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iPads in de klas vanaf 2015 
 
 

INLEIDING 
 
Het experiment met de iPads in de klas zit dit schooljaar in zijn derde en laatste jaar en om op tijd te 

zijn voor de start van de werving voor komend schooljaar en tijdig te kunnen starten met de 
leermiddelenkeuze voor komend schooljaar moet binnenkort een besluit genomen worden over het 
vervolg na de experimentperiode. 

 
In ons schoolplan 2012-20161 is onze visie op Onderwijs en ICT samengevat in 2 belangrijke 
onderwijskundige uitgangpunten: 

1. Ons onderwijs is eigentijds, uitdagend en activerend. 
2. We halen het maximale uit de leerlingen met oog voor verscheidenheid in ambitie en talent.  

Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in een aantal richtinggevende uitspraken, o.a. 

 Ons onderwijs kenmerkt zich door veel variatie in activerende werkvormen.  

 We werken in een ICT-rijke leeromgeving met optimaal gebruik van moderne media.  

 De didactische aanpak sluit aan bij de leerlingenpopulatie van een afdeling.  

 Leerlingen die het nodig hebben krijgen bij ons extra ondersteuning.  

 We bieden leerlingen die het aankunnen, verrijking en verdieping. 

 We bereiden de leerlingen voor op vervolgonderwijs en maatschappelijke participatie. 
Ten aanzien van de inzet van ICT hebben we in het schoolplan voor 2016 o.a. de volgende 
verwachtingen uit gesproken: 

 Iedere medewerker is in hoge mate ICT-vaardig en op de hoogte van actuele ontwikkelingen. 

 Docenten maken gebruik van bestaand digitaal materiaal en passen dit, waar nodig, op maat aan; 
uitgevers blijven de voornaamste leveranciers van digitale leermiddelen die webbased beschikbaar 
zijn. 

 De schoolboeken zijn vervangen door schoollicenties in combinatie met de (deels) door de school 
gefinancierde tablet; paperbased leermiddelen beslaan nog slechts 25% van het 
leermiddelenbudget. 

 Iedere leerling en medewerker werkt met een tablet; we zetten deze tablets optimaal in ons 
onderwijs in. 

 
Vanuit deze visie zagen we in 2012 in maatschappelijke ontwikkelingen, en dan met name de 

digitalisering van de samenleving en de individualisering die zich uit in een toenemende behoefte aan 
maatwerk, aanleiding om te gaan experimenteren met de inzet van iPads in ons onderwijs . We 
moeten onze leerlingen voorbereiden op een samenleving waarin ICT gemeengoed is en 

voorbereiden op vervolgonderwijs waar het gebruik van laptops en tablets enorm toeneemt. Deze 
ontwikkelingen zijn de laatste twee jaar in hoog tempo verder gegaan en het belang van de 21st 
century skills (zoals samenwerken, creativiteit, ICT-vaardigheid, onderzoekende houding, 

mediawijsheid) is alleen maar toegenomen. 
 
Een tweede belangrijke reden om het experiment met de iPads aan te gaan is de constatering dat 

leerlingen aangeven dat ze de variatie in werkvormen te gering vinden, dat differentiatie in de klas niet 
of nauwelijks plaatsvindt en dat ze meer op hun eigen niveau, leertempo en leerstijl willen worden 
aangesproken. Inzet van iPads kan een belangrijke bijdrage leveren aan een verbeterde didactische 

aanpak die aansluit bij de leefwereld van de leerling.  
 
De impulsen van de overheid om tot meer inzet van ICT in het onderwijs over te gaan, zijn een extra 

stimulans geweest om te starten met het experiment. Dat dit hoog op de agenda blijft, blijkt recentelijk 
uit het ‘Doorbraakproject Onderwijs en ICT’ van het Ministerie van OCW2. 
 

De doelstellingen van het experiment, zoals omschreven in het oorspronkelijke projectplan3,  zijn: 
1. Differentiatie in de klas waardoor de betere leerlingen uitgedaagd worden en de zwakkere 

leerlingen extra ondersteuning krijgen. 

2. Verhoging leerrendement wat zich moet uiten in hogere cijfers.  

                                                 
1 Zie www.dominicuscollege.nl onder ‘onze school / schoolbeleid’ 
2 Zie http://doorbraakonderwijsenict.nl  
3 ‘Tabletproject Dominicus College – projectplan – versie 1.1 - 060612 

http://www.dominicuscollege.nl/
http://doorbraakonderwijsenict.nl/
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3. Aantrekkelijker onderwijs wat bij de betrokken leerlingen resulteert in een hogere tevredenheid 

over ons onderwijs dan in het verleden. 
 
Het model Vier in Balans van Kennisnet vat samen wat er uit wetenschappelijk onderzoek bekend is 

over succesvolle invoering en gebruik van ICT in het onderwijs.  

 
Het model gaat er van uit dat invoering van ICT voor onderwijsdoeleinden meer kans van slagen heeft 
bij een evenwichtige en samenhangende inzet van de vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digitaal 

leermateriaal en ICT-infrastructuur. 
 
In de uiteindelijke adviezen in dit stuk zullen we de afzonderlijke elementen in samenhang benoemen.  

 
Wetenschappelijk onderzoek4 toont aan dat ICT rendeert bij het leren. ICT helpt de leraar bij het 
voorbereiden van lessen, maar ook bij het bieden van maatwerk aan leerlingen. In de klas zorgt het 

voor afwisselende lessen die aansluiten bij de leerstijl en het niveau van de leerling. Door ICT op de 
juiste manier in te zetten, geredeneerd vanuit de didactiek kan iedere leerling optimaal tot leren 
komen. De juiste inzet van ICT in het primaire proces zorgt ervoor dat: 

• de motivatie toeneemt; 
• de leerprestaties verbeteren; 
• het leerproces efficiënter wordt. 

Deze drie effecten zorgen ervoor dat leerlingen meer en beter kunnen leren en dat hiermee het  
leerrendement toeneemt. 
 

Kritische geluiden over de inzet van ICT zijn er echter ook, met name naar aanleiding van de 
oprichting van de zgn. ‘Steve Jobs-scholen’. Wetenschappelijk bewijs dat de inzet van tablets leidt tot 
betere leerresultaten is er nog niet, bepaalde vaardigheden als leesvaardigheid gaan door overmatig 

inzetten van de tablets achteruit en de extra afleiding maakt leren alleen maar moeilijker. Organisaties 
als BON (Beter Onderwijs Nederland) verzetten zich tegen de invoering van de tablets en er zijn 
bepaalde scholen die bewust kiezen om ICT buiten de deur te houden.  

 
Inmiddels verschijnen steeds meer wetenschappelijke publicaties die het belang van de inzet van ICT 
in het onderwijs onderbouwen. Een voorbeeld daarvan is het Horizon Report Europe (Schools 

edition)5 uit oktober 2014 waarin de belangrijkste trends, uitdagingen en technologische 
ontwikkelingen voor het onderwijs op een rij zijn gezet in een vergelijking tussen 22 landen in Europa.  
De 6 belangrijkste trends volgens dat rapport: 

 Alom aanwezigheid van sociale media (binnen 1-2 jaar) 

 Heroverweging rol leraren (binnen 1-2 jaar) 

 Meer gericht op open leermaterialen/bronnen (binnen 3-5 jaar) 

 Toenemend gebruik van hybride leerarrangementen (binnen 3-5 jaar) 

 Ontwikkeling van online leren (over 5 of meer jaren) 

 Opkomst van data-gedreven leren (over 5 of meer jaren) 
De 6 grootste uitdagingen: 

 Integratie van ICT in lerarenopleidingen (oplosbaar) 

 Beperkte digitale vaardigheden van leerlingen (oplosbaar) 

 Combinatie van formeel en informeel leren (lastig) 

 Creëren van authentieke leerervaringen (lastig) 

 Complex denken en communicatie (zeer lastig) 

 Leerlingen als mede-ontwikkelaars van het leren (zeer lastig) 
En tot slot de 6 belangrijkste technologische ontwikkelingen: 

                                                 
4 Zie Vier in balans monitor 2013 – Kennisnet o.a. te vinden op www.kennisnet.nl  
5 Zie https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/2014-nmc-horizon-report-eu-en_online.pdf  

http://www.kennisnet.nl/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/2014-nmc-horizon-report-eu-en_online.pdf
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 Werken in de cloud (binnen een jaar of minder) 

 Werken met tablets (binnen een jaar of minder) 

 Educatieve games (binnen 2-3 jaar) 

 Mobiel leren (binnen 2-3 jaar) 

 Gepersonaliseerd leren (binnen 4-5 jaar) 

 Virtueel of op afstand werken in laboratoria (binnen 4-5 jaar) 
Met een aantal stappen die we in het licht van de inzet van iPads zetten, anticiperen we op deze 
trends, uitdagingen en ontwikkelingen. In het nog te formuleren schoolplan 2016-2020 zal in de visie 

op ons onderwijs in de komende jaren een breder antwoord hierop geformuleerd gaan worden.  
 
 

 
VERLOOP VAN HET EXPERIMENT 
 

Doordat pas in april 2012 besloten werd dit experiment te starten, is de voorbereidingsti jd kort 
geweest en is er in de werving niet over gesproken. De ouders en leerlingen van de 1e klassen zijn 
daardoor pas laat geconfronteerd met de plannen voor 2012-2013. In een informatieavond die in juni 

2012 is gehouden, bleek dat alle betrokken ouders achter het experiment stonden en het goed vonden 
dat de school op deze manier vernieuwend bezig was. De leerlingen werden ook in juni op de hoogte 
gesteld en waren vanaf het begin erg enthousiast. Het feit dat docenten zelf konden aangeven of ze 
aan dit experiment wilden meedoen en de garantie dat iedereen zelf kon bepalen in welke mate de 

iPad in de les zou worden ingezet, gaf bij docenten voldoende vertrouwen om in dit experiment te 
stappen. Het meest kritisch was in deze de ouderraad van het VWO die met name de beleidsmatige 
onderbouwing miste en meer zekerheid ingebouwd wilde hebben over de te bereiken resultaten. De 

schoolleiding koos echter nadrukkelijk voor een experiment waarin door trial & error gezocht moest 
worden naar de meerwaarde van de iPad met veel vrijheid voor de betrokken docenten. 
 

Het eerste jaar is een sprong in het diepe geweest waarbij de aandacht van de meeste docenten in 
het begin vooral gericht was op het leren omgaan met de iPad en het verkennen van de 
mogelijkheden. Docenten waren vrij in de mate waarin ze de iPad in de les inzetten; individuele 

docenten en een complete sectie (Tekenen is het complete lesmateriaal in ibookauthor gaan 
omzetten) hebben fors geïnvesteerd in ontwikkeling van lesmateriaal en experimenteren met inzet in 
de klas. De scholing en ondersteuning bestond dat jaar uit acht bijeenkomsten waarin kennisdeling 

centraal stond. In de aanvang ging de aandacht daarbij nog teveel uit naar het bekijken en aanreiken 
van allerlei Apps; de 2e helft van het jaar verschoof de aandacht naar het uitwisselen van good 
practices. 

Om de ouders er voldoende bij te betrekken en gelegenheid te bieden voor het uitwisselen van 
ervaringen zijn in het schooljaar 2012-2013 vier ouderavonden gepland om hieraan aandacht te 
besteden.  

 
Het tweede jaar zijn we aanzienlijk beter voorbereid gestart. In maart 2013 heeft iedere docent een 
iPad gekregen zodat vanaf dat moment alle docenten betrokken zijn bij de scholingsbijeenkomsten. 

Ook in 2013-2014 zijn dat weer 8 bijeenkomsten (4 workshopsessie van 1,5 uur met per sessie 5 
keuzemogelijkheden en daarnaast 4 begeleide werkochtenden voor de secties). Bij de aanvang van 
het schooljaar 2013-2014 was de rol van alle betrokkenen duidelijk en waren er gedragsregels 

afgesproken waardoor de opstart van het schooljaar soepel is verlopen. Aandacht voor de kansen en 
risico’s van het gebruik van internet en social media is ingebed in het curriculum bij nieuwe media, 
vitaal en in de mentorlessen. Voor ouders is een thema-avond over sociale media gehouden en 

daarnaast heeft in het najaar van 2013 voor alle personeelsleden een schoolbrede studiedag over 
social media en digitaal pesten plaatsgevonden. 
 

In 2014-2015 is het experiment verbreed naar alle 1e klassen en samen met de leerjaren 2 en 3 van 
het Gymnasium werken nu ± 250 leerlingen met een iPad in de klas. Een set iPads -mini’s is 
beschikbaar voor docenten die met een andere klas in de les of tijdens excursies aan de slag wil. Een 

groep leerlingen is geselecteerd en opgeleid om als iPad-coaches een belangrijke rol te spelen in de 
ondersteuning van leerlingen en docenten. Omdat de groep docenten die met klassen met iPads 
werken flink is toegenomen, hebben in oktober twee iCamps plaatsgevonden, intensieve tweedaagse 

sessies waarin docenten met elkaar in gesprek zijn gegaan en concreet gewerkt hebben aan 
toepassingen voor in de les. 
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In de praktijk leidt dit tot aanmerkelijk meer ICT-gebruik in de klassen. Docenten die niet aan de ‘iPad-

klassen’ lesgeven gebruiken de iPad in de les om te presenteren op de AppleTV’s. Docenten die wel 
aan de iPad-klassen lesgeven arrangeren in toenemende mate zelf leermiddelen met iBook Author en 
met iTunesU, maken lessen interactiever met b.v. Socrative en differentiëren in de klas met behulp 

van additioneel lesmateriaal dat via de iPad op ieder moment beschikbaar is. Een klein deel van de 
docenten gebruikt de iPad alleen om het eigen werk mee te organiseren (agendabeheer, 
absentieregistratie en mail). 

 
In hoeverre de eerder genoemde doelstellingen gerealiseerd zijn, is lastig te beoordelen. Uit polls 
onder leerlingen, ouders en docenten blijkt veel enthousiasme en komen weliswaar kwalitatieve 

gegevens naar voren maar omdat de resultaten moeilijk in harde cijfers zijn uit te drukken (mede 
omdat we geen goede vergelijkingsgroep hebben en over een kleine populatie beschikken), zal de 
besluitvorming over het vervolg daarnaast gebaseerd moeten zijn op observaties en professionele 

intuïtie.  
 
 

 
ONTWIKKELINGEN 
 

We zien in de school en om ons heen veel gebeuren dat duidelijk richting kan geven aan de 
besluitvorming:  
 

Intern: 
 
Infrastructuur 

 Dit schooljaar is de verbreding naar alle 1e klassen zonder noemenswaardige problemen verlopen. 
De mentoren en docenten waren goed voorbereid en het Wifi-netwerk kan de sterke groei van het 
aantal devices prima aan. De verstrekking van de iPads is ondanks heldere afspraken met Xando 

niet zoals gewenst gegaan (o.a. levertijd overschreden). 

 Ook dit schooljaar bestond het aanbod voor de verstrekking van iPads, naast het inbrengen van 
een eigen iPad, uit de opties koop, lease en bruikleen. 80% van de ouders heeft gekozen voor 

koop en 20% voor lease; niemand heeft gebruik gemaakt van de bruikleenconstructie.  
Dat betekent een sterke verschuiving in de richting van koop. Mogelijk dat de uitlevering voor de 
zomervakantie daarin heeft bijgedragen. 

 Voor de financiering van de iPads in huurkoop en de administratieve verwerking van de inning van 
de leasetermijnen zijn we vanwege de groei van het aantal leerlingen met een leaseovereenkomst, 
een samenwerking aangegaan met Econocom. Achteraf bezien was dit, gezien het beperkt aantal 
ouders dat voor lease heeft gekozen, niet nodig geweest. 

 De iPads blijken zeer bedrijfszeker. Afgezien van een enkele iPad waarbij het scherm kapot is 
gegaan doordat men de iPad heeft laten vallen, is er geen enkele iPad van de nieuwe lichting in de 
eerste 3 maanden ter reparatie aangeboden. Wel zijn er een handvol reparaties geweest aan 

iPads van de eerste generatie. In die gevallen is daar direct een leen-iPad voor ingezet zodat het 
schoolwerk op school en thuis niet in gevaar is gekomen. 

 De voorzieningen die de docenten en leerlingen ter beschikking staan, zijn up to date. Zo is in 

vrijwel alle lokalen (en dit jaar ook in de Monnikskap) Apple TV geïnstalleerd, is er een volledig set 
iPad-mini’s beschikbaar voor excursies en lessen in klassen die nog geen iPad hebben en hebben 
we ± 20 Macbooks beschikbaar voor docenten die iBooks ontwikkelen.  

 Het is eigen aan een experiment dat we af en toe verrast worden door onverwachtse 
ontwikkelingen en of situaties. Soms zijn het technische problemen, b.v. Apple TV die niet meer 
werkt na een update naar iOS8. Collega’s spelen daar adequaat op in, maar het neemt niet weg 
dat we te maken hebben met ‘hobbels’. 

 In het ideale plaatje kiezen we niet meer voor een platform (nu Apple; hoogwaardig maar duur), 
maar werken we op basis van BYOD (= bring your own device). Vooralsnog is dit helaas geen 
haalbare kaart, o.a. omdat lesmateriaal niet op meerdere platforms draait en de uitwisseling van 

gegevens nog niet goed mogelijk is. 
 
Leermiddelen 

 Binnen 10 van de in totaal 16 secties wordt door een of meer docenten gewerkt aan de 
ontwikkeling van een iBook of een iTunesU-cursus; de school faciliteert de betrokken docenten 
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hierin met ruim 1.200 klokuren en stelt Macbooks beschikbaar voor docenten die een iBook willen 

maken. 

 Veel docenten experimenteren met Apps, animaties en andere toepassingen in de klas. Een kleine 
20 docenten hebben hiervoor extra uren toegewezen gekregen. 

 De toename van het werken in de Cloud met applicaties als Dropbox in combinatie met de keuze 
voor het werken met iPads en de mogelijkheden die o.a. iTunesU biedt, maakt dat de keuze voor 
itslearning als Elektronische leeromgeving hernieuwd ter discussie wordt gesteld. Omdat het nog 

enige jaren zal duren voor alle leerjaren met de iPad werken, blijft itsearning zeker nog enige jaren 
operationeel en noodzakelijk, maar de vraag van docenten of ze daar nog in moeten investeren is 
opportuun. 

 Steeds meer docenten lopen er tegenaan dat ze lesmaterialen ontwikkelen voor de reguliere 
groepen (geschikt voor de iPad) die bij de groepen op de Monnikskap niet zijn te gebruiken omdat 
ze in een Windows omgeving niet bruikbaar zijn. De vraag om ook daar de Apple-omgeving met 
iPads of Macbooks te laten ingroeien, wordt daardoor versterkt.  

 
Deskundigheid 

 We zijn dit jaar gestart met een groep van 9 iPad-coaches die op basis van een motivatiebrief 

geselecteerd zijn. Ze hebben een aantal trainingen gehad en zijn bij de start van het schooljaar 
begonnen. Aanvankelijk werd er regelmatig een beroep op gedaan met vragen over Apps, het 
gebruik van de iPad, installatie van programma’s of gebruik van de Apple-ID; de laatste tijd lijkt de 

behoefte aan ondersteuning af te nemen. 

 Scholing van docenten zal de komende tijd een belangrijk item blijven. Wel is een verschuiving 
zichtbaar van meer technische aspecten en het gebruik van Apps, naar scholing op didactische 

aspecten. Er zal minder gebruik gemaakt hoeven te worden van externe deskundigheid; er is 
vooral behoefte aan tijd om met elkaar kennis te delen, samen lesmateriaal te ontwikkelen, af te 
stemmen en lespraktijk voor te bereiden. 

 
Overig 

 In de MR, de ouderraden en de diverse leerlingenraden staat de inzet van de iPads regelmatig op 
de agenda; de feedback wordt in de stuurgroep besproken en leidt zo nodig tot aanpassing van 

afspraken op werkwijzen. Ter voorbereiding op de implementatie van de iPads in de bovenbouw 
VWO wordt op dit moment een klankbordgroep van docenten en van leerlingen uit 3V en 4V 
ingesteld.  

 Door maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook doordat we de afgelopen tijd flink geïnvesteerd 
hebben in voorzieningen en in scholing, hebben we verwachtingen gewekt en gaan veel docenten, 
leerlingen en ouders er al vanuit dat we de inzet van iPads continueren. Collega’s die veel tijd 

hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal zul len gedesillusioneerd afhaken 
als we dit zouden terugdraaien.  

 Een deel van de docenten die tot nu toe nog niet de kans hebben gekregen om in een iPadklas les 

te geven, bijvoorbeeld omdat hun vak pas in de 3e of 4e start of omdat ze alleen in de BB 
lesgeven, heeft veel zin om te beginnen. Een aantal van hen maakt zich zorgen over de 
achterstand die ze nu hebben en die ze niet groter willen laten worden.  

Het afdelingsteam VWO-BB heeft zich onder voorwaarden unaniem uitgesproken voor verbreding 
van de inzet van iPads in 2015-2016 naar VWO4. 

 Aan de andere kant spreekt een deel van de docenten zijn zorgen uit over de snelheid waarmee de 
implementatie plaatsvindt. Niet iedere docent is even digitaal vaardig en overtuigd van de 

meerwaarde en het vraagt tijd om de inzet van de iPad in de klas goed in te passen. Een te snelle 
technocratische invoer in de bovenbouw kan maken dat we een groep docenten gaan verliezen 
omdat ze zich teveel onder druk gezet voelen, zich nog te onbekwaam voelen en met alle andere 

zaken die van ze gevraagd worden niet de tijd en ruimte ervaren om zich hierop voldoende te 
kunnen voorbereiden. 

 Het goed omgaan met social media en de mogelijkheid om 24 uur online te zijn, blijft voor 

leerlingen een probleem. Ondanks dat we er veel aandacht aan besteden in mentorlessen, in 
lessen Vitaal en Nieuwe Media en in mentorgesprekken is de afleiding, niet alleen op school maar 
ook voor de ouders thuis, een blijvend aandachtspunt. 

Een aantal gevallen van digitaal pesten heeft gemaakt dat we daar nu alerter op zijn en geleid tot 
concrete afspraken over de preventieve en curatieve aanpak. 

 We constateren, nu de inzet van iPads dit jaar verbreed is naar Havo en Atheneum, dat de 

verschillende doelgroepen er anders mee omgaan en een andere aanpak vragen.  Het lopende 
schooljaar wordt benut om dit nader te analyseren en hierop te handelen.  
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Extern 
 
Inzet tablets 

 De toepassing van ICT en in het bijzonder van tablets in het onderwijs neemt een enorme vlucht. 
Kijken we in de directe omgeving dan zien we dat het Citadel College al jaren met laptops werkt en 
dat het afgelopen jaar het Mondial College (met alle 1e en 2e klassen), het Montessori College (alle 

jaarlagen) en het MaasWaal College (met 3e klassen VMBO) zijn begonnen met tablets in de klas; 
het Stedelijk Gymnasium, de SSGN, de NSG en het Kandinsky College zijn scholen die plannen 
maken om in het komend jaar hiermee een start te maken. 

 Landelijk gaat het eveneens hard. Waren er in 2011-2012 nog slechts een tiental scholen actief 
met tablets in de klas, in 2014-2015 gaat dit aantal al richting de 120 scholen; de verwachting is dat 
dit aantal komend jaren explosief zal groeien. Dat uit zich ook in de sterke groei van 

samenwerkingsverbanden als de iScholengroep. 

 Het verstrekken van tablets aan personeel is na een uitspraak in een juridisch geschil niet langer 
belast. Daarmee is een belangrijke belemmering weggenomen. 

 De technische levensduur van de iPads is nog ongewis; het aantal defecten is nu nog op een hand 

te tellen maar het is evident dat de levensduur niet onbeperkt zal zijn. Hierover zullen we nog 
beleidsuitspraken moeten formuleren. 

 

Leermiddelen 

 De wettelijke regeling met de gratis schoolboeken, die oorspronkelijk in 2015-2016 zou worden 
afgeschaft, is voor onbepaalde tijd verlengd. Dit leidt bij ons, door de voordelige constructie via het 

SBA, jaarlijks tot een overschot van waaruit we investeringen kunnen doen in ontwikkeling van 
digitaal lesmateriaal en een bijdrage kunnen leveren aan de aanschaf van de iPads. 

 Voor de noodzakelijke apps krijgen leerlingen van school iTunes-kaarten om deze te kunnen 
installeren. Dit systeem is niet ideaal want een inventarisatie onder leerlingen leert dat na enige tijd 

vrijwel iedereen daarvan nog een ander bedrag over heeft. We stappen daarom binnenkort over op 
geregisseerde centrale verstrekking van apps via het volume purchase program (VPP) van Apple.  

 De digitale leermiddelen van uitgevers laten nog steeds te wensen over. Ze voegen weinig toe aan 

de papieren methode, zijn relatief duur en licenties werken niet goed. Daarbij is de informatie over 
de licenties erg onduidelijk waardoor secties bij de leermiddelenkeuze voor 2014-2015 op het 
verkeerde been zijn gezet en in augustus met onverwachte leermiddelen geconfronteerd werden. 

De ervaringen met slecht functionerende licenties maken secties kopschuw voor het gebruiken van 
digitale methodes; er is hierdoor bij meerdere secties een behoorlijke achterstand opgelopen en 
dat is in de onderbouw nog wel te handelen maar kan in de bovenbouw beslist niet gebeuren. 

Zolang licenties niet betrouwbaar werken zal daarom veelal de voorkeur uitgaan naar papieren 
materiaal. 
De boeken achter glas (b.v. bij Memo voor Geschiedenis) voegen niets toe; sterker nog, doordat 

het scherm van de iPad geen complete bladspiegel kan weergeven is het materiaal onoverzichtelijk 
en niet handig om uit te leren. Aangezien in veel gevallen de papieren methode prima bevalt, is de 
noodzaak om zelf materiaal te gaan ontwikkelen niet aanwezig.  

Voor de bovenbouw zijn bij uitgevers voor veel vakken inmiddels digitale methodes beschikbaar; in 
een aantal gevallen laat dat nog 1 of 2 jaar op zich wachten.  

 De digitale lesmaterialen van uitgeverijen vallen (nog) onder het hoge BTW-tarief, terwijl de 

papieren schoolboeken onder het lage tarief vallen. Dat maakt de toch al dure digitale leermiddelen 
extra duur. OCW is van zins hier wat aan te doen maar heeft op dit punt te maken met Europese 
wetgeving en gaat dus moeizaam. 

 De leermiddelen van VO-content zijn sterk in ontwikkeling en worden steeds beter; ze zijn 
nadrukkelijk gekoppeld aan leerdoelen, veelal met activerende werkvormen en zijn bloksgewijs 
opgebouwd zodat docenten zelf kunnen kiezen waar ze wel en niet gebruik van maken. Secties 
zijn hierin terughoudend omdat het geen complete leermethodes zijn, maar bouwstenen om mee te 

arrangeren. We zullen moeten nadenken over de mate waarin we in VO-content willen investeren. 

 Het auteursrecht is een belangrijke belemmering in het delen van digitaal lesmateriaal tussen de 
scholen. Op veel scholen worden prachtige iBooks en iTunesU-cursussen gemaakt maar scholen 

zijn door het auteursrecht erg voorzichtig om materialen met elkaar te delen. De verwachting is dat 
in het auteursrecht de komende jaren weinig ten goede zal veranderen. 

 

 
  



iPads in de klas vanaf 2015 Pagina 7 
 

RESULTATEN 

 
Poll onder ouders 
Met een respons van ruim 60% van de ouders (zowel bij de 1e klassen als bij 2Gen 3G) krijgen we 

een redelijk goed beeld van de ervaringen tot nu toe. Een paar opvallende zaken:  

 Dat de tablet een logische stap is in de technologische vernieuwingen die in het onderwijs worden 
doorgevoerd, onderschrijft 99% geheel of gedeeltelijk; de geleidelijke invoer wordt door 90% 

ondersteund. 

 De ouders van de 1e klassen zijn goed te spreken over de informatievoorziening vooraf, de 
geboden keuzes en de wijze waarop de iPads zijn verstrekt. Wel zijn er klachten over de levertijd 

van Xando en kan de bestelmodule op de site van Xando duidelijker.  

 In totaal hebben 6 ouders klachten over de werking van de iPad; een groter aantal heeft klachten 
over de licenties van uitgevers. 

 Ruim 35% van de ouders vindt dat we meer moeten sturen op de leermiddelenkeuze. Met name 

dat docenten die hetzelfde vak geven in parallelklassen verschillende dingen doen, vindt men niet 
kunnen. Ook geven ouders van 2G en 3G aan dat ze het onwenselijk vinden dat na de eerste klas 
het inzetten van de iPad sterk is afgenomen. 

 75% van alle ouders geeft aan dat het enthousiasme om thuis met schoolwerk aan de slag te gaan 
door de iPad groter is. Tegelijk ervaart bijna 50% van de ouders dat het ook voor meer afleiding 
zorgt. 

 Ongeveer 95% van de ouders is tevreden met de manier waarop we aandacht besteden aan goed 
omgaan met social media. Bijna alle ouders staan achter de keuze om gebruik niet te verbieden 
maar leerlingen er goed mee om te laten gaan. 

 Bij de 1e klassen heeft 75% van de ouders afspraken over het gebruik van de iPad met hun kind 

gemaakt, veelal in de zin van een beperking in tijd en ’s nachts niet mee naar bed. In 2G en 3G is 
dit net iets meer dan 50% van de ouders. 

 Driekwart vindt het een goed idee om Wifivrije dagen of –zones in te richten. 

 74% van de ouders vindt dat de iPad toegevoegde waarde heeft (10% denkt van niet) en 98% van 
de ouders is het geheel of gedeeltelijk eens met het voornemen om de iPad de komende jaren 
breed in te voeren in alle leerjaren. 

 
Poll onder docenten 
Van de 97 docenten die op dit moment actief zijn, hebben er 51 gereageerd wat een respons oplevert 

van 52,6%. Van deze 51 geven er 36 les aan een of meer klassen met iPads; 15 docenten die 
gereageerd hebben, doen dat (nog) niet. De meest in het oog springende resultaten:  

 Dat de iPad een logische stap is in de technologische vernieuwingen die in het onderwijs worden 
doorgevoerd, onderschrijft 98% geheel of gedeeltelijk; de geleidelijke invoer wordt door 86% 

ondersteund. 

 Over de kwaliteit van de iPad en het wifi-netwerk is 82% van de docenten tevreden (6 collega’s 
hebben klachten over het wifi-netwerk) en 92% van de docenten is tevreden over de geboden 

ondersteuning 

 De collega’s die een training iBookAuthor of iTunesU hebben gevolgd zijn daar allemaal in meer of 
mindere mate tevreden over. Dat geldt ook voor de iCamps waarbij wel door een flink aantal 

collega’s wordt opgemerkt dat de ‘minds on’ dag minder werd gewaardeerd dan de ‘hands on’ dag 
waarin zelf gewerkt werd aan concrete lesuitwerking. 

 De aangeboden workshops en andere bijeenkomsten op school worden wisselend gewaardeerd. 
De docenten hebben vooral behoefte aan tijd om lesideeën uit te werken en lesmaterialen te 

arrangeren. Ook uitwisseling met sectiegenoten staat hoog op de verlanglijst.  

 Vrijwel alle docenten geven aan dat ze geen behoefte hebben aan extra sturing op de keuze van 
leermiddelen. Men vindt het erg belangrijk dat de leermiddelenkeuze bij de secties blijft waarbij een 

aantal docenten aangeeft dat het wel goed zou zijn als vakgenoten in parallelklassen hetzelfde 
zouden doen. 

 Slechts 14% van de collega’s die gebruik maken van digitaal materiaal van uitgevers is onverdeeld 

tevreden over het materiaal. In veel gevallen is het niet meer dan een ‘boek achter glas’.  

 Een grote meerderheid (85%) van de docenten vindt het een goede zaak dat de school het 
ontwikkelen van digital lesmateriaal ruim in uren faciliteert. Een klein deel (11%) vindt de 
tijdsinvestering niet opwegen tegen de opbrengst. 

 Van de docenten die met een klas met iPads werken geeft 82% aan dat de iPad toegevoegde 
waarde in de lessen heeft. Met name het makkelijker kunnen differentiëren, de grotere variatie in 
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de les en de interactievere werkvormen worden als toegevoegde waarde genoemd. Over het 

uiteindelijke effect op het schoolresultaat zijn de meningen verdeeld.  

 Ondanks dat bijna 80% van de docenten af en toe hinder ondervindt van leerlingen die tijdens de 
les met hun smartphone zitten te spelen, geeft vrijwel iedereen aan dat men achter het 

schoolbeleid staat om internet en het gebruik van social media niet te verbieden.  

 83% van de collega’s staat achter het voornemen om de iPad blijvend en breed in te voeren in het 
onderwijs van alle leerjaren. Wel onder de voorwaarde dat we ook met boeken blijven werken, de 

iPad niet als doel zien maar als hulpmiddel en docenten zelf kunnen bepalen in welke mate ze de 
iPad willen inzetten. Een aantal docenten vraagt om een heldere visie en men vindt het belangrijk 
dat geluisterd wordt naar de mening van docenten. 

 
Poll onder leerlingen 
108 van de 193 leerlingen in leerjaar 1, ofwel 55%, heeft een korte vragenlijst ingevuld. Een aantal 

relevante uitkomsten: 

 Alle leerlingen beschikken bij de start van het schooljaar over een mobiele telefoon waarvan meer 
dan de helft alleen met internettoegang via Wifi; 43% van de leerlingen heeft directe toegang tot 
internet via 3G/4G. 

 In 80% van de gezinnen was al een tablet aanwezig voordat de iPad voor school werd 
aangeschaft. 

 64% van de leerlingen zegt thuis met hun ouders afspraken te hebben over het gebruik van de 

smartphone en / of tablet (volgens 75% van de ouders is dit het geval).  

 93% van de leerlingen zegt in de les geen last te hebben van afleiding door de iPad. Bij het maken 
van het huiswerk geeft 62% daar geen last van te hebben. 

 Een flink deel van de leerlingen (43%) geeft aan door de iPad meer gebruik te maken van social 

media en spelletjes dan voorheen. 

 Van de respondenten is 93% in meer of mindere mate tevreden over de inzet van de iPad in de 
klas. Ze merken op dat docenten goed hun best doen, de sfeer goed is en dat er veel verschil zit in 

hoe docenten de iPad inzetten. 

 Als voordelen van de inzet van de iPad noemen de leerlingen vooral dat ze minder boeken hoeven 
te sjouwen en dat ze effectiever, sneller en slimmer werken. Als grootste nadelen worden de 

afleiding en het risico op technische storingen genoemd. 
 
Rapportcijfers 

 
Hoewel de groepen klein zijn en de samenstelling van de groepen per leerjaar sterk kan verschillen, is 
er mogelijk al iets te zeggen over de resultaten uitgedrukt in cijfers voor de verschillende vakken. In 

het overzicht hieronder is een vergelijking gemaakt tussen de 1e klas Gymnasium van de 3 afgelopen 
schooljaren en de 2e klas Gymnasium van de afgelopen 2 schooljaren: 
 

Gemiddelde rapportcijfers 
   

 
1G 

  
2G 

 

 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2012-
2013 

2013-
2014 

    iPads iPads   iPads 

NE 6,99 7,14 6,91 7,01 7,05 

EN 7,90 7,50 7,03 7,00 7,78 

DU   
  

7,53 7,54 

FA 7,79 7,75 7,54 7,05 7,18 

GR   
  

6,78 6,98 

LA 7,27 7,16 7,10 6,87 6,98 

WI 7,85 7,63 7,32 7,13 7,66 

BI 7,27 7,22 6,88 7,23 7,17 

NA       7,80 7,89 

GS 7,44 7,09 7,07 6,86 7,27 

AK 7,43 6,98 7,09 7,06 7,07 
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VI 7,63 7,76 7,55 7,43 7,61 

TE 7,60 7,37 7,24 7,75 7,49 

Gemiddeld 7,52 7,36 7,17 7,19 7,36 

      Citoscore 545,97 546,40 546,83 
  Gemidd.1A 7,24 7,37 7,15 
   

Omdat de inzet van de iPad in de klas per vak (en docent) sterk verschilt, is het lastig om uit deze 

resultaten conclusies te trekken. De kleine aantallen en het ontbreken van een goede 
vergelijkingsgroep maken dat extra lastig; allerlei factoren (b.v. groepssamenstelling, andere 
docenten, andere toetsen) spelen een rol bij het tot stand komen van de resultaten. Wat wel opvalt is 

dat er in leerjaar 1 bij vrijwel alle vakken een dalende trend is waar te nemen. Verrassend is dan te 
meer dat er in leerjaar twee juist een verbetering zichtbaar is in de vergelijking tussen het cohort 
zonder iPad en het cohort met de iPad. Of er een directe link is tussen de inzet van de iPad en de 

resultaten is op grond van deze cijfers niet te onderbouwen. 
 
Leermiddelen 

 
Hoewel het geen doelstelling op zich is geweest is interessant om na te gaan in hoeverre de 
verschillende vaksecties gebruik maken van digitale leermiddelen, van uitgevers of zelfgemaakt. 

Hiertoe is in 1G gekeken naar de boekenlijst en zijn collega’s individueel bevraagd. Onderstaand 
overzicht laat zien hoe de situatie in 2014-2015 is (peildatum 17 november 2014): 
 

 
 
Naast de methode zetten de docenten veel eigen aanvullend materiaal in en zetten ze de iPad op 
diverse manieren in om de lessen interactiever te maken. Een voorbeeld van hoe de iPad in de les is 

ingezet is terug te vinden in bijlage 1 (verslag van klankbordgroep leerlingen klas 2 en 3) 
 
 

FINANCIEN 
 
Bij continuering van de inzet van iPads in het onderwijs zal op de langere termijn een schoolbijdrage 

van €150,- per iPad niet houdbaar zijn. De marge op de leermiddelenbudgetten neemt af door 
stijgende kosten van de leermiddelen en de ruimte die overblijft is hard nodig om de ontwikkeling van 
eigen (aanvullend of vervangend) lesmateriaal te arrangeren. Vrijwel alle andere scholen die iPads in 

de klas inzetten, kiezen er dan ook voor om de kosten van de iPads in geval van koop of lease geheel  
door te belasten aan de ouders6. De bruikleenconstructie waarborgt dat ouders die deze investering 
niet willen doen niet voor deze extra kosten komen te staan. 

                                                 
6 Dit w ordt ten dele gecompenseerd doordat de verw achting is dat de verplichting om een grafische rekenmachine aan te 

schaffen, binnenkort komt te vervallen. 

Inzet lesmateriaal 1G

Methode Uitgever Papier/digitaal

NE Op niveau ThiemeMeulenhoff Papieren boek en werkboek + i-l icentie

EN Solutions Oxford Univ. Press Papieren boek en werkboek + eigen iBooks

FR Francoville ThiemeMeulenhoff Digitaal handboek + papieren werkboek

LA Disco Primavera Pers Digitale methode

WI Moderne Wiskunde Noordhoff Papieren boek + antw.boek + iTunesU-cursus

BI Biologie voor jou Malmberg Digitaal handboek + papieren werkboek

GS Memo Malmberg Digitaal handboek + papieren werkboek

AK BuiteNLand Noordhoff Papieren boek en werkboek

VI Zelf ontwikkeld Papieren meth. / iTunesU-cursus in testfase

NM Zelf ontwikkeld iTunesU-cursus

TE Pak je Kunst Zelf ontwikkeld iBook

Mnt Breingeheimen Princep educatief Digitaal boek
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Stel dat we de schoolbijdrage in geval van koop in de komende jaren geleidelijk afbouwen (€ 100, - in 
2015, € 50,- in 2016 en daarna nihil) dan zijn de kosten die gepaard gaan met de jaarlijkse instroom 
van 185 leerlingen voor de school, uitgaande van een verdeling conform 2014 (80% koop, 20% lease, 

0% bruikleen), als volgt: 
      2015  2016  2017 en verder 
Bruikleen     --  --  -- 

Lease (20% van 185 = 37 ll.)   --  --  -- 
Koop (80% van 185 = 148 ll.)   € 14.800,- € 7.400,- --  
 

Indien in 2015 een inhaalslag gemaakt gaat worden voor de leerlingen van 4V die niet uit 3G 
instromen, komt daar een groep van 80 leerlingen bij die uit de geboden opties een keuze moeten 
maken. Uitgaande van eenzelfde verdeling tussen bruikleen, lease en koop betekent dit een 

eenmalige extra kostenpost van 80% x 80 ll x € 100,- = € 6.400,-. 
Dit zal zich nog een keer herhalen in 2016 als de laatste lichting leerlingen uit 3A zonder iPad 
doorstromen naar 4V. 

 
Vrijwel het voltallige personeel is voorzien van iPads; daarmee is (uitgaande van vervanging na 
gemiddeld 4 jaar) op termijn een jaarlijks bedrag gemoeid van 25% x 110 iPads x € 400,- = € 11.000,-. 

 
Kosten voor risico 
In geval van koop is het risico volledig voor de koper en in de situatie van lease berekenen we de 

risicokosten door in de leasetermijnen. De school moet in de exploitatiebegroting alleen rekening 
houden met de risicokosten bij bruikleen (feitelijk te verwaarlozen) en de afschrijfkosten van een vijftal 
reserve-iPads die worden ingezet bij diefstal of verlies ofwel 5 x € 400,- / 3 jaar = € 667,- per jaar. 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met 5% kosten voor de reparatie en / of vervanging van 
defecte iPads van personeelsleden, ofwel 5% x 110 x € 400,- = € 2.200,-. 
 

Kosten voor de installatie van Apps 
De verstrekking van Apps aan leerlingen gebeurt nu via iTuneskaarten; daarbij gaan we nu uit van 
een gemiddeld bedrag van € 25,- per leerjaar. Met de implementatie van het nieuwe VPP-systeem van 

Apple wordt dit jaar gestructureerde verstrekking vanuit school mogelijk tegen lagere tarieven. Dat 
maakt dat we voor de begroting uit mogen gaan van een bedrag van € 20,- per leerling in het 1e 
leerjaar en € 10,- in de daaropvolgende leerjaren. 

Voor de apps die personeelsleden voor hun vakgebied nodig hebben, houden we rekening met een 
jaarlijks bedrag van € 1.000,- (± € 10,- per persoon per jaar). 
 

Totale exploitatiekosten 
Totale jaarlijkse exploitatielasten worden daarmee de komende 4 jaar als volgt: 
     2015  2016  2017  2018 

Verstrekking aan nieuwe leerlingen € 14.800,- €   7.400,- --  -- 
Optie: verstrekking 4V   €   6.400,- €   6.400,- --  -- 
Vervanging iPads personeel  €   3.000,- €   7.000,- € 11.000,- € 11.000,- 

Risicokosten    €   2.867,- €   2.867,- €   2.867,- €   2.867,- 
Apps voor leerlingen   €   5.800,- €   7.200,- €   9.000,- € 10.800,- 
Apps voor personeel   €   1.000,- €   1.000,- €   1.000,- €   1.000,- 

 
Totaal     € 33.867,- € 31.867,- € 23.867,- € 25.667,- 
 

Deze kosten zijn op grond van de begrote marge op de leermiddelenbudgetten, zoals we nu kunnen 
inschatten, daaruit volledig te dekken. Door te sturen op de kosten voor de leermiddelen die de 
vaksecties uitkiezen, moet deze marge in de toekomst voldoende blijven.  

 
 
CONCLUSIE 

 
De digitale revolutie ontrolt zich verder in de maatschappij en kan het onderwijs niet onberoerd laten. 
We kunnen de ogen daar niet voor sluiten maar moeten onze leerlingen daarin begeleiden en zorgen 

dat ze goed voorbereid worden op vervolgonderwijs waarin digitale vaardigheden en mediawijsheid tot 
de basisvaardigheden worden gerekend. De mogelijkheden die de inzet van ICT en in het bijzonder 
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iPads in de klas bieden voor het aantrekkelijker en efficiënter maken van ons onderwijs zijn dermate 

groot dat het negeren daarvan ons op grote achterstand zou zetten.  
 
In de lespraktijk zien we dat leerlingen die werken met de iPad enthousiaster zijn en actiever 

betrokken zijn bij de les. De variatie in werkvormen is zichtbaar toegenomen en op kleine schaal wordt 
de iPad daadwerkelijk ingezet als hulpmiddel om te kunnen differentiëren.  
 

Tegelijk zien we ook een aantal knelpunten: 
- De digitale leermiddelen van uitgevers laten nog steeds veel te wensen over en zijn duur. 
- Het maken van eigen digitaal materiaal vraagt enorm veel tijd; het is onmogelijk om alle 

secties daartoe te faciliteren. 
- De lange termijn visie van de school op de inzet van ICT en in het bijzonder iPads is nog 

onvoldoende uitgewerkt; verwachtingen zijn niet expliciet genoeg en dat maakt sommige 

collega’s onzeker. 
- Een deel van de docenten voelt zich nog onvoldoende bekwaam om optimaal gebruik te 

maken van de iPads. 

- Afleiding blijft voor een deel van leerlingen een groot probleem. Ondanks alle aandacht voor 
mediawijsheid kan niet iedere leerling daar goed mee om gaan.  

- In de huidige vorm vraagt de inzet van de iPads een fikse investering van de school in 

voorzieningen, scholing, uren voor ontwikkeling lesmateriaal en bijdrage in de verstrekking 
van iPads. De te verwachten financiële ruimte van de school in de komende jaren maakt dat 
we daarin bewuste keuzes zullen moeten gaan maken. 

Bij continuering van inzet van de iPads vraagt het bovenstaande nadrukkelijk om aandacht en zal er in 
de randvoorwaardelijke sfeer het een en ander geborgd moeten zijn.  
 

In lijn van de in het schoolplan 2012-2016 geformuleerde visie op onderwijs en ICT, waarin expliciet is 
aangegeven dat we met het oog op didactische variatie en aantrekkelijke werkvormen willen werken in 
een ICT-rijke leeromgeving met gebruik van nieuwe media, is verankering van de iPad in ons 

onderwijs voor ons geen discussiepunt meer. Wel is duidelijk dat we inmiddels toe zijn aan een 
hernieuwde uitwerking van die visie voor de komende jaren; de ontwikkelingen zijn hard gegaan en de 
nieuwe werkelijkheid maakt dat we t.a.v. ICT en Onderwijs onze doelen zullen moeten bijstellen. 

 
Ten aanzien van de leermiddelen is duidelijk dat de ontwikkeling van goed digitaal lesmateriaal door 
uitgevers trager gaat dan verwacht en tegelijk kunnen we niet van onze docenten verwachten dat ze 

zelf de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal ter hand nemen. Een voorbeeld: de toenmalige 
verwachting dat we in 2016 voor 75% met digitaal materiaal zullen werken is niet reëel. 
Wetenschappelijke studies wijzen o.a. uit dat leesvaardigheid achteruit gaat als we teveel digitaal 

gaan werken en dat het maken van aantekeningen op papier meer leereffect sorteert dan digitale 
verwerking. De toegevoegde waarde van de iPad in de klas zal per vak, per leermoment, vaardigheid 
en doelgroep verschillen. Dat maakt dat het uitdrukken van een toekomstbeeld in een percentage 

digitaal werken niet relevant is. Het gaat erom dat we zoeken naar gevarieerde en aantrekkelijke 
werkvormen en meer maatwerk en daar kan en moet de iPad een belangrijke bijdrage aan leveren.  
 

We zullen dan ook van secties vragen dat ze onderzoeken en verantwoorden waar en wanneer de 
iPad die bijdrage kan leveren maar ook waar het werken op papier voorrang moet hebben en willen 
daar graag over in gesprek. Dat zullen gesprekken zijn over inrichting van onderwijs en didactische 

keuzes daarin, waarbij secties worden uitgedaagd om los van de methode na te denken over het 
curriculum. Inzet van ICT is daarin geen doel op zich en secties blijven zelf verantwoordelijk voor de 
keuze van de methode. 

Op bepaalde punten zullen we secties meer richting gaan geven. Waar nu veel secties zowel een 
digitale methode hebben, als ook papieren leer- en werkboeken, zal daarin een keuze gemaakt 
moeten worden omdat die combinatie op termijn niet meer te betalen is. Ook zullen we nadrukkelijk 

vragen om in parallelklassen daarin dezelfde keuze te maken waarbij iedere docent daarover wel zijn 
eigen saus kan gieten. 
Van docenten en schoolleiding wordt up-to-date ICT-vaardigheid verwacht en goed zicht op actuele 

onderwijskundige ontwikkelingen om ons heen. Dat is niet anders dan we 4 jaar geleden hebben 
geformuleerd maar het vraagt wel dat we blijven investeren in deskundigheid en hier ook de komende 
jaren voldoende tijd en middelen voor vrijmaken. Daarbij spreekt het voor zich dat de technische 

randvoorwaarden op orde moeten zijn. 
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BESLUIT 
 
Het bovenstaande in ogenschouw nemende heeft het MT het volgende besloten: 

 
Visie 
 

1. De school kiest principieel voor verankering van de inzet van iPads in het onderwijs. 
2. De school formuleert, als onderdeel van het nieuw op te stellen schoolplan 2016-2020, in de 

eerste helft van 2015 een lange termijn visie t.a.v. ICT en Onderwijs voor de periode 2016-2020 

met daarin o.a. aandacht voor 
- leermiddelenbeleid (mate van sturing, keuzes digitaal / portfolio) 
- deskundigheid docenten en schoolleiders 

- differentiatie en maatwerk 
- ELO 

3. Binnen secties wordt tijd vrijgemaakt om met elkaar in gesprek te gaan over de uitwerking van de 

visie in de doorlopende leerlijn van het vak. De keuzes die daarin worden gemaakt worden met 
elkaar en met de schoolleiding gedeeld. 

 

Infrastructuur 
 
4. Voor de onderbouw in twee jaar tijd doorgroeien naar volledige dekking van jaarlaag 1, 2 en 3 

- in 2015-2016: volledige jaarlaag 1 en 2 aangevuld met 3G 
- vanaf 2016-2017: volledige jaarlagen 1, 2 en 3 

5. Voor de bovenbouw geleidelijke invoering: 

- in 2015-2016: 4V 
- in 2016-2017: 4V en 5V 
- in 2017-2018: 4H, 4V, 5V en 6V 

- in 2018-2019: gehele bovenbouw 
6. De Monnikskap sluit aan en stapt vanaf 2015-2016 voor zover mogelijk geleidelijk over op iPads 

en Macbooks voor leerlingen. Maatwerk blijft hierin voorop staan. Aanbod voor verstrekking van 

devices in lijn van het reguliere aanbod 
7. Aanbod voor de verstrekking aan nieuwe leerlingen in 2015-2016 gelijk aan de opties in 2014-

2015 (koop, lease, bruikleen of inbreng eigen iPad) met een bijdrage van de school bij koop van 

€ 100,- per iPad: 
- Bruikleen van een iPad Air met beschermhoes; kosten van de iPad zijn volledig voor rekening 
van de school. 

- Lease van een iPad Air met beschermhoes Gedurende 3 jaar wordt de iPad tegen een 
maandelijks tarief van € 13,00 gehuurd; dat bedrag is inclusief verzekering. Na deze 3 jaar kan 
de leerling / ouder kiezen om de iPad voor € 50,- de iPad in eigendom over te nemen of de iPad 

in te ruilen voor een nieuwe iPad waarbij de huurconstructie tegen hetzelfde tarief wordt 
voorgezet. 
- Koop van een iPad (type naar keuze te bepalen door de koper); als de iPad wordt 

aangeschaft via onze leverancier (Xando), geeft de school bovenop de 8% onderwijskorting een 
eenmalige investeringsbijdrage van € 100,-7  
Advies: iPad Air Wifi 16Gb 

- Koop van een iPad elders (of inbreng van een eigen iPad; minimaal iPad Air). De school 
draagt hieraan niet bij. 

8. Het Wifi-netwerk en andere technologische voorzieningen worden doorontwikkeld in lijn met 

actuele ontwikkelingen. 
 
Deskundigheid 

 
9. De tweede helft van 2014-2015 en heel 2015-2016 wordt flink geïnvesteerd in de (voorbereiding 

op) de implementatie van de iPad in de bovenbouw8. Er zal expliciet aandacht zijn voor de rol van 

de mentoren bij de implementatie. 

                                                 
7 Voor een iPad Air 16GB Wifi resulteert dat in een nettoprijs van € 248,68 (incl. BTW, excl. beschermhoes) 
8 Dit uit zich o.a. in de LD-opdracht van VEN die hier een nadrukkelijke voortrekkersrol in zal moeten gaan pakken; daarbij 
w orden klankbordgroepen van leerlingen en docenten uit VWO-bovenbouw gevormd 
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10.  De jaarlijkse investering in scholing van docenten blijft in de eerstkomende 3 schooljaren op het 

niveau van 2014-2015 met een sterke nadruk op tijd en ruimte om kennis te delen en te 
experimenteren. Daarnaast is er expliciet aandacht voor digitale didactiek en differentiëren in de 
klas. 

11.  Er wordt aantoonbaar geïnvesteerd in de deskundigheid van de schoolleiding op het gebied van 
onderwijs en ICT. 

12.  Er wordt een gebruikersgroep geformeerd van ouders van leerlingen die met een iPad werken; 

deze gaat een klankbordfunctie vervullen voor lopende en nieuwe ontwikkelingen.  
13.  Voor leerlingen wordt ICT-vaardigheid en het op een verantwoorde manier leren omgaan met de 

iPad, internet en social media structureel ingebed in het curriculum van meerdere leerjaren.  

 
Leermiddelen 
 

14.  De school trekt de eerstkomende 3 schooljaren voldoende klokuren uit om docenten te faciliteren 
in ontwikkeltijd voor het maken van digitaal lesmateriaal; in de begroting wordt ruimte voor 1.000 
klokuren gereserveerd. 

15.  Docenten houden, passend binnen de visie van de school en de kaders voor de 
leermiddelenkeuze, de regie over de mate waarin de iPad in hun les wordt ingezet en bepalen de 
mate waarin digitale leermiddelen de papieren methodes vervangen. 
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Bijlage 1 Verslag van klankbordgroep iPad-coaches 18 november 2014 

 
Verslag gesprek: 
 

Inzet bij de verschillende vakken en docenten 
Nederlands:  
- Zowel papieren boek als licentie voor boek op iPad, alleen licenties niet gekomen.  

- 3G2 heeft 1 keer Socrative gebruikt 
- online woordenboek 
- 2G2 heeft grammaticaopdrachten gedaan in Pages 

- 3G1 maakt aantekeningen op iPad 
Engels: 
- 3G2 krijgt aantekeningen via Nearpod. Vinden het fijn om hier screenshots van te maken en 

die op eigen iPad te kunnen bekijken.  
- 2G1 krijgt dit ook op deze manier met Nearpod 
- De rest krijgt nog alles op papier 

- Methode op papier 
- App met fonetische klanken > Soundright 
- Leerlingen werken/oefenen zelf met WRTS 

- Algemeen: zelf graag aantekeningen maken, sommigen geven aan dit graag in een schrift te 
doen, anderen vinden juist de iPad fijn. 

Wiskunde: 

- Classkick in 3G 
- Showbie in 3G 
- Desmos in 3G 

- iTunesU 
- Goodnotes in 3G 
- Handig om iPad te hebben als je de rekenmachine vergeten bent  

- 2G hebben alleen planning in iTunesU staan en maken aantekeningen in goodnotes.  
Frans/Duits: 
- Schooltas 

- WRTS 
- Duits: werkboek in Elerna, gaat nog komen 
- Frans: Comicbook app in eerste klas gebruikt 

Latijn/Grieks: 
- Schooltas 
- Classkick 

- Eigen filmpjes van HEA over uitleg woordjes > bevalt de leerlingen erg goed! Deze staan op 
Itslearning. 

- Filmpje over grammatica: makkelijk dat je het thuis kunt terugkijken (mocht je een les gemist 

hebben of als voorbereiding op de les). 
- Algemeen: Filmpjes zijn heel fijn. Je kunt ze terugkijken als je iets gemist hebt of gebruiken ter 

voorbereiding van je les. 

Aardrijkskunde: 
- In 3G doen ze helemaal niets met de iPad bij Aardrijkskunde. Ze hebben 1 keer een webquest 

gedaan, dit was beter in de mediatheek geweest omdat dit op de iPad niet goed werkte.  

- 2G heeft een iBook. Zij merken op dat bewegende dingen (filmpjes, fotogalerijen en andere 
widgets) goed werken. 

- Socrative 

- Google earth, werkboek sluit niet aan op iPad, de app werkt niet het zelfde als het programma 
op de PC. 

Geschiedenis: 

- Schooltas 
- Aantekeningen in Goodnotes of Pages 
- Notitieschrift in Schooltas 

Natuurkunde: 
- 2G gebruikt af en toe Socrative 
- 2G heeft boek op iPad of papier 

- 3G doet niks met iPad bij natuurkunde 
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- Algemeen: Werken doen de leerlingen het liefst vanaf iPad, leren vanaf papier. Kunne we 

leerlingen laten kiezen of ze alleen de iPad (en lesboeken daarop) willen OF ook het papieren 
boek erbij? Leerlingen geven aan hun samenvattingen goed te kunnen maken op de iPad als 
de boeken daar op staan. Eventueel printen zij deze voor het leren van hun aantekeningen.  

Scheikunde: 
- Leerlingen hebben allen papieren boeken 
- App over elementen wordt door docent gebruikt 

Economie: 
- iBook economie wordt als heel fijn ervaren. Vooral de “test jezelf” onderdelen (vraag widgets) 

worden als heel nuttig gezien, deze onderdelen zijn steeds te vinden aan het einde van een 

hoofdstuk. 
Nieuwe Media: 
- iBook op iPad (2e klas photoshop) 

- Filmen met iPad 
- Monteren op de iPad met iMovie 
Tekenen: 

- iBook met theorie en vragen, interactief 
- iPad is handig voor inspiratie: Google, youtube, tutorials.  
- SketchbookPro 

Filosofie: 
- iBook 
- 2G: mogen de iPads niet gebruiken bij filosofie  

Vitaal:  
- Vorig jaar 2e klas: deden alles op de iPad, werkte erg goed. Dit jaar is dit niet het geval. 
 

Wat willen jullie? Welke adviezen hebben jullie voor docenten? 
 

 Classkick: Heel fijn, maar dan moet de app wel echt goed werken.  

 Talen: Leerlingen zien dat de iPad hier meer gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld door gesprekken 
te voeren en op te nemen en deze in te leveren bij de docent. Bij Frans hebben de leerlingen een 
reclamefilmpje opgenomen en dit werd als heel leuk en leerzaam ervaren.  

 Vakoverstijgend: Leerlingen geven aan dat dit best meer mag. Het voorbeeld van hier boven is 
iets wat voor Frans EN Nieuwe Media kan meetellen. 

 Leerlingen geven aan dat opdrachten echt niet meer geprint moeten/hoeven worden. Vaak is de 
kwaliteit slechter en kost het veel papier terwijl het ook zo via bijvoorbeeld Itslearning kan. Daarbij 

hebben ze dan alle materialen op de iPad staan in plaats van allemaal losse papieren.  

 iTunesU wordt verder als heel prettig ervaren, werkt beter samen met de iPad dan Itslearning. 
Biedt genoeg mogelijkheden om stof en planners aan te bieden. Als docenten iTunesU gebruiken 

als planner, dan graag op datum. 

 iBooks worden als een echte aanvulling gezien. Dit vanwege de testjes/vragen die er in zitten, 
filmpjes, fotogalerijen, enz. 

 Het wordt als fijn ervaren dat de boeken door eigen docenten gemaakt worden. De uitleg klopt zo 

onder andere heel goed bij de docent en hoe het vak hier op school gegeven wordt.  

 Leerlingen geven aan dat docenten op moeten letten dat hun berichtgeving/agendameldingen uit 
staat tijdens de les. 

 Leerlingen geven ook aan dat zij liever hebben dat docenten nieuwe dingen uitproberen in de les 
met de iPad, dan steeds uit de papieren boeken te blijven werken. Nieuwe lessen met de iPad 
hoeven niet in een keer goed te gaan. Liever proberen dan niets doen met de iPad.  

 Docenten moeten bijleren voor 4V: praktische dingen zoals de appleTV goed aankrijgen, aantal 

apps, mogelijkheden met iBooks en iTunesU. 

 We spreken af dat deze groep nadenkt over wat zij aan het bovenbouw VWO team willen 
meegeven en laten zien als ze bij een bijeenkomst uitgenodigd worden. 

 Op de vraag of de iPad in 4V er volgend jaar voor alle leerlingen van deze jaarlaag moet komen 
heeft de hele groep maar 1 antwoord: JA!!! 

 Ze kunnen niet meer zonder. De leerlingen geven aan dat zij het eigenlijk al jammer vinden dat er 
steeds minder met de iPad gewerkt wordt in de 2e en 3e klas. Ze zien zelf eigenlijk alleen maar 

veel voordelen. 
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Bijlage 2 Opbrengsten discussie invoering iPad in de BB VWO – 6 november 2014 

Vragen van Bart en Carla [MR] , Carolijn [stuurgroep] en Lex [MT] 

1. Wat vinden jullie van de invoering van een tablet? 

-Over het algemeen positief, maar dan wel de iPad (tov andere hardware)  

-Erg positief; mits technische voorwaarden goed zijn. Maatschappelijke druk/revelantie 

-Positief 

-Invoering tot heden niet zorgvuldig, vooraf onduidelijke visie. Consequenties voor sociale 

interactie. Geen wondermiddel (t.o.v. differentiatie) 

 

2. Wat vinden jullie van de invoering van een tablet in de BB VWO? 

Redenen voor invoering waren: differentiatie, aantrekkelijk onderwijs en resultaatverbetering 

>> zien jullie mogelijkheden om deze drie doelstellingen met een tablet te bereiken? 

-Mogelijkheden zijn er, maar zowel boek als tablet (combineren), vergt ontwikkeltijd, middel 

geen doel, rekening houden met randvoorwaarden. 

-Ja tenzij; technische storingen (mogen niet voorkomen), goede infrastructuur. Juist 

differentiatie door middel van iPad. 

-Ja maar; keuze voor wel of geen boek (los van iPad gebruik) moet bij de sectie liggen. De mate 

waarin de iPad wordt ingezet moet bij docent liggen. 

Ja, maar; geen politiestaat. Bij sectie leggen. Mogelijkheid tot terugdraaien. 

de drie punten; wel aantrekkelijk onderwijs. Differentiatie los van iPad. Kwaliteitsverbetering 

niet aantoonbaar vanwege iPad. 

 

3. Kan een tablet de boeken vervangen? Moet een docent het recht hebben/houden om een boek 

te gebruiken? 

-Nee, docent moet het recht houden boek te gebruiken (bij invoering pc, boek ook nooit 

vervangen) 

Bij docent of bij sectie leggen? 

-eigenlijk sectie 

-nee, ja.  

-nee, ja. Keuze bij de sectie, niet docent. 

-nee, ja. Sectie ipv docent  

 

4. Onder welke voorwaarden wil je de tablet invoeren/gebruiken? 

Wat is er nog meer nodig voor een goede [verantwoorde] invoering? 

-Technische voorwaarden (wifi e.a.), tijd voor docenten om materiaal te ontwikkelen. Voor 4v 

leerlingen (leerlingen die nog niet met iPad werkten koppelen aan gym leerlingen). Tijd om van 

elkaar (collega’s te leren). 

-service voor de leerlingen (buiten schooluren om). Duidelijk leefregels voor het sociale 

gebeuren. 

-Goede evaluatie (van de afgelopen drie jaar). 

-Meer een onderwijskundige visie vanuit de school waarin de visie van secties leidend is. 

(technische problemen, is service buiten school om voldoende?) 

-Leerlingen die docenten helpen bij het omgaan met de iPad.   

 


