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Inleiding  

Ruim voor de start van het SAS-project, is op de APO het idee geopperd om een groep studenten aan het begin van 

hun studie deel te laten nemen aan een pilot om de iPad te gaan inzetten in het onderwijs. Geen boeken, readers 

en aantekenblokken meer, maar alles (lees: zo veel mogelijk) digitaal beschikbaar via de iPad. Dit idee is door een 

werkgroep vanuit de APO uitgewerkt in een projectaanvraag en deze is vervolgens gehonoreerd. 

Bij de aanvang van het studiejaar 2012/2013 is de pabo dan ook gestart met twee groepen eerstejaars studenten 

die een iPad in bruikleen kregen en begeleid werden door twee docenten. Dit initiatief  kreeg ondersteuning vanuit 

een werkgroep waar ook onderzoekers van het Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs participeerden. 

In januari 2013 startte het project: ‘Saxion op Pad’. Het initiatief van de APO sloot hier naadloos op aan en verwierf 

hiermee de status (en bijbehorende financiering) van een van de elf pilots, die werden opgezet binnen de 

verschillende opleidingen en academies van Saxion.  

In dit eindrapport wordt verslag gedaan van de pilot binnen de academie Pedagogiek en Onderwijs (APO). Het doel 

van de pilot is zicht te krijgen op welke manier de eerstejaars studenten de iPad inzetten. De pilot is geëvalueerd 

door middel van een voor- en nameting en heeft geleid tot een onderzoeksverslag, waar in dit eindrapport gebruik 

van wordt gemaakt. 

De iPad-pilot is aangestuurd vanuit een projectgroep die met dit eindrapport verantwoording aflegt van een 

belangrijk deel van activiteiten die in het kader van het onderzoek hebben plaatsgevonden.  

 

 

Namens de projectgroep, 

Wim Vermeulen 
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Samenvatting  

In deze pilot is de meerwaarde van de tablet voor het onderwijs van de APO Deventer onderzocht. Specifiek is 

gekeken naar de inzet van de iPad door de docenten, de inzet van de iPad in het basisonderwijs en de inzet van 

digitale schoolboeken en readers op de iPad. Kort samengevat bleek uit de voormeting dat de studenten met 

vertrouwen het werken met de iPad in het onderwijs tegemoet gingen. Vervolgens bleek uit de nameting dat ze het 

prettig vonden om te werken met de iPad in het onderwijs. Studenten zien een toegevoegde waarde van de iPad 

voor het onderwijs. Daarnaast gaven de studenten aan in de nameting dat de iPad leidt tot meer interactie. Uit de 

nameting blijkt dat studenten de tablet voornamelijk als toegevoegde waarde zien bij het maken van 

aantekeningen en het opzoeken van informatie.  

Het doel van deze pilot was om inzicht te krijgen in het gebruik van de iPad in het onderwijs, waarbij specifiek is 

gekeken naar de inzet van het digitale lesmateriaal en de vertaling naar het basisonderwijs. Daarnaast is specifiek 

aan studenten gevraagd welke apps hun docenten inzetten in het onderwijs. Bijna alle studenten geven aan dat zij 

de app Schooltas en Evernote het meest geschikt vinden voor het onderwijs. Studenten zijn van mening dat de iPad 

de docent ondersteunt bij de vakinhoud en de vakdidactiek. De meest ingezette apps door docenten zijn Socrative 

en Prezi. Socrative wordt voornamelijk ingezet voor formatieve toetsen en quizzen om de voorkennis te activeren. 

Prezi wordt ingezet voor klassikale instructies. 

 

 

Probleemstelling 

Aan de ene kant laat onderzoek zien dat ICT in het algemeen mits de juiste condities aanwezig zijn, onderwijs 

aantrekkelijker en effectiever kan maken (Voogt & Knezek, 2008, in Voogt, Fisser, & Tondeur, 2010). Aan de andere 

kant laat onderzoek ook zien dat het integreren van ICT in het onderwijs vaak een moeizaam proces is. Voogt, 

Fisser en Tondeur (2010) geven aan dat het noodzakelijk is expliciet aandacht te besteden aan de opvattingen en 

competenties van docenten en studenten als toekomstige leerkrachten bij het inzetten van ICT in het onderwijs.  

 

 

Onderzoeksvraag 

Het onderzoek richt zich dan ook op de vraag op welke wijze studenten de iPad inzetten in het onderwijs en wat zij 

als (didactische) meerwaarde ervaren.  

Deelvragen zijn:  

- welke mogelijkheden van de iPad benutten studenten voor het onderwijs? 

- wat is volgens studenten de toegevoegde waarde van het gebruik van de iPad? 

- welke apps gebruiken studenten bij hun onderwijs? 
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Methode 

Deze pilot kent drie verschillende lijnen die sterk met elkaar zijn verweven, maar ook duidelijk van elkaar te 

onderscheiden zijn. De eerste lijn is gericht op docenten, de laatste lijn is gericht op studenten die in staat zijn hun 

digitale didactische vaardigheden in te zetten op de basisschool. De tweede lijn richt zich op studenten op de 

opleiding ‘leerkracht in het basisonderwijs’. 

1. Begeleidingstraject ‘digitale didactiek’ 

2. Leerrendement studenten 

3. Explicit modeling, teach what you preach 

In dit rapport wordt verslag gedaan van lijn 2 ‘Leerrendement studenten’. Hieronder worden eerst kort de overige 

twee lijnen toegelicht voordat we ingaan op de resultaten van lijn 2.  

1. Begeleidingstraject Digitale Didactiek 

In september 2013 is er een start gemaakt met de eerste lijn van het project: het begeleidingstraject ‘digitale 

didactiek’. In dit traject zijn 12 docenten uit het team basisbekwaam begeleid bij het inzetten van de iPad in hun 

eigen onderwijs. De vraag die bij deze eerste lijn centraal staat is: “Hoe integreer ik als docent de iPad in mijn 

onderwijs zodat het ondersteunend is aan mijn vakinhoud en vakdidactiek?”. Het traject bestond uit zes 

bijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst stond een didactisch thema centraal, aan de hand van dit thema zijn een 

(of meerdere) apps toegelicht die ingezet konden worden. De bijeenkomsten zijn met behulp van deze apps 

aangeboden zodat de docenten direct konden zien op welke wijze de apps didactisch ingezet konden worden. De 

bijeenkomsten waren om de drie weken gepland zodat docenten de ruimte kregen om tussen de bijeenkomsten 

met de apps te experimenteren in hun eigen onderwijs. Na afloop van dit traject zijn de docenten geïnterviewd. De 

uitkomsten van deze interviews leveren input voor het APO brede onderzoek naar de inzet van de iPad in het 

onderwijs.  

3. Explicite modeling, teach what you preach 

De derde lijn van dit project richt zich op de tweedejaars studenten en de intervisie docenten. In deze lijn staat de 

vraag centraal: “Hoe zorg ik er als docent voor dat ik de studenten helder maak op welke manier ik de iPad inzet in 

mijn onderwijs zodat de studenten deze kennis kunnen toepassen tijdens hun stage?”.  In deze lijn krijgen de 

tweedejaars studenten van de iPad klas uitleg over het TPACK model wat ten grondslag ligt aan het effectief 

integreren van ICT in het onderwijs. Tijdens de intervisie bijeenkomsten worden de studenten begeleid in het 

werken met de iPad in het onderwijs volgens het TPACK model. De studenten maken gebruik van een TPACK 

lesvoorbereidingsformulier.  

Kort samengevat staan in figuur 1 de drie lijnen weergegeven.  

1. 
Deskundigheidsbevordering

(begeleidingstraject)

2. 
Leerrendement studenten

3. 
Explicite modeling

(teach what you preach)

Hoe integreer ik de iPad in mijn onderwijs zodat 
het ondersteunend is aan mijn vakinhoud en 

vakdidactiek?

Op welke manier zet ik de iPad in en wat levert 
dit op voor mijn studenten?

Hoe zorg ik er voor dat ik de studenten helder 
maak op welke manier ik de iPad inzet in mijn 

onderwijs zodat zij deze kennis kunnen 
toepassen tijdens hun stage?

Begeleidingstraject ahv 
thema’s en 

begeleidingswensen 
docenten

Lesvoorbereidingen met 
behulp van het TPACK model

(in kaart brengen wat er 
gebeurt en met welk doel)

Nul en eindmeting bij studenten om te 
meten of dat deze doelen worden behaald

Ontwikkelingslijn docenten in kaart 
brengen. Welke APP’s worden 

geïntegreerd in het onderwijs en met welk 
didactischdoel?

Ondersteuning docenten die 
de iPad integreren in hun les 

om de wijze waarop 
(stapsgewijs) te benoemen

Aangepaste lesvoorbereidingsformulieren 
obv TPACK model mogelijk toepassen om 

studenten te leren de iPad bewust te 
integreren tijdens de stage

Waarom de iPad in het onderwijs?

Ervaringen van docenten in deze drie lijnen 
vastleggen, gezamenlijk vier in balans tool 

invullen om te komen tot een gedeelde 
PABO visie voor het integreren van de iPad 

in het onderwijs
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In deze rapportage wordt verslag gedaan van de tweede lijn ‘leerrendement studenten’ van het APO iPad project. 

De uitkomsten van de overige twee lijnen zijn via de onderzoekers op te vragen.  

De vragenlijsten die gebruikt zijn bij de voor – en nameting hebben betrekking op en zijn geoperationaliseerd in 

vragen rond de volgende thema’s: 

1. voorkeur leergedrag 

2. gebruik ICT-middelen 

3. verwachtingen en ervaringen gebruik iPad in het onderwijs 

4. gebruik van digitale schoolboeken 

5. gebruik van iPad in het basisonderwijs 

 

 

Doelgroep 

Aan deze pilot hebben drie groepen eerstejaars studenten van de Saxion Lerarenopleiding PABO Deventer 

deelgenomen. In het totaal maken 30 studenten deel uit van de pilot. Voorafgaand aan de start van de pilot is bij 

studenten (net zoals bij de overige negen pilots) schriftelijk een voormeting (vragenlijst) afgenomen. In de 

voormeting zijn items opgenomen die betrekking hebben op de voorkeur van de student voor bepaalde 

leeractiviteiten, verwachtingen van studenten ten aanzien van het gebruik van de iPad in het onderwijs en in 

hoeverre de student gemotiveerd is om te gaan werken met de iPad in het onderwijs. Ook zijn er vragen gesteld 

over het gebruik van de digitale lesmethodes. In totaal hebben alle 30 studenten deelgenomen aan de voormeting. 

Aan de nameting hebben 23 van de 27 studenten deelgenomen (85 % respons). Gedurende de looptijd van de pilot 

zijn drie studenten gestopt met de opleiding.   

 

 

Resultaten 

1. voorkeur leergedrag 

Door alle studenten wordt hoog gescoord op de motieven en het leergedrag die horen bij de ‘betekenisgerichte’ 

leerstijl van Vermunt (1988). De items die onder de ‘betekenisgerichte’ leerstijl vallen hebben betrekking op 

zelfsturing, opbouw van kennis, diepte verwerking, concrete verwerking en persoonlijke interesse. Studenten met 

deze leerstijl richten zich op het begrijpen van de leerstof en het leggen van verbanden tussen onderdelen van de 

leerstof.  

Studenten scoren neutraal op de ‘toepassingsgerichte’ leerstijl. Deze leerstijl kenmerkt zich door 

beroepsgerichtheid, gebruik van kennis, concrete verwerking en certificaatgerichtheid. Persoonlijke interesse 

speelt bij deze leerstijl een ondergeschikte rol. Studenten vertalen de leerstof naar de praktijk en voornamelijk 

geïnteresseerd in de leerstof waar zij ‘iets’ mee kunnen.  

Studenten scoren ook neutraal (en relatief laag ten opzichte van de overige leerstijlen) op de motieven en het 

leergedrag die betrekking hebben op de ‘reproductiegerichte’ leerstijl. Deze leerstijl wordt bepaald door externe 
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sturing, opname van kennis, stapsgewijze verwerking, en certificaat en test gerichte oriëntaties. Zij richten zich 

voornamelijk op het opnemen van kennis en het kunnen navertellen ten behoeve van een (zelf)test.  

Waar de studenten ook neutraal op scoren zijn de motieven en het leergedrag die betrekking hebben op de 

‘ongerichte’ leerstijl. Deze leerstijl kenmerkt zich door stuurloosheid, ambivalentie, samenwerking en (noodzaak 

tot) stimulerend onderwijs. Studenten met deze leerstijl hebben een wat minder specifieke leermethode.   

 

2. gebruik ICT-middelen 

Vervolgens zijn er in de voormeting items (stellingen) opgenomen die betrekking hebben op het huidige gebruik 

van ICT door studenten. Hieruit blijkt dat bijna alle studenten meerdere keren per dag op internet  surfen (97%). 

Ook geven studenten aan meerdere keren per dag gebruik te maken van What’s App (97%), Facebook (63%) en 

Email (63%). Blackboard en Twitter worden door ongeveer de helft van de studenten (bijna) nooit gebruikt. 

Daarnaast is in de voormeting de houding van studenten ten opzichte van nieuwe mediatoepassingen gepeild. 

Opvallend is dat er slechts drie studenten aangeven zeer innovatieve houding te hebben. Een ruime meerderheid 

van de studenten (70%) geeft aan wel innovatief te zijn maar met het gebruik van nieuwe mediatoepassingen 

eerder meeloopt met nieuwe ontwikkelingen dan hiermee voorop loopt.   

 

3. verwachtingen en ervaringen gebruik iPad in het onderwijs 

De analyse van de data laat zien dat studenten vooraf met vertrouwen het gebruik van de tablet in het onderwijs 

tegemoet zagen (stelling: ik verwacht dat ik goed ben in het werken met de tablet) Uit de nameting blijkt dat ze 

achteraf ook vonden dat ze goed waren in het werken met de tablet in het onderwijs (stelling: ik ben goed in het 

werken met een tablet) In de voormeting gaven ze aan dat ze geen hulp nodig hebben om met de tablet te gaan 

werken. In de voormeting gaven de studenten ook aan dat het hen prettig leek om de tablet te gaan gebruiken in 

het onderwijs. Uit de nameting blijkt dat studenten uiteindelijk weinig hulp nodig hebben gehad om de tablet te 

kunnen gebruiken en dat ze het systeem snel onder de knie hadden. Uit de metingen blijkt dat de verwachtingen 

en uiteindelijke ervaringen deels overeenkomen. Alleen de stelling (ik vind het prettig om de iPad te gebruiken in 

het onderwijs) scoort minder hoog dan de verwachtingen die de studenten voorafgaand aan de pilot hadden.  

In de afgelopen twee kwartielen heb ik de iPad intensief gebruikt. Het ondersteunt de studie enorm, omdat het 

snel en gemakkelijk toegang geeft tot de informatie van school en de extra informatie die het internet aanbiedt. 

Het is erg gemakkelijk om in Evernote aantekeningen te maken en deze in één klik te synchroniseren met mijn 

computer thuis. Ook op stage heb ik mijn iPad meerdere malen, zowel voor mezelf als voor leerlingen, in kunnen 

zetten. Hier moet je vooral denken aan Google Vertalen bij een Engelse les voor de leerlingen, of voor mezelf 

een overzicht van punten die ik niet moet vergeten in een les.  

Al met al voegt de iPad zeker een hoop toe aan hoe makkelijk het is te studeren, zeker ook met alle readers op 

de G-schijf in webDAV.  

Matthijs Brummans dlb1VA 
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Naast de stellingen over het gebruik van de tablet in het onderwijs hebben we studenten in zowel de voor- als 

nameting stellingen voorgelegd over de wijze waarop de docenten de tablet didactisch kunnen inzetten. De 

resultaten laten zien dat studenten voor de pilot een neutrale mening hebben over of de tablet zal leiden tot meer 

interactie tussen student en docent. Studenten zijn het eens met de verwachting of de inzet van de tablet zal 

leiden tot meer interactie tussen de studenten onderling. Deze verwachtingen komen niet overeen met de 

ervaringen die de studenten in de pilot hebben opgedaan. Uit de nameting blijkt dat de studenten het eens zijn 

met de stelling dat de iPad leidt tot meer interactie tussen docent en student. Studenten zijn na afloop van de pilot 

neutraal in hun mening of de iPad leidt tot meer interactie tussen de studenten onderling. Vervolgens blijkt uit 

zowel de voormeting als de nameting dat studenten redelijk neutraal scoren op de stelling of ze door het gebruik 

van de iPad snel zijn afgeleid.  Al vinden studenten uiteindelijk in de nameting dat de iPad voor minder afleiding 

zorgt dan ze vooraf hadden verwacht. 

Om inzicht te krijgen in de houding van de student t.o.v. de tablet in het onderwijs hebben we de studenten zowel 

in de voormeting als nameting een aantal vragen gesteld. We hebben studenten gevraagd naar hun mening ten 

aanzien van de toegevoegde waarde van de tablet op school. Op basis van de gegeven antwoorden kan 

verondersteld worden dat alle studenten de waarde van het gebruik van de tablet op school positief vinden. Als de 

uitkomsten uit de voor- en nameting met elkaar worden vergeleken valt op dat het percentage ‘veel zou kunnen 

toevoegen’ iets is afgenomen. Ondanks dat blijven alle studenten na afloop van de pilot van mening dat de iPad 

van meerwaarde is voor het onderwijs.  

Uit de gegevens van de voormeting blijkt dat studenten ‘het zoeken van informatie’ het vaakst benoemen als 

voorbeeld van de toegevoegde waarde van de tablet in het onderwijs. In de nameting is gevraagd waarin de tablet 

een toegevoegde waarde heeft gehad voor de studenten. Wanneer de uitkomsten uit de voor- en nameting met 

elkaar worden vergeleken valt op dat de voorbeelden uit de nameting vooral gericht zijn op het maken van 

notities, het opzoeken van informatie en de toegankelijkheid van digitale schoolboeken. Uit de voorbeelden van de 

studenten blijkt dat de docenten de iPad voornamelijk hebben ingezet 

om met behulp van Socrative quizzen of formatieve toetsen af te nemen. 

Daarnaast hebben de docenten de iPad gebruikt bij het online plaatsen 

van de PowerPoints zodat studenten gedurende de les kunnen 

meekijken met de presentaties. Ook is de iPad ingezet voor het digitaal 

plaatsen en openen van de readers.  Uit deze gegevens zou opgemaakt 

kunnen worden dat de docenten in staat zijn om de iPad in te zetten ter 

ondersteuning van hun didactiek dit door Socrative in te zetten voor het 

formatief toetsen van kennis.  

4. gebruik van digitale schoolboeken 

Veel studenten geven aan gebruik te maken van Schooltas om hun 

boeken te downloaden (77% voormeting en 81% nameting). Wanneer de 

studenten aan hebben gegeven dat ze de boeken ergens anders 

downloaden is de vraag gesteld waar ze deze boeken hebben 

gedownload. Als de uitkomsten van voor- en nameting met elkaar 

worden vergeleken valt op dat niet alle studenten in de voormeting nog 

een keuze hadden gemaakt waar en of ze hun boeken wilde 

downloaden. Uit de nameting blijkt dat op twee studenten na alle 

studenten hun boeken digitaal hebben besteld. Een van deze twee 

studenten heeft als toelichting gegeven dat ze al tweedehands boeken 

tot haar beschikking had.  

“ (…)Dan kun je je iPad ook nog eens 

op een hele leuke manier inzetten op je 

stage. Zo kunnen kinderen met een 

iPad hun eigen speurtocht door de 

school in elkaar zetten met als 

wegwijzers een QR-code die ze moeten 

scannen. Waarbij ze gelinkt worden 

naar een vraag en die ze met behulp 

van de iPad of andere middelen kunnen 

beantwoorden. Ook is het contact naar 

andere scholen nu veel gemakkelijker 

dan ooit tevoren, zo kunnen leerlingen 

bijvoorbeeld presentaties opnemen en 

deze in een cloud hangen waar andere 

leerlingen bij kunnen om inspiratie op te 

doen. De mogelijkheid is er nu ook om 

leerlingen uit een stadse omgeving 

kennis te laten maken met leerlingen op 

het platteland en andersom. Er zijn 

natuurlijk wel genoeg filmpjes over te 

vinden maar wat is nou beter dan 

informatie te krijgen dan uit de bron 

zelf?” 

Daan Bastmeijer 
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Uit het onderzoek is op te maken dat de studenten na afloop van de pilot zeer positief zijn over het gebruik van de 

digitale boeken en readers. De meeste argumenten zijn gericht op het praktische gebruik van de digitale boeken en 

readers (12 van de 23). De suggesties voor verbetering zijn voornamelijk gericht op het kunnen maken van 

aantekeningen in de readers en enkele digitale boeken (3 van de 23). Er zijn twee studenten die hebben 

aangegeven dat ze het prettiger vinden om vanuit een fysiek boek te leren (2 van 23). De beperkingen van de 

digitale boeken zijn gericht op de kosten (2 van 23). Twee studenten geven aan dat ze niet tevreden zijn over de 

licentie van één jaar.  

5. gebruik van IPad in het basisonderwijs 

De helft van de studenten (12 van de 23) zou de iPad op dit moment kunnen inzetten op de basisschool. Wanneer 

studenten deze vraag met ‘ja’ hebben beantwoord is gevraagd om hier een voorbeeld van te geven op welke 

manier ze dit zouden kunnen doen. Uit de resultaten is op te maken dat studenten de iPad voornamelijk in zouden 

zetten om spelenderwijs te oefenen met bijvoorbeeld rekenen (3 van 12). Hierbij zouden apps ingezet kunnen 

worden voor het één op één begeleiden van kinderen met een achterstand.  

Tot slot is in de nameting aan de studenten gevraagd welke mogelijkheden zij in de toekomst zien voor het gebruik 

van de iPad. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de inzet van iPad bij groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 

7/8. Voor groep 1/2 zien de studenten voornamelijk 

mogelijkheden in het spelenderwijs leren (9 van 23). Bij groep 

3/4 voornamelijk voor het oefenen van sommen en woorden 

(5 van 23). Opvallend is dat studenten bij groep 5/6 

voornamelijk de iPad willen inzetten om hun eigen lessen 

mee voor te bereiden (5 van 23). Tot slot zien zij bij groep 7/8 

voornamelijk mogelijkheden voor de inzet van de iPad bij het 

rekenonderwijs (5 van 23).    

 

Conclusies  

Studenten blijken in staat te zijn om snel en zonder 

noemenswaardige hulp met de iPad te kunnen werken. Zij 

geven aan de het werken met de iPad een positief effect 

heeft op de interactie tussen student en docent. Over de 

interactie tussen studenten onderling zijn ze neutraal. Ook 

geven ze aan dat de iPad hen tijdens het onderwijs minder 

afleidt dan ze hadden verwacht. Studenten geven bovendien 

aan dat zij de iPad een meerwaarde voor het onderwijs 

vinden. Ze gebruiken de iPad vooral voor op het maken van 

notities, het opzoeken van informatie en de toegang tot digitale schoolboeken. Studenten geven ook aan dat 

docenten vooral meer powerpoints online zetten, zodat studenten deze van te voren kunnen bestuderen. Met 

name de app Socrative wordt door docenten ingezet ten behoeve van het formatief toetsen van kennis. 

Vrijwel alle studenten zijn zeer positief over het  gebruik van digitale boeken en readers. De helft van de studenten 

ziet mogelijkheden om apps in te zetten in het basisonderwijs, vooral als gaat om het spelenderwijs oefenen van 

leerstof en het begeleiden van leerlingen met een leerachterstand. 

 

 

Ik heb afgelopen week een boek 

gemaakt op de IPad en laten zien aan 

de stagekinderen op de IPad, ze 

vonden het helemaal gaaf! Wij hebben 

geen digibord, dus dit is een geweldige 

aanvulling! Ook gebruik ik hem voor al 

mijn lesvoorbereidingen en eigen 

huiswerk opdrachten. 

 

Samantha Birdsall 1VA 
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Voortgang 

Op basis van de conclusies uit het onderzoek en de ervaringen van andere activiteiten die in het kader van onze 

pilot in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, te weten: deskundigheidsbevordering van docenten in digitale 

didactiek,  de ontwikkeling van  competentie ICT-vaardigheden en de toepassing van iPads in het basisonderwijs, 

kan het niet anders dan dat de aandacht voor digitale didactiek op de pabo een structureel karakter gaat krijgen.  

De iPad-pilot zal in z’n huidige vorm blijven bestaan tot einde cursusjaar 2014. Daarna zal worden overgegaan op 

een krachtige stimulans naar studenten om hun eigen device in te zetten op de opleiding (BYOD). Alle docenten 

zullen worden begeleid  en ondersteund bij het inzetten van digitale werkvormen, zodat studenten ook inderdaad 

de mogelijkheden en  de meerwaarde hiervan ervaren. Daarnaast zal de opleiding meer gebruik gaan maken van 

digitale middelen om de voorbereiding op de colleges tijd- en plaatsonafhankelijk te maken: flipping the 

classroom. 

Als lerarenopleiding heeft de pabo de specifieke verantwoordelijkheid om een voortrekkersrol te vervullen op het 

gebied van digitale didactiek in het basisonderwijs. Naast de opleidingsdocenten die als ‘rolmodel’ moeten gaan 

fungeren, zullen studenten tijdens hun stages moeten laten zien hoe het onderwijs verrijkt kan worden door de 

inzet van digitale middelen. Een aanpassing van het lesvoorbereidingsformulier zal hierbij een eerste vereiste zijn. 

Op opleidingsniveau zullen studenten begeleid en beoordeeld gaan worden op hun ICT-vaardigheid en op de inzet 

van ICT in de didactiek van het basisonderwijs. De implementatie van de competentie ICT-vaardigheden of digitale 

didactiek zal integraal onderdeel gaan uitmaken van het curriculum. 

Tenslotte willen we tegemoetkomen aan de wens van veel studenten die hun boeken en readers zoveel mogelijk 

als e-book willen aanschaffen. We streven ernaar dat mogelijk wordt voor alle studenten en zullen in de 

boekenlijsten aangeven bij welke boeken dit mogelijk is. Met uitgeverijen worden reeds bestaande contacten 

onderhouden en zo mogelijk uitgebreid. 

De beleidsvoornemens, zoals hierboven geschetst, kunnen alleen worden gerealiseerd onder de voorwaarde dat er 

groepje ‘voortrekkers’ op de pabo zal zijn, docenten die hun enthousiasme over de inzet van digitale middelen in 

het onderwijs overbrengen op collega’s en open staan voor collegiale consultatie. Daarnaast zal een projectgroep 

nodig blijven om ontwikkelingen te initiëren, te monitoren en te stimuleren 
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