Evaluatie pilot iPad 2013-2015

Advies
Datum
Betreft
Doel

:
:
:
:

PICT1516.001
december 2015
Evaluatie iPad Pilot 2013-2015
beslissing over vervolg op BSL 11 januari 2016

Versie
: 1.0
Doc.beheer : I:\School info\Schoolbeleid\Leermiddelenbeleid\iPad_evaluatie_2013-2015.docx

Inleiding
Sinds augustus 2014 wordt er op de RSG Tromp Meesters een iPad pilot uitgevoerd. Het
eerste jaar in drie klassen 1VM en 1M en het tweede jaar ook in vier klassen 2VM en 2M. In
totaal doen het tweede pilotjaar 150 leerlingen mee in 7 klassen, waarbij leerlingen en
docenten de iPad in meer of mindere mate inzetten voor het onderwijs.
Deze pilot is een manier om invulling te geven aan het leermiddelenbeleidsplan van de RSG.
De onderwijskundige doelen van het leermiddelenbeleidsplan zijn:
1. Aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en 21st Century Skills
2. Meer maatwerk en differentiatie
3. Meer werken vanuit leerdoelen.
Op deze doelen is in de pilotfase alleen indirect gestuurd. Door de iPad te gebruiken, zo was
de veronderstelling, gaan we kijken of we deze doelen kunnen halen.
Resultaten enquête evaluatie iPad-pilot RSG Tromp Meesters
In december 2015 is deze pilot geëvalueerd bij leerlingen, ouders en docenten. Deze
evaluatie is met behulp van een enquête in Itslearning uitgevoerd. Doel van de evaluatie is
het geven van input aan de schoolleiding, ten einde een voorgenomen besluit te nemen over
verdere vormgeving aan bovengenoemd leermiddelenbeleidsplan. Een samenvatting van de
resultaten zijn in dit document beschreven, de resultaten zijn als bijlage toegevoegd.
Leerlingen
Leerlingen geven massaal gehoor aan de enquête met een response van 71 procent
(inclusief één klas die de enquête niet heeft kunnen invullen). Ze zijn over het algemeen blij
met de iPad, geven aan dat de school leuker wordt en dat de iPad handig is om dingen op te
zoeken, aantekeningen te maken en ze hoeven veel minder boeken mee te sjouwen. Wel
geeft een aantal leerlingen aan graag last te hebben van afleiding die de iPad geeft. Ook wil
een aantal leerlingen een goed werkend online boek/internetverbinding of een folio boek
naast de iPad. Ook geeft een aantal leerlingen aan liever geen iPad te hebben. De wifi
verbinding in S is niet overal goed. Ook voldoet de Griffin beschermhoes niet voor iedereen
goed.
Ouders
Ruim 35 procent heeft gereageerd en de reacties waren overwegend neutraal tot zeer
positief. De meerderheid geeft aan te denken dat er een gevarieerder leerstofaanbod
ontstaat. Er wordt volgens ouders niet meer samengewerkt tussen leerlingen door het
gebruik van de iPad. Veel ouders begeleiden hun kind in het vinden van de balans tussen
school en privé gebruik van de iPad. Veel ouders zijn blij met een lichtere schooltas en het
makkelijk kunnen vinden van lesstof. Ouders geven aan moeite te hebben met de afleiding
die social media en games geeft en willen dat de regels hieromtrent worden nageleefd. Het
controleren van het gemaakte huiswerk is voor ouders lastig. Uit sommige reacties blijkt dat
enkele ouders moeite hebben hun kind te begeleiden omdat ze niet goed weten hoe een
iPad werkt.
Docenten
Alle medewerkers zijn uitgenodigd de iPad enquête in te vullen. Er hebben 26 docenten
gereageerd, waarvan iets minder dan de helft ervaring heeft in het werken in een iPad klas.
Er komt een gemengd beeld uit de enquête. Er zijn een aantal enthousiaste gebruikers maar
een groot deel is nog op zoek naar meer didactische mogelijkheden en de meerwaarde in de
klas. Ook hier wordt afleiding genoemd van spelletjes en social media. Docenten geven aan
meer tijd en kennisvergroting te willen om digitale materialen en vaardigheden te verbeteren.
De iPad wordt te incidenteel gebruikt bij de vakken. Vernieuwing in het vmbo en
onderwijskundige doelen roepen om het creëren van meer body en meer samenwerking
binnen secties.
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Randvoorwaarden
Vergeleken met sommige scholen, zijn we voorzichtig te werk gegaan bij de uitvoering van
het leermiddelenbeleidsplan. De infrastructuur is geoptimaliseerd (met uitzondering van
gebouw S, waar alleen theorielokalen zijn uitgerust met wifi), er is een jaar voor invoering
begonnen met scholingsbijeenkomsten en secties hebben gekozen voor het iPad gebruik
aanvullend dan wel vervangend aan de folio methode. Wat ook mee heeft gespeeld is dat
veel secties op de RSG methodes van Noordhoff gebruiken. Niet de uitgever die voorloopt
op ICT gebied en de zaken goed voor elkaar had. De RSG is (nog) lid van VO Content. Dit
heeft ondanks cursusbijeenkomsten hierover er nog niet toe geleid dat een sectie een
dergelijke methode voor een klas geadopteerd heeft. Ook het door Van Dijk gepromote
‘Bettermarks’ als wiskundemethode vond tot nu toe geen aftrek. Daarnaast speelde er in de
iPad fase in de school nog allerlei andere zaken, waaronder een rendementsvraagstuk,
waardoor de focus op de iPad pilot niet optimaal was.
Hoe nu verder?
Tot nu toe heeft de school uit het leermiddelenbudget de iPads voor leerlingen betaald. Dat
kan niet zo blijven bestaan. Als we doorgaan met een vorm van ‘blended learning’ met een of
de andere device, zullen ouders moeten betalen voor het device, waarbij school hooguit een
korting op de consumentenprijs kan financieren. Het is niet gezegd dat een device per se
een iPad moet zijn. Ten tijde van de toenmalige beslissing was dit het beste apparaat, zowel
qua gebruiksgemak als qua aanbod van content. Inmiddels zijn de alternatieve devices
verder ook ontwikkeld, waardoor op een gegeven moment ook gedacht kan worden aan een
Bring (or Choose) Your Own Device constructie: B(C)YOD.
Hieronder een opsomming van de alternatieven voor een vervolg op de iPad pilot:
1. De huidige pilot doorzetten naar 3(V)M en weer (gratis of tegen betaling) een nieuwe
lichting iPad in 1(V)M.
2. Alternatief 1 + uitbreiding naar alle brugklassen (betaald door ouders met korting van
school).
3. Alternatief 1 of 2 met meer (bege)leiding schoolleiding, bijvoorbeeld door maximaal
30% boeken en controle op gebruik.
4. Alternatief 2 met geleidelijk per leerjaar het intern boekenfonds afschaffen en een
contract met één uitgever die op dit moment het verst is in digitale content (vb
Malmberg).
5. Een van bovenstaande alternatieven in samenwerking met de volgende stappen:
a. Doelen (zie essentiële leerstof documenten) worden in Itslearning neergezet
b. De lesdoelen worden gekoppeld aan lesmateriaal
c. We zetten in op effectieve didactiek, maatwerk/differentiëren en 21st century
skills en gebruiken daarbij een iPad (of in de toekomst een ander device).
d. We ontwikkelen alternatieve vormen van evaluatie van lesdoelen (digitaal
toetsen of via andere producten dan een proefwerk).
6. We stoppen met het gebruik van een device als de iPad als hulpmiddel bij het
realiseren van onze onderwijskundige doelen.
Advies
We willen bovenstaande opties of een ander alternatief neutraal voorleggen aan de
schoolleiding. Wat we ook doen, er zal commitment van de schoolleiding en draagvlak onder
de docenten moeten zijn om de uitvoering van leermiddelenbeleidsplan, als onderdeel van
het schoolplan, verder vorm en inhoud te geven.

Steenwijk, 4 januari 2016
Robert Bosma, Karin Kist, Erwin Keun
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Bijlagen:
Uitwerkingen iPad enquêtes
A. Leerlingen
B. Ouders
C. Docenten
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Bijlage A
Evaluatie pilot iPad onder leerlingen

Onderwerp

enquête Evaluatie pilot iPad

Geënquêteerden
Instelling

Leerlingen
n = 106 van de 150 leerlingen (71%)
RSG Tromp Meesters

Datum enquête

december 2015

Verwerkt door

Karin Kist
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1. iPadgebruik - algemeen
De iPad draagt bij aan een gevarieerder
leerstofaanbod voor mij.Als ik weer zou mogen kiezen
dan zou ik weer voor een iPadklas kiezen.
De docenten maken veel gebruik van filmpjes en
internet tijdens de lessen.
Door de iPad vind ik het makkelijker om te leren dan
met boeken.
Ik vind het fijn om met de iPad te werken op school.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Helemaal eens

Eens

Niet eens / niet oneens

Oneens

Helemaal oneens

Niet beantwoord

2. Vaardigheden en gebruik iPad
De regels van RSG Tromp Meesters over het
gebruik van een iPad voor leerlingen zijn
duidelijk.
Ik ben tevreden over de kwaliteit van de hoes om
de iPad.
Ik ben tevreden over de kwaliteit van de schoolapps op de iPad.
Ik ben tevreden over de kwaliteit van de iPad.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Helemaal eens

Eens

Niet eens / niet oneens

Oneens

Helemaal oneens

Niet beantwoord

3. Kwaliteit iPad
De regels van RSG Tromp Meesters over het gebruik
van een iPad voor leerlingen zijn duidelijk.
Ik ben tevreden over de kwaliteit van de hoes om de
iPad.
Ik ben tevreden over de kwaliteit van de school-apps
op de iPad.

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de iPad.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Helemaal eens
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4. Wil je nog een toelichting geven bij een van bovenstaande
vragen? Dan kan dat hier:







We gebruiken de iPad niet heel veel en sommige boeken werken ook niet zoals bij
Nederlands.
Dat de docenten beter kunnen omgaan met Casper focus want een docent ‘zet ons
vast’ (red.: focus op een bepaalde app of website) en dan duurt het soms een halve
dag tot dat er een ouder van iemand uit mijn klas naar school gaat en het zegt
Ik vind soms leren uit boeken fijner maar de ipad geeft een extra toevoeging
waardoor je makkelijker iets op kunt zoeken
Ik vind de iPad niet handig voor school. Ik kan er niet goed op leren en ik gebruik
liever gewoon boeken.
…..

5. Welke tips heb je voor verdere invoering van iPad klassen?


































Meer gebruiken
Meer op de iPad doen
Maak de boeken eerst goed voordat je hem online zet
De apps moeten beter werken beter internet dus helemaal geen iPad is beter
Ander hoesje het plastic bescherming schermpje. Word snel vies en komen krassen
in
Als ze je vast zetten met die app dan moeten ze je er ook vanaf kunnen halen
Altijd muziek mogen luisteren (voor concentratie)
Sommige vakken beter laten werken op iPad zoals, biologie want daar doet die site
het soms niet
Boek+ iPad
Eigenlijk heb ik niet echt tips, het gaat allemaal wel goed.
Geen spelletjes spelen tijdens de les
Gewoon een klas maken met kinderen die wel ipad willen en een klas die geen ipad
wilt
Ik heb geen tips wand het gaat gewoon heel goed
Zet er niet teveel spellen op ook geen betternet
Beter internet !!
Beteren wifi
Je moet niet spelletjes doen in de klas alleen als de docent dat zegt
Betere wifi
De WiFi moet wat sneller laden
Dat je 2 of 3 spelletjes erop mag hebben. En meer vrije tijd op de ipad
Meer vrijetijd op ipad
Meer spelletjes
Zorgen dat sommige programma's beter werken
Nou gebruik hem alleen voor school
Vaker iets leuks doen, kahoot!
Eerst een spelletje en als dat goed gaat dan 2 enz.
Een spelletje(game) op de iPad en als dat beter gaat mogen er meer spellen op.
Nou gebruik je iPad alleen voor school
Meer ipad gebruiken in de les
Meer werken met de ipad
ipad voor al vak houden
Betere methode voor bio
Boeken voor bio
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6. Ik zit in klas:
8%
23%
10%

1VMa
1VMb
1Ma

0%

2VMa
22%

18%

2VMb
2Ma
2Mb

19%
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Bijlage B
Evaluatie pilot iPad onder ouders

Onderwerp

enquête Evaluatie pilot iPad

Geënquêteerden
Instelling

Ouders
n = 53 (circa 35 %)
RSG Tromp Meesters

Datum enquête

december 2015

Verwerkt door

Karin Kist
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1. iPadgebruik -algemeen
Ik heb een brief ontvangen waarin staat waarom de
RSG Tromp Meesters heeft gekozen voor het gebruik…
Ik beschik over voldoende pedagogische kennis en
vaardigheden om de leerlingen te begeleiden in het…
Ik ben positief over het iPadgebruik van mijn
zoon/dochter op school.
Door de iPad werkt mijn kind meer samen met
klasgenoten
Door de iPad gaat mijn kind met meer plezier naar
school.
De iPad draagt bij aan een gevarieerder leerstofaanbod
voor mijn kind.
0%
Helemaal eens

Eens

Niet eens / niet oneens

20%
Oneens

40%

60%

Helemaal oneens

80%

100%

120%

Niet beantwoord

2. Vaardigheden en gebruik iPad
Het uitdelen van de iPad en het klaarmaken van de iPad
voor het eerste gebruik (door de RSG uitbesteed aan
Van Dijk Educatie) verliep goed.
In de lessen wordt voldoende aandacht besteed aan het
omgaan met de iPad.
Ik bespreek met mijn zoon/dochter de mogelijke
nadelen van veelvuldig iPad gebruik (vb. hoofdpijn, pijn
in handen, vingers, polsen).
Ik begeleid mijn zoon/dochter in het vinden van een
balans tussen schoolwerk op de iPad en overige
gebruiksmogelijkheden (bijvoorbeeld social…
0%
Helemaal eens

Eens

Niet eens / niet oneens

20%
Oneens

40%

60%

Helemaal oneens

80%

100%

120%

Niet beantwoord

3. Kwaliteit iPad
De regels van RSG Tromp Meesters over het gebruik van
een iPad voor leerlingen zijn duidelijk.
Ik ben tevreden over de kwaliteit van de hoes om de
iPad.
Ik ben tevreden over de kwaliteit van de school-apps op
de iPad.
Ik ben tevreden over de kwaliteit van de iPad.
0%
R SG T r o m
p M e e seens
ters
Helemaal

Eens

20%

40%

60%

iPad pilotOneens
2013-2015 Helemaal oneens
Niet eensEvaluatie
/ niet oneens

80%

100%

120%
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4. Wat ik graag anders zou zien met betrekking van de iPad voor
schoolgebruik:












De standaard van de iPad hoes was snel kapot het stukje rubber waarop hij steunt is
doorgescheurd en dat gebeurde bij meerdere leerlingen nu blijft de iPad niet stabiel
staan
Prima voor elkaar zo, niets aan toe te voegen. Er is goed over nagedacht voor
gebruik met iPad.
Aan het begin van het schooljaar hebben ouders een contract moeten ondertekenen
waarin duidelijk de regels m.b.t. het gebruik van de IPad stonden. Nog geen week
later was het gros van de regels overtreden met toestemming van docenten om de
IPad te gebruiken voor allerlei randzaken (spelletjes e.d.) die niets met school te
maken hebben. Tijdens de lessen wordt er veel onderling gechat via berichten. Dit
leidt enorm af van de lesstof. Mijn kind geeft aan zich hierdoor niet goed te kunnen
concentreren tijdens de les. Als ouders zijn we hier nogal van geschrokken. Tijdens
het leren van lesstof op de IPad schieten de pagina's gemakkelijk weg waardoor
concentratie verstoort. Wanneer je als ouder samen met je kind aan de lesstof werkt,
kun je als ouder moeilijk meekijken omdat je de IPad recht voor je neus moet hebben
wil je goed kunnen lezen. De wijze waarop de lesstof wordt aangeboden lijkt of is niet
altijd compatible aan de leerstijl van het kind. Het lijkt alsof de methoden nog niet
uitontwikkeld zijn.
Wij zijn van mening dat het gebruik van Ipad niet bijdraagt tot een beter resultaat op
school.
Er mag zeker controle zijn op het gebruik van de leerling.
Verzekering voor de iPad door ouders te betalen. dit had ik achteraf graag gedaan
Onze dochter heeft geen spelletjes op de IPad, maar weet dat andere leerlingen
onder lestijd wel spelletjes doen op de IPad. Bij huiswerkopdrachten ontstaan soms
een probleem (bijv. bij hoofdlettergebruik werden de oefeningen fout gerekend, het
boek klikt soms opeens weg en woordjes leren vanaf de iPad wordt als moeilijker
ervaren). Voor Frans is geen boek, waardoor alles vanaf de IPad moet. Onze dochter
vindt dat heel lastig. Soms werkt de IPad thuis niet goed, waardoor huiswerk extra
lang duurt. Ook de docenten weten niet altijd de oplossing voor bestaande
problemen, waardoor onrust ontstaat. Ik zou dus graag zien dat naast de IPad de
leerlingen van ieder vak een boek krijgen en dat de leerlingen niet de hele les door op
de IPad kunnen.
Als ouder zijnde hadden we graag gezien dat er beveiliging op zat zodat er geen
spelletjes op kunnen die ze zelf kunnen dowloaden. We snappen dat als ze die er te
veel op hebben ze geen ruimte hebben voor nieuwe lesstof maar toch vinden we dat
de leraren er strenger op moeten zijn en ze moeten zeggen dat het alleen voor het
leren en huiswerk maken. wij als ouder proberen het onze zoon duidelijk te maken
maar hij luistert daar niet altijd naar wel neemt hij zijn mobiel en ipad gelukkig niet
mee naar zijn kamer dus slapen doet hij goed maar over het algemeen zijn wij
tevreden en merken wij de prestatie van onze zoon dat die echt goed is vergeleken
met het eerste jaar en heeft hij er meer verstand van dan wij hier en daar nog wat
regels maar voor de rest een tevreden ouder.

5. Wat ik een voordeel vind van de iPad voor schoolgebruik:






Minder schoolboeken
Dat alles binnen handbereik is en ze niet meer met een mega boekentas hoeven te
lopen
Geen boeken dus geen zware tas mee
Mijn kind vind het fijner werken. En ik vind het praktisch en veel moderner !
Minder gesleep van een zware rugzak met boeken.
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Ik zou hier kunnen zeggen dat de kinderen 'eigen' worden met het gebruik van
bijvoorbeeld een ipad. Dit zou echter waar zijn als de kinderen prive al geen ipad
hadden en er ict-inhoudelijke vaardigheden werden geleerd maar dat is niet het
geval. Voor mij wegen de nadelen, zoals de permanente verleiding om andere
dingen te doen, niet op tegen de voordelen. Als onze mening niet de mening van
meerdere is dan zullen wij ons uiteraard moeten schikken.
Dat ze de lesstof op de iPad kunnen maken
Minder zware boekentas en er kan gemakkelijk iets opgezocht worden door de
leerlingen. Daarnaast vind ik het goed dat de leerlingen heel vaardig worden op ICT
gebied.
Minder boeken in de tas.
Makkelijker alles kunnen vinden, alles in handbereik, samen werking maar wel
wennen, het makkelijker leren ook wel ,de kennis makkelijker opslaan

6. Mijn kind zit in klas:
1VMa

1VMb

1Ma

2VMa

2VMb
2%

2Ma

2Mb

Niet beantwoord

8%
13%

25%

9%

19%

13%
11%
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Bijlage C
Evaluatie pilot iPad onder docenten

Onderwerp

enquête Evaluatie pilot iPad

Geënquêteerden
Instelling

Docenten
n = 26
RSG Tromp Meesters

Datum enquête

december 2015

Verwerkt door

Karin Kist
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2. Geef je les aan
een iPad klas?

1. Heb je een iPad
van school?
4%

46%

54%

96%
Ja

Ja

Nee

Nee

3. Welke vakken geef je?















Natuurkunde
Wiskunde
Biologie en Mens &
dienstverlening
Muziek
Aardrijkskunde
Economie
Frans
LO
Textiele werkvormen
Klassieke talen en WON
Frans
NLT, Natuurkunde











Metaaltechniek en
elektrotechniek
Duits
Nederlands/Engels
Geschiedenis
Wiskunde
Metaal
Engels
Biologie
Aardrijkskunde en geschiedenis
Wiskunde en rekenen

4. Ik heb mijn lessen op een andere manier
voorbereid nu de leerlingen een iPad
hebben.
16%

42%

Ja
Nee
Niet beantwoord

42%
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5. Wat heb je anders gedaan in de voorbereiding?






Lesmateriaal in Itslearning gezet, diagnostische (digitale) toetsen gemaakt. Feitjes
laten opzoeken op Internet
Soms moeten er werkbladen worden gekopieerd. Ik maak de lesinstructie op het
digibord
Af en toe maak ik andere opdrachten die geschikt zijn om met de IPad uit te voeren
Niets
…..

6. Tijdsinvestering
Niet beantwoord
meer dan 2 uur per week extra (meer dan 80 uur op
jaarbasis)
tot 2 uur per week extra tijd (tot 80 uur op jaarbasis)

tot 1,5 uur per week extra tijd (tot 60 uur op jaarbasis)

tot 1 uur per week extra tijd (tot 40 uur op jaarbasis)

tot 1/2 uur per week extra tijd (tot 20 uur op jaarbasis)
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

a. Hoeveel tijd heb je extra (buiten je lesopslag tijd) besteed aan de voorbereiding van je lessen gedurende
de hele periode waarin je de iPad DIT schooljaar gebruikt?
b. Hoeveel tijd heb je extra (buiten je lesopslag tijd) besteed aan de voorbereiding van je lessen gedurende
de hele periode waarin je de iPad VORIG schooljaar gebruikt?

7. Hoe gebruik je de iPad? (Meerdere antwoorden
mogelijk)

14%
21%
leerboek vervangend
werkboek vervangend
vooral voor het opzoeken of laten
zien van informatie op internet
28%

14%

vooral voor het gebruik van
(vak)specifieke apps
Niet beantwoord
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8. Voor hoeveel procent van de lestijd gebruik je
de iPad voor andere toepassingen dan het
boek?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-10 procent

10-40 procent

40-60 procent

meer dan 60
procent

Niet beantwoord

9. Wat heb je nodig om de lessen met de iPad verder te
ontwikkelen?













Meer pressie van de schoolleiding om lesmateriaal en lessen te ontwikkelen waar de
iPad een toegevoegde waarde heeft. Scholing in het differentiëren m.b.v. de iPad.
Software
Voorbeelden van anderen. overleg met collega's
Dat er meerdere collega's uit mijn vaksectie lesgeven aan de IPad klassen. Ik doe dit
nu namelijk in mijn eentje, waardoor inspiratie soms lastig is. Meerdere mensen
geven ook meer inzichten. En ik heb bijeenkomsten nodig zoals de laatste IDoc. Heel
gericht met een app werken, waardoor je aan het eind van de bijeenkomst ook echt
een product af hebt die je toe kunt passen!
Vooral meer tijd om voor te bereiden
Gymzalen met apple tv en internet
Ik zou heel graag weer terug willen naar boeken. Gebruik van de iPad als verrijking
voor de stof in het boek vind ik super. Maar het compleet vervangen van de boeken
vind ik een drama. Het switchen tussen de boeken is voor de leerlingen (bijv bij het
maken van tekstvragen) erg onhandig. Leerlingen raken geregeld bestanden kwijt op
iPad (soms door toedoen van collega's). Ze werken nu weer met schriften en dat
bevalt iedereen (ook de leerlingen) veel beter). Daarnaast mis ik een Apple tv. Ook
zou ik graag een goede internet verbinding willen hebben. Elke keer als alle
leerlingen tegelijk lv oefeningen willen gaan doen, lopen er weer ipads vast.
Daarnaast zou ik graag een vervangend programma zien voor Casper focus. Dat
programma is erg traag en loopt de laatste tijd vaak vast.
Voor de vernieuwing VMBO voor de praktijkvakken ga ik misschien met een digitale
methode werken. Wellicht wordt dan het gebruik van de I-pad nodig.
Tijd.
….
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10. A. Moet er veel verbeterd worden aan
de methode waarvan je gebruik maakt op de
iPad?
19%
39%

Ja
Nee
Niet beantwoord

42%

11. Kennis, vaardigheden en omgeving
Ik beschik over voldoende technische kennis en vaardigheden
om met de iPad om te gaan.
Ik beschik over voldoende didactische kennis en
vaardigheden om de iPad tot zijn recht te laten komen in de
les.
De technische omgeving is voldoende voor het werken met
de iPad.
Ik beschik over voldoende pedagogische kennis en
vaardigheden om de leerlingen te begeleiden in het gebruik
van de iPad.
0%
Helemaal eens
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120%

12. Gebruik iPad
Ik zou het een stap terug vinden als we zouden besluiten niet
meer met iPads of vergelijkbare devices te gaan werken.
Ik zie ene duidelijke meerwaarde van de iPad in de les.
Ik vind het een goede zaak als we besluiten een vervolg te geven
aan de iPad pilot.
Door het gebruik van de iPad zijn de leerlingen gemotiveerder.
Door het gebruik van de iPad werken leerlingen zelfstandiger.
Door het gebruik van de iPad werken de leerlingen vaker samen.
Door het gebruik van de iPad vind ik mijn werk aantrekkelijker.
Door het gebruik van de iPad leren de leerlingen andere
vaardigheden.
Door het gebruik van de iPad kan ik meer maatwerk voor mijn
leerlingen (differentiatie in instructie, leerstof, leertijd, etc.)…
Door het gebruik van de iPad heb ik zelf andere vaardigheden
opgedaan.
Door het gebruik van de iPad heb ik meer zicht op de lesdoelen
die ik wil bereiken.
Door het gebruik van de iPad betrek ik actuele ontwikkelingen
bij mijn lessen.
Ik zie voldoende mogelijkheden om de iPad in te zetten in de
les.
Door het gebruik van de iPad worden leerlingen eerder afgeleid
dan gemotiveerd of gestimuleerd.
Door het gebruik van de iPad gebruik ik meer (inter)actieve
didactiek en variatie.
0%
Helemaal eens
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