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PROJECTPLAN TABLETPROJECT DOMINICUS COLLEGE 
 
 
 
Inleiding 
 
 
In het schoolplan 2012-2016 heeft het Dominicus College zijn onderwijskundige uitgangspunten 
beschreven. Een kleine greep daaruit: 
 
 Ons onderwijs is eigentijds, uitdagend en activerend 
Dat betekent 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 
 
 We halen het maximale uit de leerlingen met oog voor verscheidenheid in ambitie en talent 
Dat betekent o.a.: 

 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  
 
Dat we bovenstaande uitgangspunten nog onvoldoende realiseren, blijkt uit tevredenheidenquêtes 
onder leerlingen in leerjaar 1, 3 en in de eindexamenklassen. De leerlingen geven aan 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. Tegelijk geven 
ze aan het gebruik van een ICT-rijke leeromgeving  zeer te waarderen. Uit diverse formele en 
informele gesprekken met leerlingen komt eveneens naar voren dat leerlingen in toenemende mate 
niet gemotiveerd zijn omdat lessen saai zijn, er weinig variatie in didactische aanpak zit, er te weinig 
sprake is van activerende werkvormen en veel leerlingen zich niet op hun eigen niveau en met hun 
eigen leerstijl aangesproken voelen. De resultaten in de vorm van eindcijfers, overgang en uiteindelijk 
slaagpercentages staan hierdoor onder druk. 
 
Ook landelijk wordt aandacht gevraagd voor een andere didactische aanpak waarbij de verschillen 
tussen leerlingen erkend worden. Dat zijn immers elementen die nadrukkelijk terugkomen in het 
recente Bestuursakkoord VO

1
 dat een uitwerking is van het actieplannen Beter presteren en Leraar 

2020 en richting geeft aan de onderwijsontwikkelingen in het VO in de komende jaren. Twee 
belangrijke thema’s daarin zijn het differentiëren in de klas en het inspelen op excellentie, thema’s die 
nadrukkelijk terugkomen in het eerder genoemde schoolplan 2012-2016 van het Dominicus College. 
 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
Op dit moment vindt een aantal grote ontwikkelingen plaats in onze samenleving, die de manier 
waarop we samen werken, leven en leren sterk beïnvloeden. Kennisnet

2
 benoemt de volgende vier 

veranderingen als meest belangrijk: 

 Netwerksamenleving 
Door de opkomst van internet, cloud computing en social media staan we meer dan ooi in 
verbinding met elkaar en met de wereld. Dit verandert de sociale structuur van onze samenleving 
waarbij de noodzaak om in vaste structuren meer en meer verdwijnt. Steeds meer mensen 
hebben via een eigen device toegang tot kennis en informatie waar en wanneer ze maar willen

3
. 

 Persoonlijk en op maat 
Steeds meer mensen willen producten en diensten op maat hebben. Technologische 
ontwikkelingen maken dit mogelijk en betaalbaar. In het onderwijs vertaalt zich aan een 

                                                           
1
 Zie www.vo-raad.nl/themas/bestuursakkoord-vo 

2
 Trendrapport PO en VO – Stichting Kennisnet 

3
Trendwatchers van Cisco spreken de verwachting uit dat in 2016 meer dan 7,4 mobile devices  (smartphones, 

tablets) op de wereld in gebruik zullen zijn, meer dan er mensen zijn. 
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toenemende behoefte aan maatwerk waarbij iedere leerling uitgedaagd wil worden op zijn of haar 
eigen niveau en leerstijl. 

 Nieuwe organisatie en verdienmodellen 
Veel organisatie zijn zich aan het herbezinnen op hun rol en toegevoegde waarde. Consumenten 
informeren zich digitaal en stellen online hun aankopen samen waardoor de rol van winkels, 
uitgevers en andere organisatie sterk verandert. De school heeft al lang niet meer het monopolie 
op kennis en zal zich veel nadrukkelijker als begeleider van de leerloopbaan van leerlingen 
moeten profileren. 

 Technologisering van het leven 
Digitale technologie dringt meer en meer in ons dagelijks leven door, zowel in werk als in privé, 
als ook in het onderwijs. Het werken met een elektronische leeromgeving en digiborden is al niet 
meer weg te denken. Het merendeel van de leerlingen beschikt over een smartphone en 
communicatie met ouders en leerlingen vindt voor een belangrijk deel digitaal plaats.  

 
In het licht van het bovenstaande is het geen vraag of de mobiele devices een belangrijke rol in het 
onderwijs gaan spelen, maar is de vraag veeleer wanneer, in welke vorm en met welke toepassing dat 
het geval zal zijn. Het Dominicus College is dan ook de menig toegedaan dat inzet van tablets een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan een verbeterde didactische aanpak die aansluit bij de leefwereld 
van de leerling. De mogelijkheden van ICT in het onderwijs groeien exponentieel en creëren een 
breed scala van nieuwe didactische werkvormen.  
 
 
Pilot met tablets in 2012-2013 
 
Om inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden te krijgen, is het zinvol om te kijken bij collega-
scholen die al langer aan met inzet van tablets in het onderwijs aan het experimenteren zijn. In 2010-
2011 is een klein aantal scholen in het VO van start gegaan met de introductie van tablets in het 
onderwijs; in 2011-2012 is dit aantal inmiddels uitgebreid naar meer dan 25 scholen. Op grond van de 
grote belangstelling voor de ervaringen van deze voorlopers, is de verwachting dat dit aantal in 2012-
2013 zal verveelvoudigen. Een overzicht van de ervaringen bij een drietal voorlopers (Berlage Lyceum 
– Amsterdam, Bonhoeffer College – Enschede, Hondsrug College – Emmen) is te vinden in bijlage 1. 
 
Op grond van de ervaringen bij de collega-scholen heeft de schooldirectie i.o.m. afdelingsleiders en 
op advies van de ICT-beleidsgroep besloten om een experiment met inzet van tablets in het onderwijs 
te starten in 2012-2013. Dit om op beperkte schaal ervaring op te doen met grotendeels digitaal 
aangeboden lesmateriaal. Wij voorzien dat hierdoor de variatie en flexibiliteit in inzet van leerstof 
tijdens de les toeneemt in niveau en reikwijdte en dat wij hiermee het differentiëren in de klas kunnen 
faciliteren en stimuleren. Doordat de elektronische leeromgeving tijdens de lessen continu toegankelijk 
is, zijn de verrijkings- en ondersteuningsmodulen altijd voorhanden. 
 
Voor de tablet zien we talloze toepassingen in het onderwijs. Voorbeelden daarvan: 

 Gebruik als E-reader: alle uitgevers zetten hun leerboeken en werkboeken om in interactieve 
digitale versies met o.a. filmpjes en instructievideo’s.  

 Interactie met de ELO: lesmateriaal van de ELO is in de les actief te benutten, bestanden 
uploaden en downloaden. 

 Interactie met het smartboard: leerlingen kunnen vanaf hun tablet op het smartboard voor de klas 
werken. 

 Praktijkopdrachten uitvoeren buiten de klas: interviews doen, video’s maken, film-en 
fotoreportages maken. 

 Informatiebron: gegevens op internet zoeken, digitaal woordenboek, atlas, roosterwijzigingen. 

 Maken van luisteroefeningen, invuloefeningen, presentaties, agenda. 

 Samenwerken door het gebruik van forum, skype, videoconference, digitale uitwisseling. 
 
De pilot met de tablets gaat in 2012-2013 starten in 2 verschillende opleidingen: 
1. De beide eerste klassen van het Gymnasium 

Differentiatie in de klas is hier specifiek gewenst om tegemoet te komen aan de behoefte van 
excellente en hoogbegaafde leerlingen. Omdat nieuwe leerlingen nog niet aan een bepaalde 
didactische aanpak gewend zijn, is het bij deze groep makkelijker en w.s. ook effectiever om met 
de nieuwe aanpak met inzet van tablets te starten. Gymnasium leerlingen hebben naar 
verwachting de grootste intrinsieke motivatie om de serieuze toepassing van tablets in het 
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onderwijs te omarmen, zijn het best in staat om daar zorgvuldig mee om te gaan en halen er 
vermoedelijk het meeste rendement uit. Belangrijk voor het experiment is tevens dat deze 
beperkte homogene groep leerlingen gedurende 3 jaar in vrijwel dezelfde samenstelling bij elkaar 
blijft. 

2. De onderbouw Monnikskap 
In de Monnikskap wordt gedifferentieerd lesgegeven waarbij voor ieder leerling maatwerk wordt 
geboden. ICT is daarbij nu al een belangrijk hulpmiddel, maar de flexibiliteit is met een enkele 
laptop en een aantal vaste PC’s niet optimaal. Dat terwijl deze leerlingen zeer gebaat zijn met 
mogelijkheden om flexibel te leren, op school maar ook thuis bij langdurige afwezigheid. Omdat de 
samenstelling van de groep leerlingen pas bij het begin van het schooljaar duidelijk is, is er voor 
gekozen om de implementatie van de tablets hier uit te stellen tot het najaar van 2012. 

 
 
Doelstellingen / te bereiken resultaten: 
 
Omdat we de weg van de geleidelijkheid kiezen en er van overtuigd zijn dat vanuit een klein begin een 
olievlekwerking zal uitgaan, willen we in het eerste leerjaar bij de start minimaal 3 vakgebieden 
hebben die als voorlopers dienen in 2012-2013. In de loop van 2012-2013 verwachten we dat dit zich 
zal verbreden naar nog eens 3 actieve vaksecties. Dit moet in het eerste leerjaar leiden tot de 
volgende concrete resultaten: 

 Differentiatie in de klas: 
In de vakken die actief aan het project deelnemen wordt aantoonbaar gedifferentieerd onderwijs 
aangeboden in de klas met verrijkingsstof voor de betere leerlingen en extra ondersteuning voor 
de leerling die achterblijft. Minimaal 20% van de leerlingen maakt actief gebruik van de verrijking 
of de extra ondersteuning. 

 Verhoging rendement: 
De eindcijfers leerjaar 1 voor de vakken die als voorloper actief aan het project deelnemen gaan 
omhoog met gemiddeld 0,5 punt t.o.v. de eindcijfers aan het eind van 2011-2012. 

 Tevredenheid leerlingen: 
De tevredenheid van leerlingen over de variatie van werkvormen en de inzet van digitale 
leermiddelen neemt significant toe. Dit uit zich in tevredenheidonderzoeken in 10% hogere scores 
op deze items t.o.v. eerdere vergelijkbare onderzoeken en t.o.v. andere 1

e
 klassen. 

 
Na 3 jaar verwachten we dat 75% van de vaksecties het gebruik van tablets actief heeft geïntegreerd 
in het onderwijs. Dal levert voor de betrokken vakgebieden in 2014-2015 de volgende resultaten op: 

 Differentiatie in de klas:  
In 75 % van de vakken wordt in de betrokken klassen aantoonbaar gedifferentieerd onderwijs 
aangeboden in de klas met verrijkingsstof voor de betere leerlingen en extra ondersteuning voor 
de leerling die achterblijft. Minimaal 20% van de leerlingen maakt actief gebruik van de verrijking 
of de extra ondersteuning. 

 Verhoging rendement: 
De eindcijfers van de betrokken leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 voor de vakken die actief gebruik 
maken van de tablets in het onderwijs zijn aan het eind van 2014-2015 gemiddeld 0,5 punt hoger 
t.o.v. de eindcijfers aan het eind van 2011-2012. 

 Tevredenheid leerlingen: 
De tevredenheid van leerlingen over de variatie van werkvormen en de inzet van digitale 
leermiddelen is significant verbeterd. Dit uit zich in zowel leerjaar 1, 2 als 3 bij de betrokken 
klassen in tevredenheidonderzoeken in 15% hogere scores op deze items t.o.v. eerdere 
vergelijkbare onderzoeken van voor 2011-2012 of eerder. 

 
 
Informatie over de voortgang 
 
Alle ontwikkelingen zullen te volgen zijn op een weblog waarin nieuwtjes staan, voorbeelden van 
digitaal materiaal te vinden zijn, ervaringen gedeeld worden, etc… Dit weblog is voor iedereen vrij 
toegankelijk. Ouders van de betrokken leerlingen krijgen 4 x per jaar een nieuwsbrief met de actuele 
informatie, bereikte resultaten, voorbeelden van good practises en (zowel positieve als negatieve) 
ervaringen. 
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Evaluatie 
 
De stuurgroep (betrokken afdelingsleiders, projectleiders, systeembeheerder en conrector) zal het 
eerste jaar maandelijks bij elkaar komen om de voortgang te bespreken, knelpunten op te lossen en 
zo nodig bijstellingen te doen. Twee maal per jaar, in januari en in juni vindt een gestructureerde 
evaluatie plaats door de projectleiders waarbij input van leerlingen, ouders en docenten betrokken 
wordt. Hiervan wordt een rapportage met aanbevelingen gemaakt die wordt voorgelegd aan de 
stuurgroep van het project. De stuurgroep adviseert de schooldirectie over continuering al dan niet 
met aanpassingen. Het rapport zal ter informatie verzonden worden aan de betrokken ouderraad, aan 
de medezeggenschapsraad en aan alle betrokken docenten. 
 
 
Aanpak 
 
Voor de facilitering van het betrokken personeel stelt het MT in 2012-2013 in totaal 1.440 klokuren 
beschikbaar; in 2013-2014 nog eens 720 klokuren (of en in welke mate daarna nog extra facilitering 
nodig is, moet gedurende de eertse twee jaar duidelijk worden. Hiervan gaat een klein deel naar de 
projectleiding; het restant wordt verdeeld onder de betrokken docenten. 
Iedere docent van de 1G-klassen die ‘actief’ participeert, kiest hier zelf voor. Het is nadrukkelijk geen 
verplichting voor alle docenten aan deze klassen om hun didactische aanpak volledig op het gebruik 
van tablets aan te passen; doel is wel om van de 13 vakken minimaal 5 of 6 vakken heel actief bij de 
inzet van tablets mee te krijgen. Aan de secties wordt gevraagd om hier met de lessenverdeling 
rekening te houden om zo bij 1G een enthousiast ‘docenten-tabletteam’ te krijgen. 
 
1. Projectleiding 

Het project gaat geleid worden door twee projectleiders: Carolijn Tacken (tevens ICT-coach) en 
Joost de Laat (tevens ICT-coördinator. Bieden maken zich hiervoor in 2012-2013 in totaal voor 
120 klokuren vrij (TAC:40 uur als ICT-coach en 80 uur vanuit projectbegroting; LAJ: 80 uur binnen 
taak ICT-coördinator aangevuld met 40 uur uit projectbegroting) . Ze werken het plan van aanpak 
uit, begeleiden de implementatie, ondersteunen de betrokken docenten en houden de regie. 

2. Stuurgroep 
De stuurgroep zal de voortgang monitoren, het MT adviseren bij te nemen besluiten en 
desgewenst rapporteren. De stuurgroep bestaat uit de projectleiders, de betrokken 
afdelingsleiders, de conrector en de systeembeheerder. Leden van de stuurgroep worden hiervoor 
niet apart gefaciliteerd. 

3. Systeembeheer 
Het systeembeheer draagt zorg voor de randvoorwaarden: een goed functionerend draadloos 
netwerk met snelle internettoegang. Dit past binnen de reguliere taak van de systeembeheerder. 
We gaan nadrukkelijk niet zelf een helpdesk inrichten. Leerlingen kunnen voor onderhoud terecht 
bij hun leverancier en voor ondersteuning van docenten bij de invoering zijn de projectleiders 
beschikbaar. Mogelijk kunnen we ook gebruik maken van leerling deskundigen die in te zetten zijn 
als ondersteuners van docenten en leerlingen. 

4. Docenten 

Het is aan de betrokken docenten / secties is om per vak te bepalen of ze daadwerkelijk de tablet 
gaan gebruiken of nog even de kat uit de boom kijken. De docenten die er actief mee gaan 
werken en hun didactische aanpak daarop afstemmen, krijgen hiervoor in hun taakmenu een 
ruime facilitering in uren: 
- iedere docent van de 1G-klassen krijgt 20 klokuren voor overleg 
- iedere ‘actieve’ docent krijgt een substantieel deel van het restant aan beschikbare uren 
Om te bepalen welke docenten daarvoor in aanmerking komen, wordt aan de betrokken docenten 
gevraagd een plan in te dienen. De projectleiders selecteren de beste plannen en leggen het 
voorstel voor het verdelen van de beschikbare klokuren voor aan het MT dat hierover besluit. 

 
 
Verstrekking van tablets 
 
We gaan werken met i-pads; de standaard wordt de i-pad3 met 32Gb en zonder 3G. Voor zover als 
mogelijk wordt de verstrekking van de tablets, inclusief de financiële afhandeling, onderhoud en 
verzekering uitbesteedt. Als leverancier gebruiken we I-Quando, een bedrijf dat zich specialiseert in 
leveringen aan VO-scholen. 
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Leerlingen 

 
Het doel is om de nieuwe leerlingen bij de start van het schooljaar de tablet te kunnen uitreiken. 
De tablets voor leerlingen worden door de school aangeschaft en in bruikleen gegeven aan de 
leerlingen. Leerlingen / ouders tekenen hiervoor een bruikleencontract. Daarbij heeft de leerling / 
ouder de keuze uit 3 opties: 
1. De school blijft eigenaar van de tablet en draagt zorg voor afdekking van risico voor schade, 

diefstal en beschadiging. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de school. De tablet blijft 
in dat geval in school; de leerling kan de tablet ’s ochtends afhalen en geeft deze ’s middags na 
lestijd weer af.  

2. De school blijft eigenaar van de tablet, maar de ouders dragen zorg voor afdekkking van risico 
voor schade, diefstal en beschadiging. Dit kan b.v. door via de leverancier een verzekering af te 
sluiten tegen een jaarlijkse premie van ± € 120,-. De school draagt de tablet aan de leerling in 
bruikleen over die er vervolgens permanent over kan beschikken. Na 3 jaar gaat de tablet om niet 
over op de leerling. 

3. De ouders / leerling worden eigenaar van de tablet door gebruik te maken van een koopoptie 
waarbij tegen een sterk gereduceerde prijs van € 250,- de tablet kan worden aangeschaft. Risico 
is voor rekening van de ouders / leerling; het is aan de ouders / leerling om nog aanvullend 
gebruik te maken van de verzekering. 

 
Personeel 
 
Personeel dat bij het project betrokken is, krijgt een tablet van school in bruikleen. In de eerste tranche 
zijn dit de docenten van de 1G-klassen, de betrokken afdelingsleider en de leden van de stuurgroep. 
Onderhoud en risico van deze tablets zijn voor de school. 
 
De betrokkenen krijgen de tablets voor de zomervakantie uitgereikt; we zoeken naar een feestelijk 
moment, bij voorkeur gekoppeld aan een in juni in te plannen bijeenkomst van 3 klokuren waarin de 
betrokken docenten van 1G door de projectleiding wordt ingelicht en waarin samen de eerste 
contouren voor de didactische aanpak in 2012-2013 worden uitgewerkt. 
BAM plant de bijeenkomst in juni en draagt zorg voor feestelijke entourage. 
LAJ en TAC bereiden deze bijeenkomst inhoudelijk voor. 
 
In een latere fase zal ook het overige personeel (docenten, MT, TOA’s, …) in aanmerking komen voor 
een tablet. De behoefte daaraan zal vanzelf komen en we gaan dan ook niet op vooraf vastgestelde 
data tot verstrekking over; dit zal een organisch proces zijn waarin het MT per aanvraag beslist op 
advies van de stuurgroep. 
 
 
Dekking kosten 
 
Het ligt niet in de lijn der verwachting dat in het eerste jaar al veel gehaald kan worden uit de terugloop 
van inzet van boeken in het onderwijs. De sectie Wiskunde overweegt voor 1G geen boek meer op de 
leermiddelenlijst op te voeren, maar andere secties zijn nog niet zover. Er is afgesproken dat in de 
pilotfase nog met de paperbased leermiddelen gewerkt kan worden, niet alleen om er geleidelijk in te 
groeien, maar zeker ook om op terug te kunnen vallen als het niet wil lukken. 
Wel moet bij een brede invoering van tablets na de pilotfase een flinke reductie van de paperbased 
leermiddelen mogelijk zijn. Als het lukt om daar bijvoorbeeld 50% op te reduceren, levert dit jaarlijks bij 
schoolbreed gebruik van tablets een besparing op van ± € 130.000,-. Dat biedt ruimte voor structurele 
investeringen in het gebruik van tablets en digitale leermiddelen. 
 
Er zal flink geïnvesteerd moeten gaan worden in training van het personeel in de omgang met digitale 
leermiddelen en de didactische aanpak die daarbij hoort. De projectleiders zullen hiervoor i.o.m. 
betrokken docenten een plan maken en voorleggen aan de stuurgroep. 
 
  

 


