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Programma 

• Opzet iPad Pilots 

• Nulmeting 

• Data verzameling (discussie) 

• Vervolg onderzoek 
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Doel Saxion op Pad 

1. Evaluatie opbrengsten pilots 

2. Generiek advies iPad in het 
onderwijs 

3. Handvatten bieden voor 
nieuwe pilots 
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Pilots 
1. AGZ  iPad als hulpmiddel bij bewegingsanalyse  

2. AGZ Scorion, begeleiden met behulp van de iPad 

3. AMA Ontwikkelen van Apps/Ibooks 1) SPSS en statistiek-app 2) de APA-regels-app en 3) 

Copyright content-app  

4. AMM Einsatzmöglichkeiten von iPads im Rahmen des Sozialpädagogikstudiums  

5. APO Vervolg project iPad-klas / 3 lijnen 

6. HBS Integratie iPad in het evenementenonderwijs  

7. LED PGO ondersteunt met iPads en creatie van IBooks voor het vak Productie-technieken  

8. MIM Personal Branding  

9. FEM iBook BIV1.2  

10. HES Formatief toetsen met de App Socrative als opmaat voor gedifferentieerd werken in de 

PABO  
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Opzet onderzoek 

• 9 pilots 
• Onderzoeksvraag per pilot 
• Nulmeting (vragenlijst) 
• Tussentijdse meting (interview 

/ observaties) 
• Eindmeting 
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Uitwerking onderzoek 

• 9 rapportages nulmeting 
• 1 generiek rapport nulmeting 
• 9 rapportages nul- en eindmeting 
• 1 generiek rapport nul- en 

eindmeting 
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Nulmeting 

• Generieke vragen 
• Gemeten variabelen: 

o Leerstijlen (Vermunt,1994) 
o Verwachtingen zelfvertrouwen, relevantie, 

bruikbaarheid en interactie 
o Verwachtingen TPACK docenten 
o Ervaring gebruik tablet 
o Tijdsbesteding (social media, youtube etc.) 
o Innovatief gedrag 
o Leeftijd, geslacht en vooropleiding 
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Voorbeeld vragen 

  Zeer mee 

oneens 

      Zeer mee 

eens 

Mijn eigen mening vind ik niet zo belangrijk: als ik mijn 

zaakjes maar ken.  

  

1 2 3 4 5 

Ik zit niet alleen op school voor een diploma: veel dingen die 

ik leer vind ik echt interessant.  

  

1 2 3 4 5 

Ik werk graag samen met anderen, vooral samen een 

werkstuk maken, vind ik leuk werk.  

  

1 2 3 4 5 

Veel dingen die je leert, zijn echt nutteloos; ik zou niet weten 

waar je die ooit nog voor zou kunnen gebruiken.  

  

1 2 3 4 5 

Hoe wil ik leren 
 
In dit onderdeel zijn stellingen opgenomen die betrekking hebben op de 
aard van jouw leren oftewel hoe wil je graag leren. Het gaat dus steeds 
om jouw eerlijke mening of beleving. Er zijn dus geen foute of goede 
antwoorden.  
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Voorbeeld vragen 

Zie je een toegevoegde waarde van het gebruik van de iPad op school? 
Kies de omschrijving die het beste bij je past.  
 
0 Ja, dat zou veel kunnen toevoegen 
0 Ja, dat zou een beetje waarde kunnen toevoegen 
0 Nee, dat zou niets aan school – tijdens stage of les – toevoegen 
0 Ik weet het niet 

 

  

  

  

Zeer 

oneens  

      Zeer 

eens 

Ik verwacht dat ik goed ben ik in het werken met de iPad 1 2 3 4 5 

Ik denk dat ik hulp nodig heb van een technisch persoon 

om de iPad te kunnen gebruiken 

1 2 3 4 5 

Verwachtingen gebruik iPad 
In dit onderdeel zijn stellingen opgenomen over de verwachtingen 
die jij hebt ten aanzien van het gebruik van de iPad. 
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Respons nulmeting 

• 5 van de 9 pilots afname mei 
• Respons 91 van 134 studenten (68%) 
• 4 pilots juni rapportage 
• 5 pilots afname nulmeting september 
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Resultaten HBS 

  

Alle studenten 

(n = 27) 

Jongens 

(n = 6) 

Meisjes 

(n = 21) 

MBO  

(n = 6) 

Havo 

(n = 14) 

VWO 

(n = 3) 

Betekenisgerichte leerstijl 3.8 (.48) 3.9 (.52) 3.7 (.47) 3.7 (.40) 3.7 (.56) 4.0 (.43) 

Reproductiegerichte 

leerstijl 
2.8 (.45) 2.8 (.47) 2.9 (.46) 2.8 (.35) 2.8 (.45) 3.4 (.14) 

Toepassingsgerichte 

leerstijl 
3.4 (.49) 3.6 (.41) 3.4 (.51) 3.4 (.61) 3.4 (.35) 3.4 (.52) 

Ongerichte leerstijl 3.2 (.62) 3.1 (.33) 3.2 (.62) 3.1 (.65) 3.3 (.62) 2.8 (.87) 

Tabel 1 Gemiddelde en standaarddeviatie studenten voorkeur voor leerstijl 
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Data verzameling 

• Pilot specifieke leeropbrengsten 
• Meetbaar maken van de opbrengsten 
 
Doel pilot HBS: “aansluiten op de 
belevingswereld van de student”  

 
• Meetbaar maken: belevingswereld? 
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Data verzameling 
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Data verzameling 

• Kader ontwikkelen voor interventies 
• Variabelen benoemen 
• Methode beschrijven (focusgroep / 

interviews en eindmeting) 
 
Resultaat gericht: beoordelingscriteria 
toetsmatrijs evenementen organisatie 
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Eindmeting 
• Generiek vragen: 

o Bruikbaarheid iPad voor onderwijs 
o Toetsen van verwachtingen 
o Tijdsbesteding 
o Innovatief gedrag 
 
 

• Pilot specifieke vragen: 
o Bijv HBS perceptie student meerwaarde 

inzet iPad voor het behalen van 
beoordelingscriteria 
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Generieke rapportage 

• Correlatie bruikbaarheid iPad en voorkeur 
voor leergedrag en motivatie (Leerstijlen 
Vermunt, 1994) 
 

• Tijdsbesteding 
• Innovatief gedrag 

 
 
• Leeropbrengsten per pilot 
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Vragen? 
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