersteuning.!
! Oneindige!hoeveelheid!oefenstof.!

3*! 6! ! Motiverend.!
! Ontdekkend!leren.!
! Kan!inzicht!bevorderend!werken.!
! Directe!feedback.!
! Programma’s!zijn!geduldig.!
! Bevordert!elkaar!helpen.!!
! Bevordert!creativiteit.!

“Met+de+komst+van+digiborden+werd+je+al+wel+

een+ beetje+ eigen+gemaakt+met+ ICT.+Maar+de+

iPad,+dat+is+eigenlijk+pas+sinds+dit+jaar.+We+zijn+

een+ pilotschool+ en+ ik+ merkte+ door+ eigenlijk+

gewoon+ een+beetje+ te+ experimenteren+ dat+ ik+

het+ wel+ heel+ erg+ leuk+ vond+ om+ er+ mee+ te+

werken.”+

1!Leerkracht!1!
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! Veelvoudig!oefenen!wordt!‘leuker’.!
4! 4! ! De!iPad!kan!veel!losse!materialen!vervangen,!zoals!boeken,!pen!en!papier.!

! Enthousiasmerend,!motiverend.!
! Mobiel!(klein,!licht!en!draagbaar).!
! Mogelijkheid!om!te!differentiëren.!
! Geschikt!ter!ondersteuning!van!de!les.!

5! 8! ! Geschikt!ter!ondersteuning!van!de!les.!
! Kinderen!kunnen!snel!en!eenvoudig!informatie!tot!zich!nemen!via!de!iPad.!
! Het!maakt!het!voor!kinderen!aantrekkelijker,!sluit!aan!bij!hun!

belevingswereld.!
6! 3/5! ! Enthousiasme!van!leerlingen.!

! Andere!manier!van!verwerkingsmogelijkheden.!
7! 7! ! Directe!feedback.!

! Mogelijkheid!om!te!differentiëren.!
! Motivatie!van!leerlingen.!
! Sommige!apps!passen!automatisch!het!niveau!van!het!werk!aan.!

8! 8! ! Visuele!mogelijkheden!zijn!duidelijker.!
! Er!is!gelijk!controle!op!gemaakt!werk!(directe!feedback!voor!leerlingen!en!het!

scheelt!nakijk!tijd!voor!de!leerkracht).!
9*! 6! ! De!leerlingen!zijn!betrokken!bij!de!les.!

! Leerlingen!leren!makkelijker.!
! Automatiseren!is!goed!te!trainen.!

!

4.1.3 De)rol)van)de)leerkracht)
In!de! interviews!gaven!de!meeste! leerkrachten!een!verandering!van!hun!rol!aan,!bij!het!
gebruik! van! de! iPad.! Zo! gaven! leerkrachten! bijvoorbeeld! aan! dat! hun! rol! veranderde!
doordat!zij!met!de!inzet!van!de!iPads!minder!zelf!nakeken,!omdat!de!leerlingen!feedback!
kregen! vanuit! de! gebruikte! applicatie.! Ook! veranderde! de! rol! van! de! leerkracht,! omdat!
leerkrachten!in!staat!moesten!zijn!om!technische!problemen!op!te!lossen!die!voorkwamen!
en!kennis!moesten!hebben!van!de!applicaties!die!gebruikt!werden!in!een!les.!Leerkrachten!
gaven!daarnaast!aan!dat!er!minder!materiaal!verzameld!hoefde!te!worden!als!er!gebruik!
werd!gemaakt!van!een!iPad!in!de!les.!!

Opvallend! is!het!aanwezige!verschil! in!
de!opvatting!van!leerkrachten!van!de!eigen!
rol.! Deze! opvatting! varieert! namelijk! niet!
zozeer!per!leerkracht,!maar!per!toepassing!
van! de! iPad! in! de! les.! In! een! les! waarin!
leerlingen! zelf! op! zoek! moeten! naar!
informatie,! verandert! de! rol! van! de!
leerkracht! volledig.! Leerlingen! mogen!
namelijk! zelf! op! zoek! naar! informatie,! in!
plaats! van! informatie! ontvangen! van! een!
leerkracht!die!de!informatie!aan!leerlingen!
overdraagt.! In! een! les! waarin! leerlingen!
een! nieuwe! vaardigheid! moeten! leren,!
geeft!een!leerkracht!over!het!algemeen!nog!
steeds! instructie! maar! ontvangen!
leerlingen! feedback! vanuit! de! iPad!
applicatie.!In!een!les!waarin!de!iPad!wordt!
toegepast! om! dialogen! te! oefenen,! is! de! iPad! een! leuke! extra,!maar! de! leerkracht! blijft!
langs!groepjes!met!leerlingen!lopen!om!feedback!te!geven.!!

“En+dan+vertel+je+aan+kinderen+van+in+die+bron+

moet+je+zoeken,+en+in+die+bron.+En+dan+ben+je+

meer+iemand+die+het+proces+aanstuurt+dan+die+

alle+informatie+overdraagt.”+(les!1)!

“Deels+ wel.+ De+ kinderen+ krijgen+ nu+

automatisch+ feedback+ (…)+Daar+zit+altijd+ nog+

een+ stukje+ in+ voor+ de+ leerkracht,+ in+ deze+ les,+

om+deze+les+aan+te+sturen.”!(les!2)!

“Ja,+ en+ mijn+ rol+ is+ gewoon+ even+ langs+ de+

groepjes+ lopen,+ of+ nu+ dan+ langs+ de+ kinderen+

lopen,+ en+ kijken+ of+ het+ allemaal+ klopt+ en+ of+

het+allemaal+lukt.”!(les!3)!
1!Leerkracht!2!
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De!rol! van!de! leerkracht!verandert,! volgens!de! leerkrachten,!over!het! algemeen!pas!
vanaf! het!moment! dat! de! iPad! gebruikt!wordt.! Vooralsnog! hielden! alle! leerkrachten! de!
instructie!van!de!les!klassikaal.!Op!het!moment!dat!leerlingen!gebruik!gingen!maken!van!
de!iPad,!werd!een!leerkracht!meer!een!begeleider.!Een!aantal!leerkrachten!geeft!aan!dat!
leerlingen! vanaf! dat! moment! meer!
worden!losgelaten,!omdat!leerlingen!vaak!
op!een!eigen!niveau!verder!kunnen!en!er!
geëxperimenteerd! kan! worden! met! de!
iPad.! Een! leerkracht!merkt! op! dat! de! rol!
van! de! leerkracht! indirect! wordt!
overgenomen! door! de! iPad,! omdat!
leerlingen! zelf! leren! hoe! een! applicatie!
werkt! en!waar! knelpunten! in! de! leerstof!
zitten.!!

4.2 Inzet'tablets'
In!deze!sectie!wordt!de!inzet!van!de!iPads!tijdens!de!lessen!beschreven!aan!de!hand!van!
de! didactische! toepassing! van! de! iPad,! de! gekozen! vakgebieden! en! applicaties,! en! het!
lesonderdeel! waarbij! de! iPads! zijn! ingezet.! Een! totaaloverzicht! van! de! lessen! is!
opgenomen!in!Bijlage!VII.!!

4.2.1 Didactische)toepassing)
iPads!worden!in!diverse!soorten!lessen!ingezet.!In!Tabel!6!zijn!de!vakgebieden!zichtbaar!
waarbij! een! iPad! is! ingezet.! In! sommige! lessen! zijn! de! iPads! vakoverstijgend! ingezet,!
waarbij!de!les!onder!meerdere!vakgebieden!valt.!In!meer!dan!de!helft!van!de!lessen!is!de!
iPad!ingezet!voor!een!taalles.!

Tabel!6!1!Inzet!iPads!vakken!

VAK( AANTAL(LESSEN((N=21)(

Taal! 12!
Creatief! 6!
Sociaal/Emotioneel! 4!
Engels! 2!
Rekenen! 2!
Geschiedenis! 2!
Aardrijkskunde! 1!
ICT! 1!
Biologie! 1!

!
Uit!de! interviews!blijkt!dat!de! leerkrachten! iPads!bij!de!volgende! lesonderdelen!hebben!
ingezet:! verwerking! van! de! lesstof,! experimenteren! met! de! lesstof! en/of! de! iPad,! het!
activeren!van!voorkennis,!het!evalueren!van!gemaakt!werk,!directe!instructie,!verdieping!
van! de! lesstof! en! herhaling! van! de! lesstof! (zie! Tabel! 7).! In!meerdere! lessen! zijn! iPads!
ingezet! bij! verschillende! lesonderdelen.! In! vrijwel! alle! lessen! is! de! iPad! ingezet! om! de!
lesstof!te!verwerken.!De!ene!les!waarbij!de!iPad!niet!is! ingezet!voor!verwerking,!had!als!
doel!voor!de!leerlingen!om!te!experimenteren!met!de!iPad.!
! !

“In+ eerste+ instantie+ blijft+ je+ rol+ hetzelfde.+ Je+

moet+ de+ les+ gewoon+brengen,+ je+moet+uitleg+

geven.+En+op+het+moment+dat+ze+met+de+iPad+

aan+het+werk+gaan+ben+je+meer+begeleider+ in+

plaats+van+leerkracht.”+

1!Leerkracht!7!
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!!
Tabel!7!1!Inzet!iPads!lesonderdelen!

!
Tijdens! het! verwerken! van! lesstof! hebben! leerlingen! diverse! activiteiten! gedaan! op! de!
iPad.! Onder! verwerking! valt! bijvoorbeeld! het! doen! van! gegenereerde! oefeningen! met!
applicaties! of! het! verwerken! van! opdrachten! in! een! tekstverwerking! applicatie.! Ook!
hebben!leerlingen!in!de!lessen!tijdens!de!verwerking!geoefend!met!het!beantwoorden!van!
vragen!voor!een!toets,!filmpjes!bekeken!en!virtuele!bouwwerken!gemaakt.!!
!
Als!de!iPad!werd!gebruikt!om!te!experimenteren,!mochten!leerlingen!verschillende!apps!
uitproberen!of!mochten!leerlingen!zelf!de!apps!uitkiezen!waarmee!ze!aan!de!slag!gingen!
in! de! les.! Een! voorbeeld! is! een! les! Engels,! waarbij! de! kinderen! uit! een! mapje! met!
verschillende! apps! konden! kiezen! en! op!
die! manier! kennis! konden! maken! met!
Engels.! Met! de! apps! leerden! leerlingen!
bijvoorbeeld! tot! twintig! tellen,!
verschillende!kleuren!en!diverse!woorden.!
In! andere! lessen! mochten! de! kinderen!
bijvoorbeeld!experimenteren!met!apps!die!
ze! nodig! hadden! bij! het! maken! van! een!
digitaal!prentenboek.!!
!
Leerkrachten! gebruikten! de! iPad! om! voorkennis! te! activeren! door! aan! de! leerlingen! te!
vragen! om! te! voorspellen! waar! de! les! over! zou! gaan.! Ook! werden! iPads! ingezet! om!
leerlingen! eenvoudig! voor! te! bereiden! op! een! aanstaande! toets,! door! de! leerlingen! een!
aantal!automatiseringsoefeningen!te!laten!doen.!!
!
In!vijf!lessen!is!de!iPad!te!gebruiken!tijdens!
evaluatie.! Bijvoorbeeld! door! de! iPad! te!
gebruiken! om! werk! van! kinderen! via! de!
iPad!te!laten!zien!op!het!digibord.!Evaluatie!
gebeurde! zowel! zelfstandig! (de! leerkracht!
besprak! samen! met! de! leerling! het!
gemaakte! werk),! in! samenwerking! (door!
het!te!maken!werk!open!te!zetten!en!rond!
te! lopen! om! elkaars! werk! te! beoordelen)!
en! klassikaal! (de! leerkracht! toonde! het!
gemaakte!werk!van!leerlingen!klassikaal).!!
!

LESONDERDEEL( AANTAL(LESSEN((N=21)(

Verwerking! 20!
Experimenteren! 7!
Voorkennis!activeren! 5!
Evaluatie! 5!
Instructie! 2!
Verdieping! 2!
Herhaling! 2!

“Met+ de+ les+ van+ vandaag+ gaan+ de+ kinderen+

zich+ oriënteren+ op+ het+ gebruik+ van+ de+ iPad,+

waarbij+ze+dus+echt+een+product+gaan+maken+

en+niet+alleen+een+spelletje+gaan+spelen+of+iets+

gaan+automatiseren.”+

1!Leerkracht!4!

“Ik+heb+er+een+paar+laten+zien+op+het+digibord+

en+die+waren+wel+aardig+goed+gelukt.+Hier+en+

daar+ nog+ een+ klein+ aandachtspuntje.+ Maar+

dat+ is+ ook+mooi,+ dat+ je+ dat+weer+ terug+ kunt+

koppelen.+Dat+de+hele+klas+kan+zien+van+daar+

ging+het+bij+mij+misschien+ook+mis.”+

1!Leerkracht!2!
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Tijdens!het!gebruiken!van!de!iPad!voor!instructie,!is!er!uitleg!gegeven!via!een!video,!is!de!
iPad! aan! een! digibord! gekoppeld! en! ontvingen! de! leerlingen! instructie! via! door! de!
leerkracht! toegestuurde! opdrachten.! Ter! verdieping! mochten! leerlingen! de! iPads!
gebruiken! om! op! zoek! te! gaan! naar! aanvullende! informatie.! Als! herhaling! kregen!
leerlingen!kennisvragen!over!al!eerder!behandelde!lesstof.!!

4.2.2 Werkvorm)
Leerkrachten!hebben!de!iPads!ingezet!bij!samenwerken,!zelfstandig!werken!en!klassikaal!
werken!(zie!Tabel!8).!In!sommige!lessen!zijn!de!iPads!ingezet!bij!meerdere!werkvormen.!!
!

Tabel!8!1!Inzet!iPads!werkvormen!

WERKVORM( AANTAL(LESSEN((N=21)(

Individueel! 15!
Samenwerken! 7!
Klassikaal! 3!

!
Zelfstandig! werken! werd! voornamelijk! gedaan! tijdens! de! verwerking! van! lesstof! met!
applicaties,! bijvoorbeeld! door! leerlingen! zelfstandig! lessen! te! laten! typen! in! een!
tekstverwerker! of! zelfstandig! opgaven! te! laten! oefenen! in! een! app! die! opdrachten!
genereert.! Samenwerken! werd! voornamelijk! gedaan! door! middel! van! meerdere!
leerlingen!met!één!iPad!te!laten!werken!aan,!bijvoorbeeld,!een!prentenboek.!Ook!liet!een!
leerkracht!leerlingen!in!twee!lessen!samenwerken!in!tweetallen,!waarbij!ze!in!de!ene!les!
samen!een!Engelse!dialoog! in!gingen!spreken!en! in!de!andere! les!een! filmpje!van! foto’s!
moesten! maken.! Daarnaast! is! in! een! les! samengewerkt! door! twee! leerlingen! samen!
antwoorden!te!laten!geven!op!kennisvragen!die!gegenereerd!werden!door!een!applicatie.!
!
Drie!leerkrachten!hebben!ervoor!gekozen!om!de!iPads!bij!een!klassikale!werkvorm!in!te!
zetten.! In! één! les! mochten! de! leerlingen! na! het! bekijken! van! plaatjes,! titels! en! kopjes!
voorspellen!waar! de! les! over! ging! door!woorden! in! te! typen! op! de! iPad.! De! leerlingen!
typten!allemaal!individueel!de!woorden!in!en!deze!werden!zichtbaar!op!het!digibord.!Deze!
woorden! werden! klassikaal! besproken.! De! woorden! die! vaker! voorkwamen! werden!
groter!zichtbaar!dan!woorden!die!minder!vaak!voorkwamen!(zie!Figuur!1).!Ook!hebben!
leerkrachten! er! voor! gekozen! om! leerlingen! individueel! vragen! te! laten! beantwoorden,!
maar! de! antwoorden! van! de! leerlingen! terug! te! laten! komen! op! het! digibord.! Deze!
antwoorden!werden!vervolgens!klassikaal!bekeken!en!besproken.!!

Figuur!1!1!Leerlingen!voorspellen!(klassikaal)!waar!de!les!over!gaat!

!
In!de!meeste!lessen!werd!de!iPad!wel!kort!klassikaal!gebruikt,!maar!hierbij!was!er!geen!
sprake!van!een!klassikale!werkvorm.!Zo! liet!een! leerkracht!bijvoorbeeld!bij! twee! lessen!

'

'

'
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tijdens!de!instructie!de!leerlingen!op!de!iPad!stappen!klassikaal!meedoen,!om!er!voor!te!
zorgen!dat!alle!leerlingen!de!juiste!instellingen!hadden!geselecteerd.!Andere!leerkrachten!
lieten!aan!het!eind!van!de!les!gemaakt!werk!van!de!kinderen!op!de!iPad!klassikaal!zien.!
Deze! zijn! niet! meegeteld! bij! de! klassikale! werkvormen,! omdat! de! kinderen! niet!
daadwerkelijk!klassikaal!aan!het!werk!gingen!met!de!iPad,!maar!alleen!de!iPad!instelden!
of!gemaakt!werk!bekeken.!!

4.2.3 Applicatie)keuze)
In! de! lessen! zijn! applicaties! gebruikt! met! diverse! doeleinden:! variërend! van!
tekstverwerkingsapplicaties! (Tools)! tot! apps! die! zijn! ontwikkeld! voor! de!
kennisontwikkeling!op!een!specifiek!gebied!(Tutors).!In!Tabel!9!staat!een!overzicht!van!de!
verschillende! gebruikte! typen! applicaties! en! de! bijbehorende! applicaties.! Bij! de!meeste!
lessen!zijn!meerdere!typen!applicaties! ingezet!en!soms!zijn!er!ook!meerdere!applicaties!
per!type!gebruikt.!Daarnaast!hebben!leerkrachten!af!en!toe!ook!een!website!gebruikt,! in!
plaats!van!een!applicatie.!Er!zijn!geen!applicaties!gebruikt!die!samenwerken!bevorderen.!!
!

Tabel!9!1!Inzet!iPads!applicaties!

TYPE(' IN(LESSEN((N=21)' APPLICATIES'
Tutor! 10! Jungle!tijd!(2x),!Bru1taal!(2x),!Rekenkoning,!Squla,!SchoolTV!

Beeldbank,!Woordentrainer,!Doki,!Fun!english,!Mingoville,!
Tallytots,!Toca!Builders,!Spreekwoorden,!Bloon,!Grammatica!
en!spelling,!Nieuwsbegrip,!Kahoot,!Space!race!

Explore! 4! Safari!(4x)!
Tool! 15! Pages!(7x),!Book!creator!(3x),!Paint!it!(3x),!Notities!(3x),!

Puppet!pals!(2x),!Socrative,!iStopMotion,!Poppet!
Communication! 12! Airserver!(7x),!Showbie!(5x),!ProConnect!(2x)!
Collaboration! 1! Y!
!
Met! betrekking! tot! ‘Tutor’! apps,! zijn! er! veel! verschillende! applicaties! ingezet.! Het!
merendeel! van! de! applicaties! is! gebruikt! door! leerkrachten! om! te! oefenen! met! het!
automatiseren!van!lesstof.!Voorbeelden!hiervan!zijn!‘Jungle)Tijd’,!‘BruVTaal’,!‘Rekenkoning’!
en!‘Grammatica)en)Spelling’.!Deze!apps!vervangen,!of!zijn!een!aanvulling!op,!werkbladen!
en!werkboekjes.!‘SchoolTV)Beeldbank’!is!ingezet!als!een!bron!van!informatie!(vergelijkbaar!
met! een! lesboek),! waar! leerlingen! bijpassende! opdrachten! konden! maken.! Voor! het!
vinden!van!aanvullende!informatie,!‘Explore’,!hebben!leerkrachten!de!leerlingen!instructie!
gegeven! om! zelfstandig! op! zoek! te! gaan! via! de! internet! browser! ‘Safari’.! Verschillende!
‘Tools’! zijn! ingezet! voor! het! maken! van! opdrachten.! Zo! is! bijvoorbeeld! de! app! ‘Pages’!
gebruikt! als! tekstverwerker,! de! app! ‘Book) Creator’! als! een! app! waarmee! een! digitaal!
prentenboek!gemaakt!kan!worden!en! ‘Paint) it’!als! tekenprogramma.!Deze!apps!zijn!niet!
specifiek! voor! het! onderwijs! ontwikkeld,! maar! door! leerkrachten! ingezet! om! de! les! te!
ondersteunen.!Voor!‘Communication’!is!de!applicatie!‘AirServer’!gebruikt!om!de!iPad!aan!
te! sluiten! op! het! digibord.! ‘Showbie’! is! gebruikt! om! bestanden! mee! te! versturen! en!
‘ProConnect’!is!gebruikt!om!interactie!te!creëren!tussen!leerkracht!en!leerlingen.!
!
! !
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Een! leerkracht! verwoordde! dat! ze! nog!
zoekende!was!met!betrekking!tot!welke!
app! ze! zou! toepassen! in! haar! lessen.!
Een! duidelijke! handleiding! of! een!
overzicht! met! bruikbare! apps!
ontbreekt!en!ook!gaf!ze!aan!dat!niet!alle!
applicaties! 1YopY1! aansluiten! op! de!
lesstof.! Daarnaast! zijn! veel! van! de!
beschikbare!applicaties!Engelstalig.!

4.2.4 Ervaren)problemen)in)de)les)
Bij! de! lesobservaties! is! geconstateerd! dat! er! in! sommige! lessen! problemen! ontstonden!
met! de! inzet! van! iPads! (zie! Tabel! 10).! Eén! probleem! was! storend! voor! het! leren,! vijf!
andere!problemen!waren!direct!te!verhelpen!of!niet!zo!storend!dat!de!les!niet!kon!worden!
voortgezet.!!
!

Tabel!10!1!Problemen!in!iPad!lessen!

PROBLEEM( AANTAL(LESSEN((N=21)(

Geen! 16!
Storend! 1!
Direct!te!verhelpen! 2!
Niet!direct!te!verhelpen! 3!
!
In!een!les!kregen!de!leerlingen!de!opdracht!om!Engelse!dialogen!in!te!spreken!op!de!iPad,!
om!zo!de!Engelse! taal! en!uitspraak! te! oefenen.!De!microfoon!van! sommige! iPads! stond!
niet!aan.!De!leerkracht!heeft!de!leerlingen!bij!instellingen!van!de!iPad!laten!kijken!hoe!ze!
de! microfoon! aan! konden! zetten.! Dit! lukte! niet! bij! alle! leerlingen.! Hierdoor! werden!
leerlingen!gehinderd!in!deelname!aan!de!les.!!
!
In!twee!lessen!zijn!problemen!geconstateerd!die!snel!te!verhelpen!waren.!Bij!een!les!lukte!
het!de!leerkracht!niet!om!een!filmpje!af!te!spelen!op!volledige!scherm.!De!leerkracht!heeft!
er!toen!voor!gekozen!om!het!filmpje!op!een!deel!van!het!scherm!af!te!spelen.!Ook!moesten!
leerlingen! in! een! les!woorden! intypen!om!zo! te! voorspellen!waar!de! les! over! ging.! Een!
aantal! leerlingen! typten! de! woorden! niet! snel! genoeg,! waardoor! niet! alle! leerlingen! in!
staat!waren!mee! te! doen.!De! leerkracht! heeft! toen! de! applicatie! (ProConnect)! opnieuw!
ingesteld.! In! dezelfde! les!moesten! leerlingen! video’s! bekijken! en! beluisteren,!maar! een!
leerling!had!een!hoofdtelefoon!zonder!geluid.!Door!een!andere!hoofdtelefoon!te!pakken!is!
het!probleem!opgelost.!!
!
In!drie!lessen!zijn!technische!problemen!geobserveerd!die!niet!direct!te!verhelpen!waren,!
maar! later! zijn! opgelost.! In! één! les! moesten! alle! leerlingen! een! document! digitaal!
versturen,!wat!niet! lukte!bij!een!van!de!leerlingen.!Op!de!iPad!van!die!leerling!was!geen!
Showbie!account! ingesteld.!De! leerkracht! stelde!na!de! les!het!ShowbieYaccount! in!zodat!
het! document! alsnog! opgestuurd! kon! worden.! In! een! andere! les! moesten! leerlingen!
voordat!ze!een!opdracht!op!de!iPad!gingen!maken!eerst!nog!een!document!versturen.!Bij!
enkele! leerlingen!werkte!dit!niet!doordat!er!geen! internetverbinding!was.!Dit!probleem!
was! niet! op! te! lossen.! De! leerkracht! gaf! aan! dat! de! leerlingen! het! versturen! van! dit!

“Het+is+nog+wel+zoekende.+Ik+ben+dan+zelf+aan+

het+ kijken,+ waar+ loop+ ik+ vast,+ differentiëren,+

het+ is+ geen+ kant+ en+ klaar+ bedje+ van+ nou,+ ik+

heb+ deze+ stof,+ en+ deze+ groep,+ dus+ ik+ kan+ die+

app+daarvoor+gebruiken.”+

1!Leerkracht!2!
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document!mochten!uitstellen!tot!de!volgende!les.!De!leerlingen!konden!daarna!hun!les!wel!
maken! op! de! iPad.! In!weer! een! andere! les!moesten! leerlingen!woorden! rood! en! blauw!
kleuren.!Bij! sommige! leerlingen!kleurden!naast!de!woorden,!ook!de!nummering!van!de!
zinnen!mee.! In!de! les! is!door!zowel!de! leerlingen!als!de! leerkracht!geprobeerd!om!deze!
verkleuring! aan! te! passen,! maar! dit! is! niet! gelukt.! De! leerlingen! konden! de! les! wel!
afmaken!en!de!woorden!in!de!zinnen!kleuren.!!

4.3 Verwachtingen'in'de'praktijk'
Omdat! niet! alle! interviews! zowel! voor! als! na! de! les! hebben! plaatsgevonden! en! omdat!
antwoorden!gegeven!door!leerkrachten!af!en!toe!te!onduidelijk!waren!voor!interpretatie,!
was! het! niet! mogelijk! om!met! de! beschikbare! data! een! koppeling! te! leggen! tussen! de!
verwachting! van! leerkrachten! en! de! uiteindelijk! inzet! van! iPads! in! de! les.!Wel!was! het!
mogelijk! om! inzicht! te! geven! in! de! verwachtingen! en! de! inzet! van! iPads,! door! te!
omschrijven!wat!volgens!de!leerkrachten!positieve!en!negatieve!kanten!zijn!van!functies!
van!de! iPad.!De!belangrijkste! punten!die! leerkrachten!noemden! als! verwachtingen,! zijn!
‘motivatie’,! ‘efficiëntie’,! ‘klassenmanagement’,! ‘overzicht! van! niveaus’,! ‘differentiatie’! en!
‘ordelijk! en! esthetisch! aantrekkelijk’.! In! deze! paragraaf! wordt! omschreven! wat!
leerkrachten!er!over!vertelden.!In!Tabel!11!is!de!verdeling!qua!verwachtingen!zichtbaar.!
Opnieuw!varieerden!de!verschillende!factoren!per!les!en!niet!per!leerkracht.!!

!
Tabel!11!1!Verdeling!positieve/negatieve!verwachtingen!iPads!

( Positief((n=21)( Negatief((n=21)(

Motivatie! 21! 1!
Efficiëntie! 12! 2!
Klassenmanagement! 4! 4!
Overzicht!niveau!! 5! 3!
Differentiatie! 5! 1!
Ordelijk!en!esthetisch!aantrekkelijk! 6! 1!

4.3.1 Motivatie)
Bij!alle!lessen!gaven!de!leerkrachten!aan!dat!leerlingen!iPads!motiverend!vinden!om!mee!
te! werken.! Zo! gaven! de! leerkrachten! aan! dat! de! leerlingen! meer! geboeid! zijn! en!
enthousiaster.!Daarnaast!wordt!omschreven!dat!de!leerlingen!het!werk!op!de!iPad!leuk!en!
aantrekkelijk!vinden,!en!dat!de!kinderen!met!veel!plezier!werken.!Een!leerkracht!gaf!aan!
dat!de! leerlingen!het!werken!met!de! iPad!
wel!leuk!vinden,!maar!dat!de!motivatie!er!
ook! snel! af! gaat.! Als! het! werken! met! de!
iPad!te! lastig! is,!zijn!de! leerlingen!minder!
gemotiveerd! en! werkt! de! iPad!
belemmerend.!!
!
Leerkrachten! gaven! aan! dat! ze! het! zelf!
ook!motiverend!vinden!om!te!werken!met!
de!iPad.!De!leerkrachten!hebben!over!hun!
eigen! motivatie! wat! betreft! het! werken!
met! de! iPad! geen! negatieve! uitspraken!
gedaan.!!
!

“Je+merkt+dat+kinderen+veel+meer+geboeid+zijn+

dan+ wanneer+ ze+ vanuit+ een+ boek+ moeten+

werken.”++

1!Leerkracht!1!

“De+reden+dat+ik+hem+inzet+is+omdat+ik+het+zelf+

prettig+vind+om+hem+te+gebruiken.”++

1!Leerkracht!6!
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Motivatie!van! leerlingen!voor!het!gebruik!
van! de! iPad,! draagt! volgens! leerkrachten!
indirect! ook! bij! aan! participatie! van!
leerlingen!in!de!les.!Dit!komt!voornamelijk!
omdat! de! leerlingen! gedwongen! worden!
om! een! antwoord! te! geven.! Uit! de!
interviews!zijn!geen!negatieve!uitspraken!
over! de! inzet! van! iPads! en! de! leerling!
participatie!naar!voren!gekomen.!!

4.3.2 Efficiëntie)
De! leerkrachten! gaven! aan! dat! in! de!meeste! lessen! de! efficiëntie! van! de! lessen! positief!
werd! beïnvloed! door! het! gebruik! van! de!
iPad.! Zo! werken! leerlingen! sneller! en!
maken! de! leerlingen! meer! oefeningen.!
Daarnaast! hoeven! leerlingen! minder! te!
schrijven.!Ook!wordt!door!de!leerkrachten!
verwacht! dat! leerlingen! zonder! de! iPad!
het!werk!kwalitatief!minder!goed!gemaakt!
zouden! hebben.! Ook! voor! kinderen! met!
schrijfYmotorische! problemen! is! de! iPad!
efficiënt.!!
!
Volgens!de! leerkrachten!kan!een! iPad!kan!ook!belemmerend!werken!voor!de!efficiëntie!
van!de!les.!Eén!leerkracht!gaf!aan!dat!de!leerlingen!op!de!iPad!er!naar!verwachting!langer!
over!deden,!waarmee!de!inzet!van!de!iPad!
de!efficiëntie!heeft!belemmerd.!Daarnaast!
gaf! een! leerkracht! aan! dat! stof!misschien!
minder!beklijft!dan!wanneer!leerlingen!op!
schrift! werken.! Een! van! de! leerkrachten!
geeft! aan!dat!het! lastig! is! om! feedback! te!
geven,!op!werk!gemaakt!op!de!iPad.!!

4.3.3 Klassenmanagement)
De! iPad! draagt! volgens! leerkrachten! bij!
aan! een! beter! klassenmanagement!
doordat! bijvoorbeeld! in! een!
combinatiegroep! de! ene! groep! filmpjes!
kan! kijken! met! oordopjes! in,! terwijl! de!
rest! van! de! leerlingen! daar! geen! last! van!
heeft.!Ook!kan!werk!eenvoudig!ingeleverd!
worden! via! de! iPad! (wat!wandelen! in! de!
klas! tegengaat! en! papierwerk! scheelt).! Digitaal! inleveren! geeft! de! leerkracht! de!
mogelijkheid!om!het!gemaakte!werk!thuis!na!te!kunnen!kijken!en!feedback!te!geven.!Een!
leerkracht! hoeft! daarbij! geen! hele! stapel! schriften! door! te! spitten.! Daarnaast! voorzien!
sommige!apps!in!directe!feedback,!wat!nakijkwerk!scheelt.!Doordat!bij!een!app!de!fouten!
groen!en!rood!zichtbaar!werden!op!de!iPad,!was!het!voor!een!leerkracht!mogelijk!om!snel!
hulp!te!kunnen!bieden.!Alle!materialen!kunnen!op!de!iPad!worden!bewaard!en!verzameld,!

“De+ bijdrage+ van+ de+ iPad+ is+ inderdaad+ dat+

iedereen+ actief+ betrokken+ wordt.+ Iedereen+

wordt,+ je+ vraagt+ van,+ eigenlijk+ vraag+ je+ aan+

iedereen+ om+ het+ antwoord+ te+ geven+ zodat+

iedereen+ook+kijkt+van:+ja+is+mijn+antwoord+het+

goede+antwoord?”++

1!Leerkracht!5!

“Omdat+ de+ kinderen+ dus+ beide+ gesprekjes+

oefenen.+Anders+doe+je+het+met+een+maatje+en+

moet+ je+ wisselen+ van+ gesprek.+ Nu+ doen+ ze,+

doet+een+ kind+beide+ rollen+al+ dus+voer+ je+ het+

hele+ gesprek+ in+ je+ eentje.+ En,+ dat+ scheelt+

natuurlijk+een+beetje+tijd.”++

1!Leerkracht!2!

“Ik+ hoef+minder+materialen+ te+ verzamelen+ of+

voor+ te+ bereiden+ of+ klaar+ te+ leggen.+ Ik+ hoef+

niet+ te+ zorgen+ dat+ iedereen+ per+ se+ pen+ en+

papier+ heeft+ om+ iets+ te+ schrijven+ want+ dat+

kunnen+ze+gewoon+daarop+doen.”++

1!Leerkracht!4!

“Het+ is+ minder+ efficiënt+ voor+ de+ spelling.+ En+

het+ is+ moeilijk+ om+ ook+ digitaal+ feedback+ te+

geven,+dit+vergt+tijd.”++

1!Leerkracht!1!
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wat!ervoor!zorgt!dat!de!leerkracht!minder!hoeft!voor!te!bereiden,!er!minder!beweging!in!
de!groep!is!en!er!minder!materiaal!nodig!is.!Ook!kunnen!leerlingen!elkaar!helpen.!
!
De! inzet! van! de! iPad! belemmert! het!
klassenmanagement! doordat! het! lastig! is!
om!met! de! iPad! gelijk! na! te! kijken.! In! de!
ogen!van!de! leerkracht!vergt!dit! tijd.!Ook!
was! er! binnen! de! deelnemende! scholen!
nog! geen! duidelijk! systeem! waarin! de!
leerlingen! hun! werk! op! konden! slaan.!
Hierdoor!kon!het!gebeuren!dat!werk!verwijderd!werd.!Hiervan!heeft!een!leerkracht!dan!
geen!backYup.!Leerkrachten!geven!ook!aan!dat!het!pakken!van!iPads!rommelig!is!en!dat!de!
les!verstoord!wordt!op!het!moment!dat!er!een!storing!is!bij!applicaties.!Daarnaast!gaf!een!
van!de!leerkrachten!van!een!combinatiegroep!aan!dat!leerlingen!vaak!te!snel!klaar!waren!
op!de! iPad!waardoor!zij! er!altijd!voor!moest!zorgen!dat!ze!werk!voor!daarna!klaar!had!
liggen.!!

4.3.4 Overzicht)niveau)
In!een!aantal!lessen!zijn!de!leerlingen!met!de!iPad!gecorrigeerd!en!kregen!ze!automatisch!
feedback,! waardoor! ze! een! overzicht! kregen! van! hun! eigen! niveau! (voorbeelden! zijn!
weergegeven!in!Figuur!2).!Bij!een!van!de!lessen!liet!de!leerkracht!de!antwoorden!van!de!
leerlingen!meteen! op! het! digibord! naar! voren! komen,! hierdoor!was! het! niveau! van! de!
leerlingen!ook!voor!hunzelf!inzichtelijk.!!
!

!

!

!
! ! !

!

!

!
Figuur!2!1!Linksboven:!In!de!app!'Rekenkoning'!worden!opgaven!gecorrigeerd!met!een!

rood!kruisje!op!groen!vinkje.!Rechtsboven:!In!de!app!‘Bru1Taal’!kleurt!het!balkje!
bovenaan!rood!of!groen!aan!de!hand!van!het!aantal!juiste!en!onjuiste!antwoorden.!!

Onder:!Bij!de!app!‘Grammatica!en!Spelling’!krijgen!de!kinderen!na!een!aantal!opgaven!
een!overzicht!van!de!juiste!antwoorden!en!de!antwoorden!die!zij!hebben!gegeven.!

!
! !

“Als+ een+ kind+een+probleem+heeft,+ of+ als+ iets+

niet+lukt,+dan+kunnen+ze+bij+een+ander+terecht.+

En+ dat+ die+ je+ ook+ heel+ vaak,+ dat+ ze+ elkaar+

eventjes+helpen.”++

1!Leerkracht!3!
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Een! leerkracht! gaf! wel! aan! dat! leerlingen! bij! het! gebruiken! van! applicaties! en!
automatische! feedback! moeten! leren!
waarom! ze! iets! veranderen.! Hiermee! gaf!
de! leerkracht! aan! dat! met! de! iPad! een!
overzicht!op!het!niveau!van!de! leerlingen!
ook! belemmerend! kan! werken.! Ook! gaf!
een!leerkracht!aan!dat!er!door!het!werken!
met! de! iPad! minder! aandacht! is! voor! de!
stelopdracht!zelf.!
!
De! leerkrachten! gaven! aan! dat! ze! door! het! gebruik! van! iPads! ook! eenvoudiger! zicht!
hebben! op! het! niveau! van! de! leerlingen.! Dit! verkrijgen! ze! bijvoorbeeld! doordat! ze! via!
instellingen!de!percentages!en!behaalde!scores!kunnen!bekijken!en!ze!vervolgens!na!het!
maken!van!de!oefening!kunnen!zien!hoe!de! leerlingen!het!gedaan!hebben.!Ook!kan!een!
leerkracht! via! sommige! applicaties!
bovenaan! het! tablet! scherm! zien! of! de!
opdrachten! goed! of! minder! goed! worden!
gemaakt,! via! een! rode! of! groene! balk.! En!
leerkrachten! kunnen! bij! de! verslagen! de!
niveauverschillen! zien! nadat! deze! via! een!
applicatie! zijn! ontvangen.! Daarnaast! kan!
een! leerkracht! zien! hoe! de! leerlingen!
lesstof! hebben! gemaakt! doordat! de!
gegeven! antwoorden! meteen! op! het!
digibord!naar!voren!komen.!
!
Eén! leerkracht! gaf! als! belemmering! aan!dat! er! een! gebrek! is! aan! een!overzicht! van!het!
niveau! van! de! leerlingen,! doordat! de! leerkracht! niet! direct! een! overzicht! heeft! en! na!
afloop!ook!niet!het!gemaakte!werk!van!de!kinderen!kan! terugkijken,!wat!wel!met!werk!
kan!als!het!in!het!schrift!gemaakt!is.!!

4.3.5 Differentiatie)
Ook! de! mogelijkheid! om! te! differentiëren! met! iPads! wordt! gewaardeerd.! Leerlingen!
kunnen!werken!op!hun!eigen!niveau!of! in!
hun!eigen! tempo!doordat!de! leerkracht!of!
de!leerlingen!het!niveau!in!kunnen!stellen.!
Leerkrachten! hebben! geen! negatieve!
uitspraken!over!differentiëren!met!de!iPad!
gedaan.!!
!
!
!
!
!
!
!
!

“Ik+ vind+ wel+ dat+ je+ moet+ oppassen+ dat+ het+

geen+ automatisme+ wordt.+ Dat+ kinderen+

veranderen+ zonder+ te+ weten+ waarom+ het+

veranderd+ wordt.+ Dat+ vind+ ik+ een+ beetje+ de+

valkuil.”++

“Groot+ voordeel+ is+ dat+ als+ je+ als+ leerkracht+

meteen+kan+zien+of+de+balkjes+groen+zijn,+dan+

doen+ ze+ het+ goed.+ Of+ als+ er+ rode+ streepjes+

tussen+zitten+dan+doen+ze+het+fout+en+dan+kun+

je+meteen+naar+die+kinderen+toe.+En+normaal+

bij+ een+ schrift+ zie+ je+ niet+ of+ het+ papier+ kleurt+

niet+groen+of+rood+als+het+fout+gaat.”++

1!Leerkracht!2!

“Ze+zijn+nu+actief+op+eigen+niveau+bezig.”++

1!Leerkracht!9!
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4.3.6 Ordelijk)en)esthetisch)aantrekkelijk)
De! iPad! draagt! volgens! enkele! leerkrachten! bij! aan! de! ordelijkheid! doordat! leerlingen!
automatisch!netjes!schrijven.!Dit!draagt!bij!
aan! leesbaarheid! van! het! werk.! Ook!
worden! leerlingen!gestimuleerd!om!na! te!
denken! over! de! indeling! van! de! iPad! en!
hun!documenten,!en!denken!de!leerlingen!
na! over! hoe! alles! goed! ingedeeld! moet!
worden.! Ook! draagt! de! iPad! bij! aan! de!
esthetiek!doordat! leerlingen!hun!werk!op!
de! iPad! kunnen! decoreren! en! aankleden.!
Er!geen!negatieve!uitspraken!gedaan!over!
de! inzet! van! de! iPads! betreffende!
ordelijkheid!of!esthetiek.!!
!
!
!!
!
! '

“Als+ je+ zag+ bij+ die+ jongen+ net,+ die+ had+ een+

plaatje+van+Willem+1+geïmporteerd,+dat+had+je+

op+papier+nooit+zo+snel+voor+elkaar+gekregen.+

En+ de+ plaatjes+ zijn+ in+ kleur,+ dus+ dan+ kan+ je+

mooi+ vertellen+ over+ die+ kroon,+ of+ over+ die+

mantel+die+hij+aan+heeft.+Op+die+manier+kun+je+

heel+makkelijk,+ denk+ ik,+ heel+ snel+ wat+ moois+

laten+zien.”++

1!Leerkracht!9!



! ! 31!

5 Conclusie'&'discussie'

5.1 Conclusie'
De!gevonden!resultaten!leiden!tot!conclusies!betreffende!de!vier!onderzoeksvragen.!!
1. Wat! zijn! de! verwachtingen! van! de! leerkrachten! van! de! inzet! van! iPads! in! hun!

lessen?!
2. Op!welke!manier!worden!de!iPads!in!de!lessen!door!leerkrachten!ingezet?!
3. In! hoeverre! komen! de! verwachtingen! van! leerkrachten! met! betrekking! tot! de!

inzet!van!iPads!tot!uiting!in!hun!lespraktijk?!
4. In!hoeverre! is!er!een!relatie!tussen!de!verwachtingen!van!de! leerkrachten!en!de!

inzet!van!de!iPads!in!de!lessen?!

5.1.1 Verwachtingen)leerkrachten)
De!meerderheid!van!de!leerkrachten!gaven!aan!lesgeven!met!ICT!relevant!te!vinden.!Alle!
leerkrachten! verwachten! dat! iPads! in! de! les! bijdragen! aan! motivatie! van! leerlingen.!
Daarnaast! biedt! gebruik! van! iPads! volgens! leerkrachten! meerwaarde! vanwege! de!
mogelijkheid! om! te! differentiëren,! het! krijgen! van! automatisch! feedback! en! de!
mogelijkheid! om! oefeningen! te! automatiseren.! De! meeste! leerkrachten! zijn! ook! van!
mening! dat! de! iPad! een! geschikte! ondersteuning! is! voor! de! les,! bijvoorbeeld! vanwege!
auditieve! en! visuele! functies,! maar! ook! omdat! een! iPad! veel! ander! materiaal! kan!
vervangen.!De!rol!van!de!leerkracht!bij!het!inzetten!van!de!iPad!in!de!les!varieert!per!les,!
en!niet!per!leerkracht.!

5.1.2 Inzet)tablets)
Leerkrachten! zetten! iPads! in! bij! een! variatie! aan! vakken! en! lesonderdelen.! In! de!
meerderheid!van!de! lessen!wordt!de! iPad! ingezet!bij!het!vak!Taal!en!voornamelijk!voor!
het!verwerken!van!de! les.! In!de!meeste! lessen!wordt!de! iPad!ingezet!bij!een!individuele!
werkvorm.!Wat! betreft! applicaties! kiezen! leerkrachten! voornamelijk! voor! ‘Tutor’,! ‘Tool’!
en! ‘Communicatie’!applicaties,!maar!leerkrachten!geven!aan!hierin!nog!zoekende!te!zijn.!
In!lessen!gericht!op!samenwerking,!worden!bijvoorbeeld!geen!‘Collaboration’!applicaties!
ingezet.!Inzet!van!de!iPads!is!voor!de!meerderheid!gericht!op!het!individueel!verwerken!
van!lesstof!met!een!‘Tutor’!of!‘Tool’!applicatie.!Problemen!die!ontstaan!tijdens!inzet!van!de!
iPads!kunnen!over!het! algemeen!verholpen!worden,! van!de!21! lessen! is! slechts! één! les!
dermate!gehinderd!waardoor!de!leerlingen!naar!verwachting!minder!hebben!geleerd.!De!
inzet!van!de!iPad!verschilt!per!les.!!

5.1.3 Verwachtingen)in)de)praktijk)
Met!de!interviews!voor!en!na!de!lessen!is!er!zicht!gecreëerd!op!de!verwachtingen!van!de!
deelnemende!leerkrachten.!Uit!de! interviews!zijn!de!verwachtingen!van!de! leerkrachten!
met!betrekking!tot!de!inzet!van!iPads!naar!voren!gekomen.!De!leerkrachten!zijn!positief!
over!de!inzet!van!de!iPads!en!bij!elke!les!benoemen!de!leerkrachten!vooraf!de!bijdrage!die!
de!iPad!kan!leveren.!De!verwachting!die!bij!elke!leerkracht!en!elke!les!duidelijk!naar!voren!
kwam!was!motivatie.!De!leerkrachten!verwachten!dat!de!inzet!van!de!iPads!bijdraagt!aan!
de!motivatie!van!de!leerlingen.!De!les!zal!door!de!leerlingen!leuker,!aantrekkelijker!en/of!
boeiender! worden! gevonden! door! het! werken! met! de! iPad.! Daarnaast! geven! de!
leerkrachten! aan! dat! de! inzet! van! de! iPads! bijdraagt! aan! de! efficiëntie,! doordat! de!
leerlingen! meer! opgaven! kunnen! oefenen! en/of! sneller! zullen! werken.! Een! andere!
verwachting!die!uit!de!interviews!naar!voren!is!gekomen!is!dat!de!iPad!kan!bijdragen!aan!
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het!overzicht!van!de!leerlingen!op!zijn!of!haar!eigen!niveau.!Leerlingen!kunnen!met!iPad!
apps! zien! hoe! ze! bepaalde! opgaven! gemaakt! hebben! doordat! de! resultaten! zichtbaar!
worden.! Daarnaast! verwachten! enkele! leerkrachten! dat! de! iPad!mogelijkheid! biedt! tot!
differentiatie!en!bijdraagt!aan!de!ordelijkheid!en!esthetiek!van!het!gemaakte!werk.!

Naast!deze!positieve!verwachtingen,! is!de!verwachting!ook!dat!de! inzet!van! iPads!
kan! bijdragen! aan! klassenmanagement,! maar! tegelijkertijd! kan! de! inzet! van! iPads! ook!
nadelig! zijn.! Zo! kan! de! iPad! positief! bijdragen! aan! het! klassenmanagement! doordat!
leerlingen!werk!digitaal! in! kunnen! leveren!wat! voor!minder!onrust! in!de!klas! zorgt,! de!
leerkracht!thuis!kan!nakijken,!de!iPad!werk!van!de!leerlingen!kan!nakijken!en!er!door!de!
inzet! van! de! iPad!minder!materiaal! nodig! is.! De! inzet! van! iPads! kan! belemmerend! zijn!
voor!het!klassenmanagement!als!er!geen!apps!zijn!die!goed!aansluiten!bij!de!lessen,!iPads!
worden! gedeeld! in! de! school! waardoor! andere! leerlingen! documenten! kunnen!
verwijderen!en!het!pakken!van!de!iPad!de!les!kan!verstoren.!

5.1.4 Relatie)tussen)verwachtingen)en)inzet)
De! onderzoeksmethode!was! ontoereikend! om! een! relatie! tussen! verwachtingen! van! de!
leerkracht! en! inzet! van! de! iPads! te! identificeren.! Deelnemende! leerkrachten! waren!
overwegend! positief! en! hebben! op! zeer! verschillende! wijze! de! iPads! ingezet! in! de! les.!
Slechts! twee! leerkrachten! gaven! aan!dat! ICT!minder! relevant!was! voor! onderwijs.! Juist!
deze!twee!leerkrachten!zijn!vroegtijdig!gestopt!met!het!onderzoek.!Wellicht!dat!er!bij!deze!
leerkrachten!meerdere! negatieve! verwachtingen!met! betrekking! tot! de! inzet! van! iPads!
mee!hebben!gespeeld,!die!mogelijkerwijs!in!dit!onderzoek!niet!naar!voren!zijn!gekomen.!!

5.2 Discussie'&'Aanbevelingen'
In! dit! onderzoek! is! data! verzameld! met! behulp! van! meerdere! meetinstrumenten,! wat!
interne!consistentie!van!het!onderzoek!heeft!verhoogd.!De!meeste!data!is!verzameld!met!
behulp! van! interviews.! Voordelen! van! dit! instrument! bij! meervoudige! exploratieve!
casestudies!zijn,!volgens!Yin!(2003),!de!doelgerichtheid!en!de!mogelijkheid!om!de! focus!
direct! op!het! onderzoeksonderwerp! te! leggen.! Een!nadeel! is! echter!de!mogelijkheid! tot!
subjectiviteit,! veelal! veroorzaakt! door! subjectieve! vragen.! De! vragen! uit! de! interviews!
voorafgaand! aan! de! les! vroegen! niet! specifiek! naar! verwachtingen! en! waren! lichtelijk!
subjectief! en! sturend.! Hierdoor! zijn! mogelijk! bepaalde! negatieve! verwachtingen!
voorafgaand!aan!de! les!niet!naar!voren!gekomen.!De!vragen!na!afloop!van!de! les!waren!
ook! subjectief! en! sturend,! maar! hier! was! er! meer! ruimte! voor! leerkrachten! om!
belemmeringen!te!noemen.!Om!de!onderzoeksvraag!toch!te!kunnen!beantwoorden!moest!
het! begrip! verwachtingen! breed! worden! geïnterpreteerd,! waarbij! de! data! van! beide!
interviews!is!samengevoegd!om!verwachtingen!te!bepalen.!Dit! is!een!zwak!punt!van!het!
onderzoek,!waardoor!er! sprake! is!van!een! lage! inhoudsvaliditeit.!Daarentegen!heeft!het!
onderzoek!een!zeer!duidelijk!beeld!gegeven!van!wat!allemaal!is!gebeurd!in!de!les.!!

Yin!(2003)!benoemt!meerdere!nadelen!van!een!meervoudige!exploratieve!casestudie.!
Resultaten! uit! een! meervoudige! exploratieve! casestudy! zijn,! bijvoorbeeld,! lastig! te!
generaliseren! naar! een! brede! populatie.! Daarnaast! staat! de! casestudie! bekend! als! een!
onderzoeksmethode! die! lang! kan! duren! en! tot! een! onoverzichtelijke! hoeveelheid! data!
leidt.!Ook!ligt!er!gevaar!in!de!mogelijkheid!dat!opgestelde!procedures!slordig!uitgevoerd!
worden! en! is! het! niet!mogelijk! om!met! behulp! van! casestudies! causale! relaties! aan!het!
licht!te!brengen.!Door!het!uitvoeren!van!een!zorgvuldig!literatuuronderzoek,!het!opzetten!
van!universele!instrumenten,!het!hebben!van!een!open!houding!tijdens!het!opzetten!van!
analyse! instrumenten,! het! alleen! toelaten! van! data! opgenomen! volgens! de! procedures,!
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dubbel! coderen! en! systematisch! analyseren,! is! getracht! de! nadelen! te! ondervangen! en!
daarmee!de!kwaliteit!van!het!onderzoek!te!waarborgen.!De!onderzoeksresultaten!bieden!
inzicht! in!het!gebruik!van! iPads! in!de! les.!Aanvullend!onderzoek! is!nodig!om!de!causale!
relatie!tussen!verwachtingen!en!inzet!van!iPads!in!kaart!te!brengen.!!

Eén!van!de!doelen!van!het!onderzoek!was!het! inzetten!van!pabo!studenten!voor!de!
dataverzameling,! om! zich! te! ontwikkelen! als! didactisch! ICTYbekwame! leerkracht! en!
ervaring!op!te!doen!met!het!uitvoeren!van!praktijkgericht!onderzoek.!Er! is!minder!data!
verzameld!dan!beoogd!in!zowel!de!eerste!als!de!tweede!pilot!en!niet!alle!data!is!verzameld!
door! pabo! studenten.! Studenten! zijn! bij! de! eerste! pilot! gevraagd! om! vrijwillig! mee! te!
werken.!Slechts!twee!studenten!meldden!zich!aan,!waarvan!er!uiteindelijk!één!student!de!
dataverzameling! bij! drie! lessen! van! één! leerkracht! heeft! gedaan.! Gedurende! de! tweede!
pilot! was! het! onderzoek! wel! onderdeel! van! het! pabo! curriculum.! Groepjes! van! drie!
studenten!zijn!gevraagd!om!bij!nog!eens!zes!leerkrachten!van!St.!KOE!data!te!verzamelen.!
Slechts! acht! van! de! achttien! tot! doel! gestelde! lessen! zijn! gefilmd! door! de! studenten! en!
slechts! vier! opnames!waren! bruikbaar! voor! het! onderzoek.! Reden!was! dat! het! voor! de!
studenten!onvoldoende!helder!was!hoe!ze!de!verzamelde!data!zouden!kunnen!gebruiken!
voor! hun! eigen! (ontwerp)opdracht.! Voor! toekomstig! onderzoek! is! het! noodzakelijk! de!
doelstelling!en!werkwijze!helder!te!communiceren!en!een!vast!aanspreekpunt!te!hebben!
voor!vragen!van!de!studenten.!!

De! bevindingen! van! dit! onderzoek! komen! grotendeels! overeen!met! de! bevindingen!
van!Pegrum!et!al.,!(2013).!Zo!vinden!leerkrachten!dat!de!iPad!een!geschikt!instrument!is!
om!mee!te!differentiëren!in!de!les,!dat!het!werk!met!behulp!van!een!iPad!verbetert!en!dat!
zowel! leerkrachten! als! leerlingen! zicht! krijgen! op! voortgang.! Daarentegen! toont! dit!
onderzoek! niet! aan! dat! leerkrachten! integratie! van! iPads! in! het! onderwijs! belangrijker!
vinden!dan!de!iPad!als!instrument,!wat!wel!naar!voren!komt!bij!onderzoek!van!Pegrum!et!
al.! (2013).!Voordelen!ontdekt!door!Cumming!et!al.! (2014),! zoals! sprake!van! ‘realYworld!
teaching’,! een!merkbare! toename! in! zowel! betrokkenheid! als! onafhankelijkheid! van! de!
leerling! en! verbeterde! communicatie! tussen! zowel! de! leerlingen! als! de! leerkracht! en!
leerlingen,!worden!in!dit!onderzoek!niet!direct!genoemd!door!de!leerkrachten.!Ook!wordt!
de! iPad! vooralsnog! niet! op! een! constructivistische! wijze! ingezet,! maar! wordt! in! de!
geobserveerde! lessen! de! iPad! vooral! nog! ingezet! als! vervanging! van! bijvoorbeeld! een!
schrift! of! werkboek.! Het! lijkt! er! wel! op! dat,! op! basis! van! de! positieve! attitude! van!
leerkrachten! jegens! ICT! en! het! enthousiaste! iPad! gebruik,! leerkrachten! op! een! andere!
manier! gebruik! willen! maken! van! iPads! in! hun! lessen.! Leerkrachten! geven! aan! nog!
zoekende!te!zijn!met!betrekking!tot!de!inzet!van!iPads!en!applicatiekeuzes.!Dit!kan!komen!
doordat!de!deelnemende!leerkrachten!nog!maar!kort!gebruik!maakten!van!een!iPad.!Het!
kan!ook!zijn!dat!leerkrachten!meer!ondersteuning!nodig!hebben!bij!het!ontwikkelen!van!
lessen!waarbij!de!iPad!een!aanvullende!rol!heeft,!in!plaats!van!alleen!een!vervangende!rol.!
Toekomstig! onderzoek! kan! zich! richten! op! het! opnieuw! in! beeld! brengen! van! dezelfde!
leerkrachtenpopulatie,! om! te! kijken!naar! eventuele! veranderingen!en!de!mate! van! iPad!
integratie!in!de!lessen.!!

Niet!altijd!is!de!genoemde!meerwaarde!een!voordeel!van!iPads!of!tablets,!maar!eerder!
een!voordeel!van!de!toepassing!van!technologie.!Ook!niet!alle!mogelijke!voordelen!van!de!
toepassing! van! technologie! worden! geïdentificeerd! als! gevraagd! wordt! naar! de!
meerwaarde! van! iPads! in! de! les.! In! toekomstig! onderzoek! kan! specifieker! onderzocht!
worden!wat!de!meerwaarde!is!van!een!tablet,!ten!opzichte!van!bijvoorbeeld!een!laptop!of!
een!mobiele!telefoon.!!
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6 Nawoord'

Met! dit! pilot! onderzoek! zijn! de! verwachtingen! en! daadwerkelijk! iPadYgebruik! door!
leerkrachten! van! St.! KOE! onderzocht.! Deze! aspecten! zijn! zo! nauwgezet! mogelijk!
beschreven.!Dit!resulteert!naar!verwachting!in!waardevolle!informatie!voor!bijvoorbeeld!!
leerkrachten! die! overwegen! iPads! in! te! zetten.! Daarnaast! geven! de! conclusies! een!
algemeen!beeld!van!verwachtingen!omtrent!iPad!gebruik.!
!
We! danken! de! leerkrachten! die! hebben! meegewerkt! aan! dit! onderzoek! voor! hun!
enthousiasme!en!medewerking.!
!

! '
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'Bijlagen'

I. Opdrachtomschrijvingen'onderzoeksopdrachten'Pabo'3'en'4'Pilot'1'
!!

Onderzoeksopdracht+Pabo+3+

In!het!derde!jaar!van!de!Pabo!in!Hengelo,!in!de!Fase!Werkplekbekwaam,!voeren!de!studenten!een!
onderzoeksopdracht!uit!binnen!een!‘Schoolontwikkelingsthema’!van!de!school!waar!zij!stage!lopen.!Dit!
schoolontwikkelingsthema!(SOT)!definiëren!de!scholen!aan!het!begin!van!ieder!schooljaar.!Studenten!
gaan!tijdens!hun!stage!op!de!school!deelnemen!aan!de!innovatieagenda!van!de!school!door!in!een!
groep!een!interventie!te!ontwerpen!die!een!oplossing!moet!bieden!voor!een!probleem!dat!zich!
voordoet!in!de!onderwijspraktijk.!

!
Doelen+

De!student!is!in!staat!om!samen!met!een!groep!medestudenten:!
- een!ingediend!schoolontwikkelingsthema!te!analyseren;!
- een!geschikt!ontwerpprobleem!te!selecteren;!
- een!geschikte!oplossingsrichting!te!ontwerpen;!!
- de!ontworpen!oplossing!te!evalueren!aan!de!hand!van!een!geschikt!evaluatie1instrument;!
- regelmatig!contact!te!houden!met!de!opdrachtgevende!stageschool,!de!begeleidende!vakdocent!

en!de!opleider.!
!!
Omschrijving(onderzoeksopdracht(Pabo(4(
In!het!vierde!jaar!van!de!Pabo!in!Hengelo,!in!de!Fase!Startbekwaam,!kiest!de!student!een!basisschoolvak!
in!samenhang!met!pedagogiek/onderwijskunde!als!uitgangspunt!voor!het!afstudeeronderzoek.!Ook!kan!
pedagogiek/onderwijskunde!als!uitgangspunt!dienen!voor!het!ontwerponderzoek,!in!samenhang!met!
een!basisschoolvak.!Voor!een!onderzoek!dat!plaatsvindt!in!de!kleutergroepen!kan!een!
‘ontwikkelingsgebied’!in!plaats!van!een!‘basisschoolvak’!worden!gekozen.!De!student!voert!het!
ontwerponderzoek!individueel!uit!en!ontwerpt!een!oplossing!voor!een!‘probleem’!dat!gesignaleerd!is!in!
de!onderwijspraktijk.!Mogelijkerwijs!ervaart!de!stageschool!een!probleem!en!kan!de!student!bijdragen!
aan!het!oplossen!van!dit!probleem.!Voorwaarde!is!dat!de!student!dit!probleem!ook!zelf!ervaart!in!zijn!of!
haar!functioneren!op!de!school.!

!
Doelen+

- De!student!kan!zelfstandig!een!ontwerponderzoek!uitvoeren!op:!
een!didactisch!gebied!in!samenhang!met!pedagogisch1!onderwijskundige!inzichten,!OF!
een!pedagogisch1!onderwijskundig!gebied!in!samenhang!met!een!basisschoolvak.!

- De!student!kan!zelfstandig!een!zakelijk!verslag!van!het!ontwerponderzoek!schrijven.!
- De!student!kan!het!onderzoek!presenteren!aan!een!publiek!bestaande!uit!specialisten!en!niet1

specialisten.!
!
! '
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II. Opdrachtomschrijvingen'onderzoeksopdrachten'Pabo'3'en'4'Pilot'2'
!
1.1 Globale'inhoud/'thema''
In! Fase! Werkplekbekwaam! wordt! er! binnen! de! Leerlijn! Onderzoek! een! onderzoek!
uitgevoerd! binnen! een! Schoolontwikkelingsthema! (SOT).! Opleidingsscholen! hebben!
zelf! thema’s! die! centraal! staan! binnen! hun! schoolontwikkeling! aangegeven! en! hier!
kunnen!studenten!een!keuze!uit!maken.!!
!
1.2 Algemene'opdrachtbeschrijving''
Deze!open!opdracht!bestaat!uit:!!

• een!onderzoek,!bestaande!uit!vier!deelopdrachten!!
• een!presentatie!

Studenten! voeren! in! de! fase! werkplekbekwaam! een! ontwerponderzoek! voor! de!
(academische)! opleidingsschool! waar! zij! stage! lopen.! De! opdracht! is! een!
groepsopdracht! die! in! de! eigen! school! of! op!de! school! van! een! ander! ten!uitvoering!
wordt!gebracht.!!
!
Algemeen! doel! is! dat! er! kennis! gemaakt! wordt! met! de! methodiek! van!
ontwerponderzoek,! zie! figuur! 1,! en! studenten! in! staat! zijn! om! deze!
onderzoeksmethodiek! toe! te! passen! op! een! probleemsituatie! die! zich! in! de!
opleidingsschool!aandient.!!
!
In! dit! type! onderzoek! wordt! ernaar! gestreefd! een! product! te! ontwikkelen! dat! een!
oplossing!biedt!voor!de!probleemsituatie.!Om!dit!product!te!kunnen!ontwikkelen!moet!
er! eerst! informatie! verzameld! worden! over! de! context! en! de! behoeften! op! de!
opleidingsschool.! Daarnaast! lezen! studenten! relevante! literatuur! en! onderzoeken! zij!
goede/!inspirerende!voorbeelden!uit!de!praktijk.!Ontwerponderzoek!koppelt!op!deze!
manier!inhoudelijke!verdieping!aan!de!praktijk!(de!opleidingsschool).!!
!
Na! het! kiezen! van! een! oplossingsrichting! ontwerpen! de! studenten!met! een! geschikt!
ontwerpmodel! een! oplossing! voor! het! in! de! praktijk! geconstateerde! probleem.! Zij!
verantwoorden! het! ontwikkelde! product! door! de! consistentie! met! de! vooraf!
geformuleerde!criteria!en!de!randvoorwaarden!te!beschrijven.!
!
Nadat! het! product! is! ontwikkeld!wordt! de! beginsituatie! van! het! probleem! gemeten.!
Vervolgens!wordt! het! product! een! aantal!weken! in! de! praktijk! ingezet! en! getest.!Na!
met!het!product!gewerkt!te!hebben!wordt!een!nameting!gedaan!om!te!beoordelen!of!
het!product!effectief!is!geweest!om!het!ontwerpprobleem!te!verhelpen.!!
!
Tot!slot!verwerken!de!studenten!hun!conclusies!en!aanbevelingen!in!een!advies!aan!de!
school!en!presenteren!zij!de!resultaten!aan!het!team.!Ook!zullen!de!producten!op!een!
opleidingsdag!aan!werkveld!en!de!opleiding!worden!tentoongesteld.!
!
!
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!
!

1.3 Competenties'en'doelen''
In!het!eerste!kwartiel!van!de!fase!WPB!staan!de!onderzoekskernen!3!en!4!centraal:!het!
opzetten!en!uitvoeren!van!een!eigen!onderzoek!en!het!schrijven!van!een!verslag.!Deze!
kernen!stonden!ook!centraal!in!semester!1!(BTB).!De!nadruk!lag!toen!op!het!
individueel!uitvoeren!van!een!contextanalyse,!een!behoefteonderzoek!en!het!maken!
van!een!beschrijving!van!een!mogelijk!ontwerp!om!bij!te!dragen!aan!de!
wetenschappelijke!houding!bij!TechniekY!of!Natuur!en!Milieu!Educatie.!De!SOT!
opdracht!wordt!uitgevoerd!in!een!onderzoeksgroep!en!is!erop!gericht!een(deel!van!
een)!curriculum!te!analyseren,!een!geschikt!(her)ontwerp!te!maken!en!het!gebruik!van!
het!ontwerp!te!evalueren.!
!
ONDERZOEKSCOMPETENTIE' DOELEN'
Kern!3:!opzetten,!uitvoeren!en!
evalueren!van!onderzoek!
binnen!de!eigen!
beroepspraktijk!

Opzetten!van!een!onderzoek!!
• Studenten!maken!een!plan!voor!de!

verschillende!fasen!van!het!
ontwerponderzoek!en!verdelen!taken.!!

!
Uitvoeren!van!de!onderzoekscyclus!(inclusief!
eenvoudige!dataverwerkingstechnieken)!!

• Studenten!zijn!in!staat!om!een!
systematische!ontwerpaanpak!te!hanteren!
teneinde!een!gekozen!oplossing!te!
realiseren.!!

• Studenten!kunnen!het!gebruik!van!de!
oplossing!systematisch!evalueren.!

!
Conclusies!trekken!uit!eigen!onderzoeksresultaten!!

• Studenten!kunnen!conclusies!trekken!over!
de!kwaliteit!van!hun!ontwerp.!!
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• Studenten!kunnen!conclusies!trekken!over!
het!gebruik!van!hun!ontwerp.!!

!
Reflecteren!op!en!waarderen!van!eigen!onderzoek!
en!de!bijbehorende!resultaten!!

• Studenten!kunnen!reflecteren!op!en!
waarderen!van!hun!eigen!onderzoek,!met!
name!de!consistentie!van!hun!eigen!
ontwerp!en!de!overdraagbaarheid!van!de!
resultaten!

Kern!4:!academische!
taalvaardigheid/!kunnen!
communiceren!van!de!
onderzoeksresultaten!

Correcte!schriftelijke!verslaglegging!van!onderzoek!
en!onderzoeksresultaten!!

• Studenten!schrijven!een!
onderzoeksverslag!van!hun!onderzoek!en!
presenteren!de!resultaten.!

!
!
1.4 Randvoorwaarden'
De!studenten!hebben!de!keuze!uit!een!aantal!te!analyseren!ontwerpproblemen!binnen!
schoolontwikkelingsthema’s.!Het!onderzoek!kan!worden!uitgevoerd!als!zowel!de!
vakdocent!als!de!stageschool!akkoord!zijn!met!de!keuze!voor!de!analyse!en!ontwerp.!
De!presentatie!kan!plaats!vinden!als!het!onderzoeksverslag!is!goedgekeurd.!!
!
1.5 Literatuur/'bronnen''
Collegemateriaal!!
Werkmap!curriculumontwerp!en!evaluatie!SLO:!
http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/handleiding/!!
!
1.6 Credits'en'toetsing'!
Credits:!3!ECTS!!
4!deeltoetsen!(W)!en!1!presentatie!(P)!D!
eeltoetsen!worden!beoordeeld!met!een!cijfer.!Het!eindcijfer!voor!deze!opdracht!het!
gemiddelde!van!de!deeltoetsen.!Presentatie!beoordelen!met!voldaan/!niet!voldaan.!!
!
1.7 Urenverantwoording''
Colleges!en!bijeenkomsten:!7,5!
Expert!begeleiding!en!consultatie:!12!!
Curriculumanalyse:!15!!
Curriculumontwerp:!25!!
Curriculumevalautie:!20!!
Presentatie!en!voorbereiding:!2,5!!
WOSYtentoonstelling:!2! !
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III. Vragenlijst'
!
!

!DRAFT

DRAFT

F351U0P1PL0V0 19.03.2014, Page 1/5

EvaSys Vragenlijst iPad-project Stichting KOE

Naam: .......................................... Geslacht: man / vrouw
Leeftijd: ........................................

Mark as shown: Geef bij de stellingen aan of je het er mee eens bent. Doe dit door een kruisje te zetten in het hokje dat het beste bij jouw mening past.

Correction: Als je een antwoord wilt veranderen, vul het hokje met het oude antwoord dan volledig in en zet een kruisje bij je nieuwe antwoord.

1. Toelichting

Met deze vragenlijst willen we jouw kennis en opvattingen over ICT in het onderwijs in kaart brengen.
 
De vragenlijst start met een aantal achtergrondvragen. Daarna volgen stellingen over hoe jij je lessen vormgeeft,
over jouw kennis van ICT, vakinhoud en didactiek, jouw houding ten aanzien van ICT en vragen over iPad-gebruik in
je lessen.
 
Persoonsgegevens zullen worden geanonimiseerd en niet herleidbaar zijn in het onderzoek.
 
Bij voorbaat dank voor je medewerking!

1.1 Naam van je school:

1.2 Aantal jaren onderwijservaring:

1.3 Huidig aantal lesuren per week:

1.4 Ik geef op dit moment les aan: (meerdere antwoorden mogelijk)

groep 1 groep 2 groep 3
groep 4 groep 5 groep 6
groep 7 groep 8

1.5 Naast/in plaats van de methode gebruik ik lesmateriaal dat ik zelf of in samenwerking met collega's samenstel en/of
verzamel.

ja nee

1.6 Indien ja, geef dan aan hoe je aan dit lesmateriaal komt. (meerdere antwoorden mogelijk)
Ik maak zelf of samen met
collega's lesmateriaal voor mijn
eigen groepen.

Ik gebruik lesmateriaal dat ik van
een collega op school heb
gekregen.

Ik gebruik het aanvullende
lesmateriaal dat de uitgever van
de methode aanbiedt via de
website.

Ik gebruik lesmateriaal dat ik via
internet vind.

1.7 Indien je regelmatig lesmateriaal gebruikt dat je via internet hebt gevonden, geef dan aan wat de drie belangrijkste
vindplaatsen zijn. (geef zo volledig mogelijke webadressen)

Mark as shown: Geef bij de stellingen aan of je het er mee eens bent. Doe dit door een kruisje te zetten in het hokje dat het beste bij jouw mening past.

Correction: Als je een antwoord wilt veranderen, vul het hokje met het oude antwoord dan volledig in en zet een kruisje bij je nieuwe antwoord.

Naam: .......................................... Geslacht: man / vrouw

Leeftijd: ........................................

F351U31760P1PL0V0 19.03.2014, Page 1/5
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!

!DRAFT

DRAFT

F351U0P2PL0V0 19.03.2014, Page 2/5

EvaSys Vragenlijst iPad-project Stichting KOE

2. Stellingen - TPACK

Geef aan in hoeverre je het eens bent met de  onderstaande stellingen.

helem
aal oneens

oneens

neutraal

eens

helem
aal eens

2.1 Ik kan mijn eigen ICT-problemen oplossen.
2.2 Ik leer gemakkelijk nieuwe dingen over ICT.
2.3 Ik blijf op de hoogte van belangrijke ICT-ontwikkelingen.
2.4 Ik probeer regelmatig dingen uit met ICT.
2.5 Ik ken veel verschillende ICT-toepassingen.
2.6 Ik beschik over de technische vaardigheden die ik nodig

heb om ICT te gebruiken.
2.7 Ik heb voldoende mogelijkheden om verschillende ICT-

toepassingen te gebruiken.
2.8 Ik kan voor mijn vak geschikte didactische werkvormen

kiezen.
2.9 Ik ben bekend met de gangbare inzichten en misvattingen

van leerlingen bij mijn vak.
2.10 Ik ben op de hoogte van ICT-toepassingen die ik kan

gebruiken om leerlingen inzicht te geven in mijn vak.
2.11 Ik ben op de hoogte van ICT-toepassingen waarmee ik

mijn vak met experimenten kan ondersteunen.
2.12 Ik ben in staat ICT-toepassingen te kiezen die de lesinhoud

van mijn vak ondersteunt.
2.13 Ik weet hoe ik ICT-toepassingen kan gebruiken om

kernbegrippen uit mijn vak op een andere manier te
presenteren aan mijn leerlingen.

2.14 Ik weet hoe ik ICT-toepassingen kan gebruiken om
experimenten voor mijn vak uit te voeren.

2.15 Ik weet hoe ik met behulp van ICT-toepassingen gegevens
kan verzamelen bij een experiment.

2.16 Ik ben in staat ICT-toepassingen te kiezen die didactische
werkvormen voor een les versterken.

2.17 Ik ben in staat ICT-toepassingen te kiezen die het
leerproces van de leerlingen versterken.

2.18 Door mijn vooropleiding of nascholing denk ik kritisch na
over de manier waarop ICT mijn didactische aanpak in de
klas kan beïnvloeden.

2.19 Ik denk kritisch na over de manier waarop ik ICT-
toepassingen in mijn eigen klas kan gebruiken.

2.20 Ik kan het ICT-gebruik, waarover ik leerde tijdens mijn
vooropleiding of nascholing, afstemmen op verschillende
leeractiviteiten.

2.21 Ik kan lessen geven waarbij ICT, vakinhoud en didactiek op
een goede manier zijn geïntegreerd.

2.22 Ik kan ICT-toepassingen kiezen die versterken wat en hoe
ik onderwijs geef.

2.23 Ik ben in staat om strategieën die ik heb geleerd in mijn
opleiding of nascholing, te gebruiken in mijn lessen om
vakinhoud, ICT en didactiek te combineren.

F351U31760P2PL0V0 19.03.2014, Page 2/5
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!DRAFT

DRAFT

F351U0P3PL0V0 19.03.2014, Page 3/5

EvaSys Vragenlijst iPad-project Stichting KOE

3. Stellingen - attitude

helem
aal oneens

oneens

neutraal

eens

helem
aal eens

3.1 Ik denk dat gebruik ICT essentieel is voor het
ondersteunen van het lesgeven in het voortgezet
onderwijs.

3.2 Tijdens het lesgeven met ICT voel ik me nerveus.
3.3 Ik denk dat ICT op school essentieel is voor het leerproces

van mijn leerlingen.
3.4 Tijdens het gebruik ICT ter ondersteuning van het lesgeven

in de klas voel ik me gespannen.
3.5 Ik denk dat ICT zo snel en zo zorgvuldig mogelijk

verankerd moet worden in het voortgezet onderwijs.
3.6 Het lesgeven met ICT maakt me zenuwachtig.
3.7 Ik denk dat ICT essentieel is voor leerlingen om goede

studiekeuzes te kunnen maken.
3.8 Ik voel me gestrest als ik ICT moet gebruiken in de klas ter

ondersteuning van het lesgeven.
3.9 ICT op school is zo belangrijk dat onervaren leerkrachten

op dit gebied moeten worden nageschoold.

4. iPad-gebruik:

zelden tot nooit

aantal keer per jaar

1 tot 3 keer per m
aand

w
ekelijks

dagelijks

4.1 Hoe vaak pas je de iPad toe in je les
4.2 Hoe vaak bedenk je zelf een les met iPads en bereid je

deze ook voor
4.3 Hoe vaak voer je samen met jouw leerlingen opdrachten

met iPads uit
4.4 Hoe vaak werken jouw leerlingen zelfstandig met de iPad

4.5 Hoeveel uur per week zou je graag iPads willen gebruiken
nooit een paar lessen per week ongeveer de helft van de lessen 
bijna altijd elke les

F351U31760P3PL0V0 19.03.2014, Page 3/5
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!DRAFT

DRAFT

F351U0P4PL0V0 19.03.2014, Page 4/5

EvaSys Vragenlijst iPad-project Stichting KOE

5. In mijn lessen...

nooit

nauw
elijks

af en toe

vaak

altijd

5.1 voeren de leerlingen experimenten uit om hun ideeën te
toetsen.

5.2 moeten de leerlingen het bewijs voor hun theorieën goed
kunnen onderbouwen.

5.3 voeren de leerlingen experimenten uit om vragen van de
leerkracht te kunnen beantwoorden.

5.4 proberen de leerlingen antwoorden te vinden op hun
vragen door experimenten uit te voeren.

5.5 vertel ik de leerlingen hoe ze voor een proefwerk kunnen
leren.

5.6 heeft iets leren betrekking op ervaringen of vragen over de
wereld binnen en buiten de school.

5.7 leren de leerlingen dat de wetenschap het antwoord op
vragen ook weleens schuldig moet blijven.

5.8 leren de leerlingen dat wetenschap een manier is om
vragen te stellen en antwoorden te zoeken.

5.9 plannen de leerlingen hun leeractiviteiten zelf.
5.10 vertel ik de leerlingen hoe ze hun huiswerk kunnen maken.
5.11 bieden de leerlingen mij voldoende aanknopingspunten bij

het kiezen van activiteiten die hen het beste vooruit helpen.
5.12 begrijp ik uit hoe de leerlingen bezig zijn of zij meer of

minder tijd nodig hebben voor een bepaalde activiteit.
5.13 overleggen de leerlingen met elkaar over hoe ze een

probleem gaan aanpakken.
5.14 leggen leerlingen hun ideeën aan elkaar uit.
5.15 vertel ik de leerlingen hoe ze hun werk voor school kunnen

plannen.
5.16 stimuleer ik de leerlingen om elkaar te helpen wanneer zij

aan een opdracht werken.
5.17 vertel ik aan het begin van een les wat ik die les van plan

ben.
5.18 laat ik de leerlingen gezamenlijk nadenken over een

opdracht.
5.19 laat ik de leerlingen zelf bepalen in welk tempo zij aan een

opdracht werken.

F351U31760P4PL0V0 19.03.2014, Page 4/5
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DRAFT

DRAFT

F351U0P5PL0V0 19.03.2014, Page 5/5

EvaSys Vragenlijst iPad-project Stichting KOE

6. at vind jij de meerwaarde van het gebruik van de iPad

6.1

F351U31760P5PL0V0 19.03.2014, Page 5/5
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IV. Video'instructie'Pilot'2'
(

Opname(instructie(

Tablets!in!het!basisonderwijs:!verwachtingen,!beweegredenen!en!opbrengsten!
!
Naam:( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Groep:((( ( ( (((School:((( ( ( ( ( ______(

Vak:(( ( ( ( (((Methode:( ( ( ( ( ( (

Gebruikte(app(s):( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Datum:(( ( ( (Tijd:( ( ( ( ( ( ( (

Opmerkingen:(( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Inhoudelijke(Instructies((

"! Video(opname(
• Er!worden!drie!videopnamen!gemaakt:!interview!vooraf,!lesopname!en!

interview!achteraf.!

Eindresultaat(van(de(video(
• Doel.!Video!van!een!onderwijsactiviteit!waarin!je!de!iPad!toepast.!!
• Globale+inhoud.!!!

o Inleiding:!Interview!vooraf,!waarin!je!jezelf!en!de!
onderwijsactiviteit!introduceert.!

o Lesopname:!Opname!van!de!les!waarin!je!de!iPad!gebruikt.!
o Reflectie:!!Interview!achteraf,!waarin!je!terugblikt!op!de!gegeven!

les.!

!! Voorbereiding(

• Ter!voorbereiding!is!het!handig!dat!je!alvast!nadenkt!over!wat!je!in!beeld!
wilt!hebben.!Belangrijke!vragen!daarbij!zijn:!Hoe!wordt!de!wijze!waarop!jij!
en/of!jouw!leerlingen!de!iPad!gebruiken!het!beste!zichtbaar?!Welke!
leerlingen!of!andere!betrokkenen!moeten!eventueel!in!beeld!worden!
gebracht?!Vanaf!welke!plek!in!de!klas!kan!de!student!het!beste!filmen?!In!
de!bijlage!vind!je!een!simpel!script.!Invullen!van!dit!script!vergemakkelijkt!
het!filmen.!Het!is!handig!dat!je!het!verloop!van!de!les!doorneemt!met!de!
student,!zodat!die!weet!waar!hij/zij!op!moet!letten.(

! !
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#( Interview(voor(de(les(
De!student!stelt!de!volgende!vragen:!!
1. Voorstellen!

a. Wie!ben!je?!!
b. Wat!is!je!achtergrond?!!
c. Wat!is!je!onderwijservaring?!!
d. Wat!is!je!ervaring!met!ICT,!zowel!binnen!als!buiten!en!onderwijs?!

2. Lesverloop+

a. Hoe!gaat!de!les!straks!verlopen?!
3. Doel+van+de+les!

a. Wat!wil!je!met!deze!les!bereiken?!!
b. Welke!rol!vervult!het!gebruik!van!de!iPad!daarbij?!!
c. Welke!app(s)!ga!je!gebruiken?!!
d. Welke!methode!gebruik!je?!

4. Kennis+leerlingen!
a. Wat!is!de!voorkennis!van!de!leerlingen?!!
b. Welke!kennis!hebben!de!leerlingen!nodig!over!de!gebruikte!app?!!

5. Kennis+leerkracht!
a. Welke!kennis!heb!jij!nodig!over!de!gebruikte!app?!

6. Meerwaarde+iPad!
a. Welk!effect!probeer!je!met!het!gebruik!van!de!iPad!te!bereiken?!!
b. Wat!zie!jij!als!meerwaarde?!!
c. Waaraan!is!dat!straks!te!zien?!
a. !

"( Lesopname(
De!student!filmt!welke!iPad!toepassing(en)!je!gebruikt!en!op!welke!manier!je!deze!
gebruikt.!Hij/zij!brengt!daarbij!het!volgende!in!beeld:!
1. iPad+toepassing.!We!brengen!de!door!jou!gebruikte!iPad!toepassing(en)!in!

beeld.!
2. Didactiek.!Je!laat!zien!hoe!de!iPad!toepassing!je!onderwijs!aantrekkelijk,!

efficiënt!en/of!effectief!maakt.!
3. Rol+leerkracht.!We!brengen!jouw!rol!als!leerkracht!in!beeld.!!
4. Rol+leerling.!We!brengen,!indien!mogelijk,!de!leerlingen!in!beeld!tijdens!hun!

leerproces.!
!
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$( Interview(na(de(les(
De!student!stelt!onderstaande!vragen:!!
1. Doel+van+de+les!

a. Heb!je!je!doel!bereikt?!
b. Kun!je!aangeven!waaruit!dit!bleek?!!
c. Kun!je!aangeven!wat!de!bijdrage!van!de!iPad!(toepassingen)!was?!

2. Didactiek!
a. Hoe!anders!was!deze!les!vergeleken!met!je!een!les!zonder!iPad?!
b. Waaraan!was!te!zien!dat!gebruik!van!de!iPad!deze!les!aantrekkelijk,!efficiënt!

en/of!effectief!heeft!gemaakt?!!
c. Wat!ging!er!minder!goed!in!deze!les!vergeleken!met!dezelfde!les!zonder!

iPad?!!!
3. Jouw+rol!

a. Welke!rol!had!jij!in!deze!les?!
b. Is!die!anders!vergeleken!met!een!les!zonder!iPad?!

!

Bijlage:(Script(
Tijd( Onderwerp(( Wie( of( wat(

in(beeld?(

Waar(

filmen?(

Klaarzetten(( Opmerkingen(

Inleiding(

(

1. Voorstellen!!
2. Lesverloop!
3. Doel!van!de!les!!
4. Kennis!leerlingen!
5. Kennis!leerkracht!
6. Meerwaarde!iPad!

!
!

! ! !

Lesopname( 1. iPad1toepassing!
2. Didactiek!
3. Rol!leerkracht!
4. Rol!leerling!

! ! ! !

Reflectie(

(

1. Doel!van!de!les!
2. Didactiek!
3. Jouw!rol!

! ! ! !
!

(

!
!
!
!

!
! '
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V. Codeerschema'interviews''
!
Informatie(apps,(doelen(en(leerkracht(

Informatie+over+apps,+doel+bereikt+en+achtergrondinformatie+leerkracht+

! Toelichting+ Voorbeeld+

AP!Apps! Gebruikte!apps!! !
DB!Doel!bereikt! Leerkrachten!geven!aan!of!het!doel!

bereikt!is!
+

OE!Ervaring!met!ICT*! Ervaring!die!de!leerkracht!heeft!met!
ICT!

!

OE!Onderwijservaring!LK*! Onderwijservaring!van!de!leerkracht! !
*!Alleen!in!het!eerste!interview!van!elke!leerkracht.!Interview!1,!4,!7,!10!en!14!en!15.!!
!
Lesonderdeel(

Welk+onderdeel+in+de+les+wordt+de+iPad+ingezet?+

! Toelichting+ Voorbeeld+

LO!Herhaling! De!leerlingen!gaan!oefenen!met!
bekende!apps.!

De!leerlingen!gaan!het!begin!
van!de!les!oefenen!met!een!
app!waarmee!ze!al!eerder!
hebben!gewerkt.!!

LO!Voorkennis!activeren! De!voorkennis!van!de!leerlingen!
wordt!geactiveerd.!

De!leerlingen!typen!op!de!
iPad!in!wat!ze!al!weten!en!
bespreken!dit!met!de!
leerkracht.!!!

LO!Instructie! De!leerlingen!krijgen!uitleg!op!de!
iPad.!

De!leerlingen!luisteren!naar!
ingesproken!uitleg!van!
leerkracht!of!!bekijken!een!
informatiefilmpje.!

LO!Verwerking! De!leerlingen!maken!de!verwerking!
op!de!iPad.!Ze!oefenen!of!maken!een!
opdracht.!

De!leerlingen!werken!een!
opdracht!uit!in!een!app!of!de!
leerlingen!oefenen!bepaalde!
leerstof!met!een!app!

LO!Verdieping! De!leerlingen!zoeken!nieuwe!
informatie!op.!!

De!leerlingen!zoeken!naar!
filmpjes!over!een!bepaald!
nieuw!onderwerp.!

LO!Experimenteren! De!leerlingen!experimenteren!met!de!
iPad.!!

De!ll!zoeken!naar!apps!die!ze!
kunnen!gebruiken.!De!
leerlingen!proberen!een!
nieuwe!app!uit.!!

LO!Evaluatie! De!leerlingen!bespreken!de!les,!het!
gemaakte!werk.!

Leerkracht!geeft!feedback!
via!de!iPad.!

!
Werkvormen(

Welke+werkvormen+worden+er+gebruikt+in+de+les?+

WV!Samenwerken! De!leerlingen!werken!samen,!in!
tweetallen!of!in!groepjes.!!

De!leerlingen!helpen!elkaar,!
overleggen!of!maken!samen!
een!opdracht.!!

WV!Zelfstandig!werken! De!leerlingen!werken!zelfstandig!op!
de!iPad.!!

De!leerlingen!maken!de!
verwerking!zelfstandig.!!
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WV!Klassikaal! De!leerlingen!bespreken!samen!met!
de!leerkracht!werk!klassikaal.!!

De!leerlingen!sturen!
informatie!via!de!iPad!naar!
het!digibord!en!bespreken!
de!resultaten.!!

!
Technische(iPad(Kennis(
Welke+technische+kennis+is+nodig?+In+het+algemeen+en+specifiek+voor+deze+les?+

TK!Benodigde!kennis!LK! Welke!kennis/vaardigheden!de!
leerkracht!nodig!heeft!voor!deze!les!

De!leerkracht!moet!weten!
hoe!de!app!werkt!en!hoe!de!
instellingen!werken!

TK!Belemmeringen!LK! 1!Welke!belemmeringen!loopt!de!LK!
tegenaan!door!het!ontbreken!van!
technische!kennis/Welke!problemen!
in!de!les!waren!hierdoor!niet!direct!
door!de!leerkracht!op!te!lossen?!

1!De!leerkracht!geeft!aan!dat!
ze!te!weinig!training!heeft!
gehad.!
1!De!leerkracht!geeft!aan!dat!
ze!een!probleem!in!de!les!
niet!direct!op!kon!lossen,!of!
dat!dat!wat!langer!duurde.!!

TK!!Voorkennis!LL!+! +!Wat!de!leerlingen!al!weten!en/of!
ervaring!mee!hebben!m.b.t.!de!inzet!
van!de!iPad.!

!+!De!leerlingen!hebben!hier!
al!vaak!mee!gewerkt!dus!dat!
moet!geen!probleem!zijn.!!
+!De!leerlingen!kennen!de!
app!al.!!

TK!Gebrek!voorkennis!LL!1! 1!Wat!voor!kennis/!vaardigheden!nog!
nieuw!zijn!voor!de!leerlingen!of!ze!
nog!niet!goed!kunnen.!!

1!De!leerlingen!hebben!nog!
niet!eerder!met!deze!app!
gewerkt.!!

TK!Benodigde!Kennis!LL! Welke!kennis/vaardigheden!de!
leerlingen!nodig!hebben!voor!deze!les!!

De!leerlingen!moeten!kennis!
hebben!van!de!app.!!!

TK!Nieuwe!Kennis!LL! Wat!de!leerlingen!in!deze!les!voor!
technische!vaardigheden!en!kennis!
gaan!leren!!

De!leerlingen!leren!de!iPad!
gebruiken!met!een!
tekstverwerker.!
In!deze!les!gaan!de!
leerlingen!zich!oriënteren!op!
het!gebruik!van!de!iPad!

TK!Belemmeringen!LL!1! 1!Welke!belemmeringen!lopen!de!LL!
tegen!aan!door!het!ontbreken!van!
technische!kennis/!Welke!problemen!
in!de!les!waren!hierdoor!niet!direct!
door!de!leerling!op!te!lossen?!

1!De!leerlingen!vonden!het!
werken!met!de!iPad!nog!
moeilijk.!
1!Het!inleveren!liep!stroef!
want!de!leerlingen!hadden!
het!al!een!tijd!niet!meer!
gedaan.!!

LL+=+Leerling++

LK+=+Leerkracht+

! !
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Functie(iPad(
Welke+functie+vervult+de+iPad?+

FI!Differentiëren!
!

+!In!de!les!wordt!gedifferentieerd!met!
de!iPad.!

+!De!leerlingen!werken!op!
verschillende!niveaus.!

FI!Efficiëntie! +!De!inzet!van!de!iPads!draagt!bij!aan!
het!leren!voor!de!leerlingen!omdat!ze!
sneller!werken!en/of!meer!oefenen.!!

+!De!leerlingen!maken!meer!
oefeningen!in!dezelfde!tijd.!!

1!!De!inzet!van!de!iPads!belemmert!
het!leren!voor!de!leerlingen!omdat!ze!
langzamer!werken!en/of!minder!
oefenen.!

1!De!leerlingen!doen!er!
langer!over.!

FI!Motivatie!LK! +!De!leerkracht!vindt!het!motiverend!
om!met!de!iPad!te!werken.!!

1!De!leerkracht!vindt!het!
plezierig,!fijn,!aantrekkelijk!
om!met!de!iPad!te!werken.!!

FI!Motivatie!LL! +!De!leerlingen!vinden!de!iPad!
motiverend!om!mee!te!werken.!!

+!Dat!vinden!de!leerlingen!
heel!leuk!om!te!doen.!Ze!
hebben!er!plezier!in.!!

1!De!leerlingen!vinden!de!iPad!
demotiverend!om!mee!te!werken.!!

1!Wanneer!leerlingen!het!
lastig!vinden!dan!willen!ze!
liever!op!papier!werken.!!

FI!Overzicht!Niveau!LK! +!De!leerkracht!heeft!met!de!iPad!
overzicht!op!wat!de!leerlingen!doen!
en!kunnen.!!!

+!De!app!geeft!een!groen!
balkje!als!de!leerlingen!het!
goed!doen,!deze!kleurt!rood!
als!de!leerlingen!veel!fouten!
maken.!Dit!kan!de!leerkracht!
meteen!zien.!!

1!De!leerkracht!heeft!met!de!iPad!
geen!overzicht!op!wat!de!leerlingen!
doen!en!kunnen.!!

!1!Als!leerlingen!de!les!in!het!
schrift!maken!kan!de!
leerkracht!achteraf!zien!wat!
de!leerlingen!hebben!gedaan!
en!bij!deze!app!kan!dat!niet.!!

FI!Overzicht!Niveau!LL! +!De!leerlingen!hebben!met!de!iPad!
overzicht!op!wat!ze!kennen!en!
kunnen.!!

+!De!leerlingen!zien!met!de!
spellingscontrole!direct!of!ze!
een!woord!goed!hebben!
gespeld.!!

1!De!leerlingen!hebben!met!de!iPad!
geen!overzicht!op!wat!ze!kennen!en!
kunnen.!

De!leerlingen!zien!met!de!
spellingscontrole!niet!
waarom!ze!een!woord!
verkeerd!hebben!gespeld.!!

FI!Klasssenmanagement! +!De!inzet!van!de!iPads!draagt!bij!aan!
de!efficiëntie!van!de!voorbereiding!en!
uitvoering!van!de!les!en!de!overige!
werkzaamheden.!!

+!De!leerlingen!leveren!hun!
werk!digitaal!in!zodat!ze!niet!
door!de!klas!hoeven!te!lopen!
+!De!leerkracht!hoeft!niet!
meer!na!te!kijken.!!

1!De!inzet!van!de!iPads!verstoort!de!
uitvoering!van!de!les!of!vergt!meer!
voorbereiding.!!

1!!Het!pakken!van!de!iPads!
duurt!even!
1!Er!is!geen!kant!en!klare!
app.!

FI!Ordelijkheid! Het!werk!van!de!leerlingen!ziet!er! Het!werk!van!de!ll!is!netjes!
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ordelijk!uit!op!de!iPad.! leesbaar!doordat!het!getypt!
is!

FI!Leerling!participatie! De!leerlingen!worden!d.m.v.!de!iPad!
actief!betrokken!bij!de!les.!!

De!kinderen!moeten!
allemaal!iets!intypen!op!de!
iPad!en!zo!gedwongen!mee!
te!doen!met!de!les.!!!

FI!Esthetiek! Het!werk!van!de!leerlingen!ziet!er!
mooier!en!aantrekkelijker!uit!door!de!
inzet!van!de!iPad.!!

De!kinderen!kunnen!hun!
tekst!decoreren!met!kleur!en!
plaatjes.!!

!
Instrumentele(Eigenschap(iPad(

!
IE!Visualisatie! De!leerlingen!krijgen!visuele!

ondersteuning!of!voorbeelden!op!de!
iPad.!

De!leerlingen!zien!
afbeeldingen.!

IE!Auditief! De!leerlingen!krijgen!auditieve!
ondersteuning!op!de!iPad.!!

De!leerlingen!gebruiken!de!
koptelefoon!voor!het!geluid.!!

IE!Multimediaal! De!leerlingen!krijgen!zowel!visuele!als!
auditieve!ondersteuning.!!

De!leerlingen!bekijken!een!
video.!!

IE!Interactief! De!leerlingen!kunnen!interactief!met!
de!iPad!werken.!

De!leerlingen!kunnen!zelf!de!
wijzers!van!de!klok!bewegen!
en!instellen!in!de!app.!!Ze!
zijn!er!actief!mee!bezig.!

!
Rol(Leerkracht(

RL!Sturend! De!leerkracht!stuurt!het!leerproces! De!leerkracht!geeft!aan!wat!
de!leerlingen!moeten!doen!
en/of!op!welke!manier.!!

RL!Ondersteunend! De!leerkracht!!begeleidt!het!
leerproces.!!

De!leerkracht!kijkt!waar!
hij/zij!de!leerlingen!kan!
helpen!waar!nodig!is.!!

!
Overige(

OV!Overige!belemmeringen! 1!Overig! De!apps!zijn!in!het!Engels.!!
OV!Overige!meerwaarde! +!Overig! De!leerlingen!die!moeite!

hebben!met!schrijven!
kunnen!nu!typen.!!

!
Opmerkingen(bij(het(coderen(

Y Uitspraken!die!niet!over!deze!les!gaan,!maar!waar!voorbeelden!van!iPad1gebruik!uit!andere!lessen!
worden!aangehaald,!of!voorbeelden!van!iPad1gebruik!van!collega’s,!zijn!buiten!beschouwing!
gelaten.!Er!is!alleen!gekeken!naar!uitspraken!over!specifiek!deze!les.!!

Y Als!het!in!deze!les!niet!over!de!iPad!gaat,!maar!over!een!overig!stuk!van!de!les!dan!is!het!ook!
weggelaten.!Bijvoorbeeld!hoever!ze!zijn!in!de!methode!of!over!wat!ze!lesinhoudelijk!geleerd!
hebben.!Of!dat!de!leerkracht!mondeling!met!de!kinderen!opgaven!oefent!voordat!ze!met!de!iPad!
gaan!werken.!!

! !
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VI. Observatieschema'videoPlessen'
!
Werkvorm+ Bij(welke(werkvorm(wordt(de(iPad(ingezet?(

Individueel!
Samenwerken!(in!tweetallen,!of!in!groepjes)!
Klassikaal!

Lesonderdeel+ Bij(welk(lesonderdeel(worden(de(iPads(ingezet?(

Instructie!
Voorkennis!activeren!
Verwerking!
Experimenteren!
Evaluatie(

Lesverloop+ Hoe(verloopt(de(les?(

Korte!beschrijving!van!de!les!
Handelingen+leerkracht+ Welke(handelingen(voert(de(leerkracht(uit(tijdens(het(gebruik(van(de(iPad?!

Differentiatie!
Hulp!bieden!(individueel,!aan!de!gehele!groep,!direct,!indirect)!
Instructie!m.b.t.!iPad1gebruik(

Technische+problemen+ Welke(technische(problemen(ontstaan(er(in(de(les?((

1 Verstoringen!van!de!les!m.b.t.!de!inzet!van!iPads!
1 Worden!deze!verstoringen!opgelost?!
1 Zijn!deze!verstoringen!storend!voor!het!lesvervolg?(

Functies+iPad+ Welke(mogelijkheden(biedt(de(iPad?(
Y corrigerend!
Y deelt!informatie!
Y wordt!gebruikt!als!tekstverwerker!
Y geneert!oefeningen!
Y zorgt!ervoor!dat!er!minder!materialen!nodig!zijn!
Y informatie!opzoeken!

Hoe?!
!
!

!
! '
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VII. DataPextractie'formulier'
!

Y Vul!het!formulier!zo!volledig!mogelijk!in.!
Y Vul!in!elke!cel!iets!in.!Als!het!niet!duidelijk!is,!dan!‘1’!noteren.!
Y Sla!de!bestanden!op!als!‘Data1extractie1[NaamDocent]1[#aantallessen]’!

!
1. Algemeen'
Naam! )
School! )
Leeftijd! )
! ! Voorloper!

! Volger!
Geslacht! ! Man!

! Vrouw!
Onderwijservaring! ! Jaren!
Lesuren!! ! Per!week!
Groep(en)! ! 1! ! 2! ! 3! ! 4!

! 5! ! 6! ! 7! ! 8!

2. Enquête'resultaten'
Y Voer!SPSS!output!in.!
!

iPadVgebruik' ' '
' Hoe!vaak!pas!je!de!iPad!toe!in!je!les?! '
' Hoe!vaak!bedenk!je!zelf!een!les!met!iPads!en!bereid!je!deze!ook!voor?! '
' Hoe!vaak!voer!je!samen!met!jouw!leerlingen!opdrachten!met!iPads!uit?! '
' Hoe!vaak!werken!jouw!leerlingen!zelfstandig!met!de!iPad?! '
' Hoeveel!uur!per!week!zou!je!graag!iPads!willen!gebruiken?! '
TPACK' ' '
' TK,!technological!knowledge! '
' PCK,!pedagogical!content!knowledge! '
' TCK,!technological!content!knowledge! '
' TPK,!technological!pedagogical!knowledge! '
' TPCK,!technological!pedagogical!content!knowledge! '
Attitude' ! '
' Relevantie!van!lesgeven!met!ICT! '
' Angst!voor!lesgeven!met!ICT! '
Verwachte)meerwaarde'
Antwoorden+op+de+open+vraag+noteren!

3. Lesobservaties'en'interviews'
!
Les'#'! x! 1!

! 2!
! 3!

!!
Y Voer!een!korte!samenvatting!in,!incl.!woordelijke!citaten!welke!de!samenvatting!illustreren.!
Y Uitspraken!die!niet!over!de!geobserveerde! les!gaan,!maar!waar!voorbeelden!van! iPad1gebruik!

uit!andere! lessen!worden!aangehaald,!of!voorbeelden!van! iPad1gebruik!van!collega’s,!worden!
buiten! beschouwing! gelaten.! Er! wordt! alleen! gekeken! naar! uitspraken! over! specifiek! de!
geobserveerde!les.!!
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Y Als! het! in! de! les! niet! over! de! iPad! gaat,!maar! over! een! overig! stuk! van! de! les! dan!mag! het!
weggelaten!worden.!Bijvoorbeeld!hoe!ver!ze!zijn! in!de!methode!of!over!wat!ze! lesinhoudelijk!
geleerd!hebben.!!

Y Alle!keuzes!dienen!ondersteund!te!worden!door!tekstuele!toelichting.!!
!

Interview)voor)de)les)
Timing! ! Interview!voor!en!na!de!les!
! ! Interview!alleen!na!de!les!
Voorstellen!
! • wie)ben)je)

• wat)is)je)achtergrond)
• wat)is)je)onderwijservaring)
• wat) is) je) ervaring) met) ICT,)
zowel) binnen) als) buiten) het)
onderwijs)

!

Doel!
! • wat) wil) je) met) deze) les)

bereiken)
• welke) rol) vervult) het) gebruik)
van)de)iPad)daarbij)

• welke) app(s)) ga) je) gebruiken,)
welke)methode)gebruik)je)

!

Voorkennis!LL!
! • wat) is) de) voorkennis) van) de)

leerlingen)
• welke) kennis) hebben)
leerlingen) nodig) over) de)
gebruikte)app)

!

Meerwaarde!
! • welk)effect)probeer) je)met)het)

gebruik) van) de) iPad) te)
bereiken)en)waarom)

• wat) zie) je) als) meerwaarde,)
waaraan)is)dat)straks)te)zien)

!

Lesverloop!
! • hoe)gaat)de)les)straks)verlopen) !
Kennis!LK!
! • welke)kennis)heb)je)nodig)over)

de)app)
!

!
Interview!na!de!les!
Doel!
! • is)het)doel)bereikt)

• kun) je) aangeven) waaruit) dit)
blijkt,)wat)was)de)bijdrage)van)
de)iPads)

!

Didactiek!
• !• Wat)was)de)toevoeging)van)de)
iPad,) ten) opzichte) van) een) les)
zonder)iPad)

!
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Rol!van!de!LK!
• !• verandert)je)rol)en)hoe)
• is) die) anders) vergeleken) met)
een)les)zonder)iPad)

!

!
Werkvorm' ! Individueel! Toelichten.!De!leerlingen!werken!zelfstandig!op!de!

iPad.!Bv:!De!leerlingen!maken!de!verwerking!
zelfstandig.!

! Samenwerken!! Toelichten.De!leerlingen!werken!samen,!in!
tweetallen!of!in!groepjes.!Bv:!De!leerlingen!helpen!
elkaar,!overleggen!of!maken!samen!een!opdracht.!

! Klassikaal! Toelichten.De!leerlingen!bespreken!samen!met!de!
leerkracht!werk!klassikaal.!Bv:!De!leerlingen!sturen!
informatie!via!de!iPad!naar!het!digibord!en!
bespreken!de!resultaten.!

Vak' Vak!noteren!
Applicatiekeuze' ! Tutor! Ook! vermelden! welke! app.! Apps! hebben! een!

‘Tutor’1functie! wanneer! de! app!wordt! gebruikt! als!
een! tutor,! waarbij! de! app! het! lesgeven! direct!
verzorgt.!Dit!kan!aan!de!hand!van!een!lezing!of!zoals!
een!werkboek.!!

! Explore! Ook! vermelden! welke! app.! Apps! hebben! een!
‘Explore’! 1functie! als! de! app!wordt! gebruikt! om! te!
onderzoeken.!Gebruikers!worden!bij!een!dergelijke!
app!in!de!gelegenheid!gesteld!om!keuzes!te!maken!
over!de!informatie!die!ze!zoeken!en!verkrijgen.!!

! Tool! Ook!vermelden!welke!app.!Apps!hebben!een!‘Tool’1
functie!wanneer!de!technologie!of!app!niet!expliciet!
ontworpen! is! voor! school! gebruik,! maar! wel! kan!
worden! gebruikt! voor! educatieve! doelen.! Zoals!
bijvoorbeeld!tekstverwerkers!of!videoapparatuur.!

! Communicatie! Ook! vermelden! welke! app.! Apps! hebben! een!
‘Communicatie’1functie! wanneer! de! programma’s!
gebruikt! worden! voor! communicatie.! Hiermee!
wordt! het! leerlingen! en! leerkrachten! mogelijk!
gemaakt! om! berichten! en! andere! informatie! te!
verzenden!en!te!ontvangen.!

! Collaboration! Ook! vermelden! welke! app.! Apps! met! de!
‘Collaboration’1functie.!Hierbij!wordt!er!gekeken!of!
de! app! voor! individueel! gebruik! is! of! dat! de! app!
samenwerken!bevordert,!gebaseerd!op!het!idee!dat!
kennis!sociaal!geconstrueerd!wordt.!

Lesonderdeel' ! Instructie! Toelichten.!De! leerlingen! krijgen! uitleg! op! de! iPad.!
Bv:! De! leerlingen! luisteren! naar! ingesproken! uitleg!
van!leerkracht!of!!bekijken!een!informatiefilmpje.!

! Voorkennis!
activeren!

Toelichten.! De! voorkennis! van! de! leerlingen!wordt!
geactiveerd.! Bv:! De! leerlingen! typen! op! de! iPad! in!
wat!ze!al!weten!en!bespreken!dit!met!de!leerkracht.!

! Verwerking! Toelichten.! De! leerlingen!maken! de! verwerking! op!
de!iPad.!Ze!oefenen!of!maken!een!opdracht.!Bv:!De!
leerlingen!werken!een!opdracht!uit!in!een!app!of!de!
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leerlingen!oefenen!bepaalde!leerstof!met!een!app.!
! Experimenteren! Toelichten.! De! leerlingen! experimenteren! met! de!

iPad.! Bv:! De! ll! zoeken! naar! apps! die! ze! kunnen!
gebruiken.!De! leerlingen!proberen!een!nieuwe!app!
uit.!

! Evaluatie! Toelichten.! De! leerlingen! bespreken! de! les,! het!
gemaakte! werk.! Bv:! Leerkracht! geeft! feedback! via!
de!iPad.!

! Verdieping! Toelichten.!De!leerlingen!zoeken!nieuwe!informatie!
op.!Bv:!De!leerlingen!zoeken!naar!filmpjes!over!een!
bepaald!nieuw!onderwerp.!

! Herhaling! Toelichten.! De! leerlingen! gaan! oefenen! met!
bekende!apps.!Bv:!De!leerlingen!gaan!het!begin!van!
de! les!oefenen!met!een!app!waarmee!ze!al!eerder!
hebben!gewerkt.!

Lesverloop' Puntsgewijs!opnoemen!hoe!de!les!verloopt!(aan!de!hand!van!de!beelden!van!
de!observatie)!

Rol'van'de'
leerkracht'

Het!antwoord!van!de!interviewvraag!noteren.!!

! Sturen! De! leerkracht! stuurt! het! leerproces.! Bv.! De!
leerkracht!geeft!aan!wat!de!leerlingen!moeten!doen!
en/of!op!welke!manier.!

! Ondersteunen! De! leerkracht! begeleidt! het! leerproces.! De!
leerkracht!kijkt!waar!hij/zij!de!leerlingen!kan!helpen!
waar!nodig!is.!

Problemen' ! Applicatie!keuze! Toelichten.!Bv.!De!apps!zijn!in!het!engels.!!
! Technische!

problemen!
Toelichten.! Bv.! De! leerkracht! geeft! aan! dat! ze! te!
weinig!training!heeft!gehad/De!leerkracht!geeft!aan!
dat! ze! een! probleem! in! de! les! niet! direct! op! kon!
lossen,!of!dat!dat!wat!langer!duurde.!

! Beleid! Toelichten.!
! Kennis!LK! Toelichten.! Bv.! De! leerkracht! moet! weten! hoe! de!

app!werkt!en!hoe!de!instellingen!werken!
! Kennis!LL! Toelichten.! Bv.! De! leerlingen! hebben! nog! niet!

eerder!met!deze!app!gewerkt.!
' ! Overige!

problemen!
!

Verwachtingen'in'
de'praktijk'

! +!Motivatie!LL! De! leerlingen! vinden! de! iPad! motiverend! om!
mee!te!werken.!!

! Y!! De! leerlingen! vinden! de! iPad! demotiverend! om!
mee!te!werken.!

! +!Motivatie!LK! De! leerkracht! vindt! het!motiverend! om!met! de!
iPad!te!werken.!

! Y! De!leerkracht!vindt!het!demotiverend!om!met!de!
iPad!te!werken.!

! +!Efficiëntie! De! inzet! van! de! iPads! draagt! bij! aan! het! leren!
voor!de!leerlingen!omdat!ze!sneller!werken!en/of!
meer!oefenen.!!

! Y! De!inzet!van!de!iPads!belemmert!het! leren!voor!
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de! leerlingen!omdat!ze! langzamer!werken!en/of!
minder!oefenen.!

! +!
Klassenmanagement!

De!inzet!van!de!iPads!draagt!bij!aan!de!efficiëntie!
van!de!voorbereiding!en!uitvoering!van!de!les!en!
de!overige!werkzaamheden.!Bv.!De!leerlingen!
leveren!hun!werk!digitaal!in!zodat!ze!niet!door!de!
klas!hoeven!te!lopen,!de!leerkracht!hoeft!niet!
meer!na!te!kijken.!

! Y!! De!inzet!van!de!iPads!verstoort!de!uitvoering!van!
de!les!of!vergt!meer!voorbereiding.!Bv.!Het!
pakken!van!de!iPads!duurt!even,!er!is!geen!kant!
en!klare!app.!

! +!Overzicht!LL! De! leerlingen! hebben!met! de! iPad! overzicht! op!
wat!ze!kennen!en!kunnen.!Bv.!De!leerlingen!zien!
met!de!spellingscontrole!direct!of!ze!een!woord!
goed!hebben!gespeld.!

! Y!! De!leerlingen!hebben!met!de!iPad!geen!overzicht!
op!wat! ze! kennen!en! kunnen.!Bv.!De! leerlingen!
zien! met! de! spellingscontrole! niet! waarom! ze!
een!woord!verkeerd!hebben!gespeld.!

! +!Overzicht!LK! De!leerkracht!heeft!met!de!iPad!overzicht!op!wat!
de! leerlingen!doen!en!kunnen.!Bv.!De!app!geeft!
een!groen!balkje!als!de!leerlingen!het!goed!doen,!
deze! kleurt! rood! als! de! leerlingen! veel! fouten!
maken.!Dit!kan!de!leerkracht!meteen!zien.!

! Y!! De! leerkracht! heeft!met! de! iPad! geen!overzicht!
op! wat! de! leerlingen! doen! en! kunnen.! Bv.! Als!
leerlingen! de! les! in! het! schrift! maken! kan! de!
leerkracht! achteraf! zien! wat! de! leerlingen!
hebben!gedaan!en!bij!dezen!app!kan!dat!niet.!

!Differentiatie! In!de!les!wordt!gedifferentieerd!met!de!iPad.!Bv.!
De!leerlingen!werken!op!verschillende!niveaus.!

! +Ordelijkheid! Het!werk!van!de!leerlingen!ziet!er!ordelijk!uit!op!
de!iPad.!Bv.!Het!werk!van!de!ll!is!netjes!leesbaar!
doordat!het!getypt!is.!

! 1! !
! +!Participatie!LL! De! leerlingen! worden! d.m.v.! de! iPad! actief!

betrokken! bij! de! les.! Bv.! De! kinderen! moeten!
allemaal! iets! intypen! op! de! iPad! en! zo!
gedwongen!mee!te!doen!met!de!les.!

! 1! !
! +!Esthetiek! Het! werk! van! de! leerlingen! ziet! er! mooier! en!

aantrekkelijker!uit!door!de!inzet!van!de!iPad.!Bv.!
De! kinderen! kunnen! hun! tekst! decoreren! met!
kleur!en!plaatjes.!

! Overige!
verwachtingen!

Bv.! De! leerlingen! die! moeite! hebben! met!
schrijven!kunnen!nu!typen.!
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VIII. Overzicht-lessen-
2 Leerkracht*

en*groep* * Les*1* Les*2* Les*3*
1*! 6! App*en*functie* Tutor:!Tijd!van!Jungle,!Rekenkoning!

Communicatie:!AirServer!
Tool:!Pages!
Explore:!Safari!
Communicatie:!AirServer,!Showbie!

Tutor:!BruGtaal,!Squla!
Communicatie:!AirServer!

! ! Vak(ken)* Rekenen! Taal!
Creatief!

Taal!

! ! Lesonderdeel* Voorkennis!activeren!
Verwerking!
!

Instructie!
Verwerking!
Experimenteren!

Verwerking!
Herhaling!

! ! Werkvorm* Individueel! Individueel! Individueel!
Samenwerken!

! ! Doel* van* de*
les*

“Mijn%doel%is%dat%kinderen%meer%sommen%
gaan%maken%dan%wanneer%ze%uit%een%boek%
werken.”!

“Ik%wil%bereiken%dat%ze%een%stelopdracht%
gaan%maken:%een%goed%verslag,%met%goed%
lopende%zinnen.%Incl.%foto’s%en%een%stukje%
creatieve%decoratie.%Ze%hebben%de%opdracht%
om%minimaal%een%a4tje%vol%te%schrijven%met%
ervaringen%van%het%afgelopen%jaar%in%groep%
zes.”!

“Leerlingen%moeten%in%staat%zijn%om%het%
juiste%voegwoord%te%gebruiken%tussen%twee%
samengestelde%zinnen.”!

2*! 4/5! App* Groep!5:!
Tutor:!SchoolTV!Beeldbank!
Explore:!Safari!
Communicatie:!ProConnect!
Groep!4:!
Tool:!Pages!
Communicatie:!Showbie!

Tutor:!BruGtaal!
!

Groep!5:!
Tool:!Puppet!Pals!
Communicatie:!AirServer!
Groep!4:!
Tutor:!diverse!apps!(English!word!trainer,!
Doki,!Funny!english,!Mingle!feel,!Boekjes!
van!van!de!method,!Counting!dots)!

! !
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! ! Vak(ken)* Groep!5:!Aardrijkskunde!!
Groep!4:!Taal!

Taal! Engels!

! ! Lesonderdeel* Groep!5:!Voorkennis!activeren,!
Verwerking,!Verdieping!
Groep!4:!Instructie,!Verwerking!

Verwerking! Groep!5:!Verwerking,!Evaluatie!
Groep!4:!Experimenteren!
!

! ! Werkvorm* Groep!5:!Individueel,!Klassikaal!
Groep!4:!Individueel!

Individueel! Individueel!!
!

! ! Doel* van* de*
les*

Groep!5:!“Laten%zien%dat%je%in%een%
combinatiegroep%ook%een%deel%filmpjes%kan%
laten%kijken,%zonder%dat%de%rest%daar%last%
van%heeft.%Daarmee%ook%een%stukje%
verdieping%die%je%die%kinderen%kunt%geven%
door%ze%op%internet%verder%te%laten%zoeken.%
Maar%ook%op%een%leuke%en%enthousiaste%
manier%de%les%open%door%middel%van%een%
iPad,%en%samen%woorden%te%zoeken%die%
belangrijk%zijn%bij%deze%les.”!
Groep!4:!“Bij%de%taalles%laat%ik%de%kinderen%
op%de%iPad%werken,%en%dan%kunnen%ze%het%
werk%naar%me%toe%sturen%in%een%soort%
ladekastje%voor%de%leerkracht.”!

“De%verkleinwoorden%herhalen,%zowel%voor%
groep%4%als%groep%5.”!

Groep! 5:! “Dat% de% kinderen% een% dialoog%
bespreken,% en% dat% doen% ze% niet% met% zn%
tweeën,% maar% met% Puppet% Pals.% Dan%
oefenen% ze% meteen% beide% kanten% van% het%
dialoog.%”!
Groep!4:!“Het%doel%van%de%les%van%groep%
vier%is%om%in%aanraking%te%komen%met%
engels.”!

3*! 6! App* Tool:!Pages!
Communicatie:!Showbie!

Tutor:!Toca!Builders!
!

Tutor:!Spreekwoorden!
Tool:!Pages!
Communicatie:!Showbie!!

! ! Vak(ken)* Taal! Creatief! Taal!
! ! Lesonderdeel* Verwerking! Experimenteren!

Verwerking!
Verwerking!
Verdieping!

! ! Werkvorm* Individueel! Individueel!
Samenwerken!

Individueel!
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! ! Doel* van* de*
les*

“Aan%het%einde%van%de%les%moeten%
leerlingen%zonder%veel%problemen%de%
persoonsvorm%en%het%onderwerp%uit%de%zin%
kunnen%halen.”!

“Ik%wou%dat%de%kinderen%creativiteit%konden%
botvieren,%meer%niet.”!

“Dat%kinderen%een%aantal%spreekwoorden%
leren.%De%betekenis%van%spreekwoorden%
leren.%En%ook%het%verband%tussen%
spreekworoden%en%de%betekenis.”!

4! 4! App* Tool:!BookCreator,!Paint!it,!Notities!
!

Tool:!BookCreator,!Paint!it,!Notities!
!

Tool:!BookCreator,!Paint!it,!Notities!
!

! ! Vak(ken)* Taal/Creatief!
SociaalGemotioneel!

Taal/Creatief!
SociaalGemotioneel!

Taal/Creatief!
SociaalGemotioneel!

! ! Lesonderdeel* Experimenteren! Verwerking!
Experimenteren!

Verwerking!
!

! ! Werkvorm* Samenwerken! Samenwerken! Samenwerken!
! ! Doel* van* de*

les*
“De%kinderen%gaan%zich%oriënteren%op%het%
gebruik%van%de%iPad,%waarbij%ze%een%product%
(een%boek)%gaan%maken.%Daarnaast%wil%ik%
samenwerking%zo%veel%mogelijk%
stimuleren.”!

“Het%doel%van%deze%les%is%dat%de%kinderen%de%
iPad%zelfstandig%gaan%inzetten.%Ze%weten%
welke%apps%handig%zijn%voor%hun%projectje%
en%hoe%ze%het%moeten%opslaan.%En%nu%dus%
weer%terug%kunnen%vinden.%Dus%het%doel%is%
nu:%kunnen%ze%het%ook%echt%zelf,%of%hebben%
ze%hulp%nodig.”!

“Met%deze%les%wil%ik%bereiken%dat%de%
kinderen%zelfstandig%de%iPad%gaan%
gebruiken.%En%met%behulp%van%groep%8%de%
juiste%apps%kan%inzetten.%En%vandaag%dan%
ook%echt%de%app%BookCreator%gaan%
toepassen%en%dan%ook%echt%het%boek%gaan%
creëren.”!

5! 8! App* Tool:!Socrative!(web!pagina)! G! G!
! ! Vak(ken)* Biologie! G! G!
! ! Lesonderdeel* Verwerking!

Evaluatie!
G! G!

! ! Werkvorm* Klassikaal! G! G!
! ! Doel* van* de*

les*
“Kinderen%kunnen%met%de%iPad%of%de%
mobiel,%dat%kunnen%ze%zelf%kiezen,%vragen%
maken%en%dan%verschijnt%op%het%bord%hun%
scores%en%de%antwoorden,%natuurlijk%zonder%
naam%er%bij,%en%dan%gaan%we%eventjes%kort%
over%praten.%Van%welk%antwoord%heb%je%

! !
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gevonden%en%hoe%zit%dat%dan,%om%ze%op%die%
manier%inzicht%te%geven%van,%kan%ik%de%toets%
al%goed,%ken%ik%de%stof%al%goed,%of%moet%ik%
nog%verder%oefenen.”!

6! 3/5! App* Tutor:!Bloon!
Tool:!Pages!

G! G!

! ! Vak(ken)* Taal! G! G!
! ! Lesonderdeel* Verwerking!

Evaluatie!
G! G!

! ! Werkvorm* Individueel! G! G!
! ! Doel* van* de*

les*
“De% kinderen% krijgen% een% taalopdracht%
waarbij% ze% vraagzinnen% omzetten% in%
vertaalzinnen.% Normaal% zouden% ze% dit% in%
hun%schrift%maken,%en%vandaag%gaan%ze%dat%
op%de%iPad%maken.”!

! !

7! 4! App* Tutor:!Grammatica!en!Spelling! Tool:!Puppet!Pals! Tool:!iStopMotion!
! ! Vak(ken)* Taal! Engels! Sociaal/Creatief!
! ! Lesonderdeel* Verwerking!

!
Verwerking!
Evaluatie!

Verwerking!
Experimenteren!
Evaluatie!

! ! Werkvorm* Individueel! Samenwerken! Samenwerken!
! ! Doel* van* de*

les*
“Deze%les%had%vooral%als%doel%de%regels%te%
herhalen%rondom%voltooid%deelwoord.”!

“Het%oefenen%van%de%Engelse%uitspraak”! “Deze% les% is% vooral% bedoeld% om% de%
leerlingen% creatief% aan% het% werk% te% zetten%
met% de% iPads,% op% een% andere% manier% als%
normaal%met%papier.%”!

8! 8! App* Tutor:!Nieuwsbegrip!(website)!
Communicatie:!Airserver!

Explore:!Safari!
Tool:!Pages!
Communicatie:!AirServer!

!

! ! Vak(ken)* Taal/Begrijpend!lezen! ICT/iPad!les! !



! ! 64!

! ! Lesonderdeel* Verwerking! Voorkennis!activeren!
Verwerking!
Experimenteren!

!

! ! Werkvorm* Individueel! Individueel! !
! ! Doel* van* de*

les*
“Ik%probeer%te%bereiken%dat%een%begrijpend%
lezen%les%interessant%wordt.%En%ik%probeer%te%
bereiken%dat%ze%nieuwe%woorden%leren%en%
dat%ze%gemotiveerd%blijven%om%woorden%te%
herkennen%en%te%lezen.”!

“Ik%wil%met%deze%les%bereiken%dat%leerlingen%
wat% handiger% worden% met% het% werken% op%
een%iPad.”!

!

9*! 6! App* Explore:!Safari!
Tool:!Pages,!Poppet!
Communicatie:!AirServer,!Showbie!

Tutor:!Jungle!Tijd,!Kahoot!(website?)!
Tool:!Space!Race!
Communicatie:!ProConnect!

!

! ! Vak(ken)* Geschiedenis! Rekenen!en!Geschiedenis! !
! ! Lesonderdeel* Voorkennis!activeren!

Verwerking!
Voorkennis!activeren!
Verwerking!
Herhaling!

!

! ! Werkvorm* Individueel! Individueel!
Klassikaal!

!

! ! Doel* van* de*
les*

“Dat%ze%alvast%geprikkeld%worden%over%het%
geschiedenis%hoofdstuk%waar%we%het%over%
gaan%hebben.%En%dat%ze%de%popplet%kunnen%
bewerken.%En%hem%ook%kunnen%inleveren.%
En%het%pages%verslag,%waar%popplet%ook%in%
verwerkt%is,%dat%ze%die%kunnen%inleveren%via%
showbie.%En%daarnaast%ook%dat%ze%popplet%
kunnen%importeren%in%pages%en%dat%ze%
daarin%dingen%kunnen%zien.%En%ik%hoop%dat%
ze%daarmee%aan%de%slag%kunnen.”!

“Het%doel%is%drieledig:%de%tafels%verbeteren,%
klokkijken% verbeteren,% terugblikken% op%
geschiedenis”!

!

!
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