
Vragenlijst leerlingen 1G en 2G (november 2013) 

(onderdeel van profielwerkstuk HAVO 2013-2014) 

Aantal “conclusies” op basis van de PWS-vragenlijst   

- Op één na vindt iedereen het leuk om met de iPad te werken. 

- Voor 12% heeft de iPad de schoolkeus bepaald 

- 71 % vindt dat tijdens de Open Dag voldoende over de iPad is verteld 

- De iPad wordt  door de docenten vooral  ingezet om aantekeningen en opdrachten te 

maken; teksten te laten lezen, invuloefeningen en opzoeken op internet.  Creatieve 

opdrachten en het maken van extra opdrachten wordt vrijwel niet genoemd. Dit geldt ook in 

2G. 

- 30%  (20% in 2G) vindt dat de docenten vaak opdrachten voor de iPad maken; 60 % (75% in 

2G) zegt af en toe. 

- De iPad wordt vooral gebruikt voor het lezen van schoolboeken,  social media , educatieve 

apps , itslearning en spelletjes 

- 65% (81% in 2G) werkt  liever met de iPad dan met een boek 

- 70% (65%) 2G) leest liever een leerboek van de iPad dan uit een boek 

- 75% (75% 2G) werkt liever met een papieren werkboek dan met de iPad. 

- 65% (100% in 2G) werkt het liefst met een iPad, i.p.v. een boek 

- Voor 50 % (40% 2G) maakt het niet uit of je aantekeningen maakt op de iPad of in een 

schrift; 20% (30% 2G) vindt de iPad overzichtelijker; 30 % (30% 2G) een schrift. 

- Waarom werk je graag met de iPad: leuker, overzichtelijker, lichtere boekentas,  kunt niets 

vergeten, alles bij elkaar, sneller. 

- Wat vind je nadelig aan iPad: sneller afgeleid, lege batterij; voorzichtig zijn. 

Afleiding en effectiviteit 

- Vrijwel iedereen speelt spelletjes op de iPad 

- 10% zegt dat je makkelijk wordt afgeleid door de iPad bij je (huis)werk;  25% wordt niet 

afgeleid en 65% zegt dat je door de iPad een beetje wordt afgeleid 

- Stelling: Als ik de iPad niet zou gebruiken bij huiswerk, zou ik mij minder snel laten afleiden 

en eerder klaar zijn:  65% mee oneens. 

- Stelling: Ik laat mijn  niet afleiden door de iPad: 65% hier mee oneens 


