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In welke mate ziet u uw zoon of dochter de iPad thuis voor school 

gebruiken? 

 

 
niet 

 
zeer veel 

   
 

1 -  niet 0 0% 

2 
 

0 0% 

3 
 

9 26% 

4 
 

13 38% 

5 -  zeer veel 10 29% 

 

Welke effect denkt u dat de iPad heeft op de motivatie en het enthousiasme 

om thuis met schoolwerk/ huiswerk bezig te zijn. 

 

 
geen 

 
zeer veel 

   
 

1 -  geen 0 0% 

2 
 

3 9% 

3 
 

6 18% 

4 
 

17 50% 

5 -  zeer veel 6 18% 

 

Hebt u de indruk dat het gebruik van de iPad toegevoegde waarde in de les 

heeft? 

 

 
geen 

 
heel veel 

   
 

1 -  geen 0 0% 

2 
 

0 0% 

3 
 

2 6% 

4 
 

23 68% 

5 -  heel veel 7 21% 

 

U hebt hier de mogelijkheid om een toelichting te geven op uw antwoord uit de vorige 

vraag: 

(samenvatting van opmerkingen) 

 
- meer communicatiemogelijkheden 
- meer en snellere mogelijkheid om iets te raadplegen 
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- meer enthousiasme 
- meer interactief 
- wel meer afleiding 
- meer zelfstudiemogelijkheden 
- meer differentiatie 
- inspirerend/ motiverend 

 

 

Zijn de leerlingen voldoende begeleid bij de implementatie van de iPad op 

school? 

 

 
slecht 

 

zeer goed 

 

1 -  slecht 0 0% 

2 
 

1 3% 

3 
 

7 21% 

4 
 

20 59% 

5 -  zeer goed 4 12% 

 

 

Welke voordelen ziet u in het gebruik van de iPad door uw zoon of dochter? 

(samenvatting van opmerkingen) 

 

- eigentijds, interactief, stimulerend/motiverend, meer plezier in het werk 
- intensievere communicatie met medeleerlingen en docenten,  
- meer variatie in werkvormen en presentatie,  
- meer mogelijkheden om te visualiseren,  sneller en efficiënt werken,  
- minder zware schooltassen (= gezonder, veiliger),  
- aantrekkelijke leerstof , afwisselend aanbod,  
- ontwikkelen affiniteit met moderne technologie en nieuwe media, leren omgaan met 

social media,  voorbereiding op toekomst 
- toegang tot meest recente informatie,   
- afwezige leerling mist minder, maakt leren makkelijker,  
- meer differentiatie;  
- handige tools (apps) om te leren,  
- afwisseling met spelletjes motiveert om te leren,   
- ideaal om te overhoren,  
- als ouder krijg je meer beeld van de klasgenoten (chat, facetje, etc.); zeker als je wat 

verder weg woont van de school 

Welke nadelen ziet u in het gebruik van de iPad door uw zoon of dochter? 

(samenvatting van opmerkingen) 

 

- afleiding doordat social media, muziek en games binnen handbereik zijn;  gaat ten 
kostte van de concentratie op bijv. huiswerk 
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- digitaal lesmateriaal uitgevers zijn niet ideaal voor iPad (digitale boeken zijn 
onoverzichtelijk (raakt overzicht/context kwijt door het schuiven; werkboeken 
moeilijk te beschrijven; niet alle content is geschikt voor iPad (o.a. door flash)); 

- te veel achter een beeldscherm; gaat ten kostte van persoonlijke aandacht 
- schrift gaat achteruit;  
- je gaat anders lezen (en is dat gewenst);  
- minder zicht op wat je kind doet voor school of privé. 
- incompatibiliteit met andere programma’s, 

 

Zou u liever hebben gezien dat bepaalde zaken anders waren gegaan bij deze pilot? 

(samenvatting van opmerkingen) 

 
- beginnersfouten zijn logisch, we hebben geen van allen ooit eerder hiermee te maken gehad 

immers; volgend jaar gaat het vast beter; we leren hiervan 
- iets meer begeleiding bij inrichten (apps, content) en gebruik van apps; meer eenduidigheid 

en helderheid over welke apps handig zijn (bijv. aantekeningen) 
- meer afstemming in de wijze waarop huiswerk wordt gecommuniceerd;  
- cursus ‘omgaan met social media’ 
- Ik had als ouder ook graag les gehad in het gebruik van de iPad 
- Ik kan mij voorstellen dat het voor een aantal leraren wel snel is gegaan.  
- wij als ouders zijn overal bij betrokken en op ouderavonden werd ook duidelijk gemaakt dat 

het een pilot is, waarbij voor alle reacties ruimte was. Dus het voelt als een samenwerking 
tussen school en ouders.  

- ik had graag gezien dat minder persoonlijke informatie  bij de media (krant, lokale omroep) 
was verstrekt. 

- de onverwachte kosten was toch wel een verrassend aspect 

 

Zou u uw kind weer aanmelden als u van te voren had geweten dat we in 1Gymnasium 

met de iPad gingen werken? 

 
95% van de ouders zou hun kind zondermeer weer aanmelden op het Dominicus College;  5% met de 
nodige twijfel. 
Opmerkingen hierbij waren (samenvatting) 

- zeer positief; het is altijd een aanwinst om iets nieuws te proberen. 
- innovatief; de school is bereid om in het onderwijs nieuwe wegen te gaan; de nieuwe media 

zijn niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. 
- toegevoegde waarde; het is gebleken een heel goed middel te zijn en ik ben er erg blij mee. 
- onze dochter heeft het getroffen met deze school;   
- juist bevestigt in onze schoolkeuze; juist extra uitdaging; wij zijn trots. 
- Wij twijfelen, want de afleiding is voor onze dochter toch te groot 
- Ik zie alleen maar een zeer enthousiaste zoon 
- zeer heldere en open communicatie vanuit Dominicus heb ik als erg positief ervaren. Net 

zoals deze enquête. 
- het is voor ons en onze dochter een positief experiment. Wel aandacht voor regels bij 

chatten, dingen zijn snel geschreven en blijven dan toch geschreven staan. Ik heb ook minder 
fatsoenlijke chats gelezen." 
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