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Laptop 

• De technische opleidingen maken veel 
gebruik van de laptop: 

– CAD (technisch Tekenen) 

– CAM (machinebesturen) 

– CAE (technisch Rekenen) (ook met rekenmachine) 

– Groepsverslagen (delen) 

– Internet research 

– Databases 

– Onderwijsmateriaal (Blackboard) 

– Mail, Social media 

 



iPad of Laptop 

• Een nadeel van de laptop is dat bij overleg 
er een nichevorming ontstaat; alleen de 
gebruiker kan alles goed zien en bewerken, 
de anderen missen visuele informatie.  

 

• Een iPad ligt vlak op tafel, waardoor deze 
info ook beschikbaar is. De communicatie 
wordt daardoor anders. 



Vraag 

• Kan een iPad iets betekenen in het 
technisch onderwijs? 

– Denk aan overleg (centraal schetsbord), 
documenteren (beeld, ook bewegend, en tekst), 
berekenen, illustreren, informatie zoeken, 
ontsluiten databanken, simulaties, 
aantekeningen maken, schetsen maken.  

 

 



Elementen 

• Visueel 

– het maken van aantekeningen en schetsen (voor 
iedereen zichtbaar) 

• Samenwerken 

– Makkelijker delen, geen “eigendom” 

• Leerstijlen 

– Vrije keuzes, bv simulatie of tabel 

• Integratie 

– Gebruik met medestudenten zonder iPad 



iPadpilot 

• Biedt de iPad meerwaarde bij taken welke 
specifiek passen bij technische ingenieurs?  

• Wat is het verwachte effect van de inzet van de 
iPads op bv de onderwijsverbetering, 
voorbereiding op het werkveld, innovatie voor 
werkveld etc.? 

 

• Wat betekent dit voor de verschillende 
leerstijlen? 

 

• Pilot starten met groepje studenten 

 



studentselectie 

• Gezocht is naar een groep 1e jaars 
studenten die zich bewust zijn van hun 
metacommunicatie, ofwel die ook met het 
proces van studeren bezig zijn.  

• Deze groep is gevonden in de “bijlesgroep” 
van IPO. Dit zijn per definitie studenten die 
allen met studiehouding bezig zijn.  

• Gezocht is een groep van 6, omdat deze 
past in het werkvormmodel van de 
opleiding. 



Ipad groep 

• Zes studentes (toevallig?) (IPO heeft ca 20% 
dames) 

• Netto 5 van de zes copingstijlen volgens 
Utrechts model 

• 3MBO/2HAVO/1VWO 

• 4 nauwelijks wiskunde/natuurkunde 
vaardigheid, 2 goede vaardigheid 

• Sterke wil; doel: 60 ECTS in 1e jaar 

• Ervaren smartphone gebruikers… 

 

 



Groepenwerk bij IPO 

• Projecten: samen een product ontwerpen 

• Basisvakken: PGO 

• Basisvakken: mindsetting/mindmapping 

• Basisvakken: toetstraining (“bijles”) 

 

• Groepen van zes, willekeurig samengesteld, 
wisselend per kwartiel  



Onderzoek 

• Meten van samenwerken  

• Leerstijlen en doceerstijlen evalueren 

• Vergelijken met “laptopgroep” 

• Voormeting gericht op leerstijlen – 
copingstijlen.  

• Nulmeting gehele klas (6 groepen van 6) 

 

• Optie: vervolg in tweede leerjaar. 

 



Situatieschets bij de start 

• Eind Kwartiel 3 hebben 6 studentes IPO een iPad 
ontvangen en gepersonificeerd: 
– hebben na één week totaal andere hoesjes,  
– totaal andere apps 
– elk een andere aanpak ermee.  

 
• Ze hebben net een zwaar tentamen achter de rug, 

met typische ingenieursvragen over 
warmtegeleiding en doorbuiging, (te doen met 
rekenmachine en lesboek  
 

• Opdracht om strategisch na te denken hoe ze het 
vervolgvak -met de iPad en zelf gevonden apps- 
gaan doen. (Kwartiel 4) 
 
 
 
 



iPadas 



Ervaringen  

• De eerste ervaringen werden eind kwartiel 4 
gedeeld. En dat was soms best verrassend. 

– Verschil in voorkeursapps  

– Verschil in functiegebruik iPad 

• Rekentool 

• Database 

• Internet 

• Apps  

• Visualisatiehulp  

– Verschil in balans iPad/laptop/lesboek gebruik 

 

 

 

 



Eind kwartiel 4 

• Ervaringen: 
– Je leert beter kijken, visualiseren  

– Goede apps (simulatie, nauwkeurig, beter 
afleesbaar) 

– Voor concentratiewerk minder geschikt 

– Samenwerken 

– Informatie vinden en delen 

– Jaloerse medestudenten 

– Projectwerk met niet iPadas 

– Leren van elkaar 

– Papier verdwijnt niet 

 



En zo ziet dat er dan uit 



Wordt vervolgd 

• Vragen? 


