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Samenvatting 
In het kader van de doelstelling van de academie om de studenten meer naar buiten te laten 

profileren is er gekozen om naast een nieuwe lessencyclus ook een pilot te draaien  om de 

toegevoegde waarde van een tablet te testen.  Daarbij is de volgende hoofdvraag gesteld: Op welke 

wijze kan MIM de tablet inzetten bij het onderdeel ‘profileren via de sociale media’? 

De pilot is uitgevoerd onder tweedejaars studenten van de opleiding commerciële economie.  
De studenten waren verdeeld in twee groepen, namelijk DCE2VA en DCE2VB. De ene groep kreeg les 

in een computerlokaal en de andere groep in een regulier leslokaal met gebruik van tablets. Zowel 

voorafgaand als na afloop van de pilot is bij studenten schriftelijk een meting (vragenlijst) 

afgenomen. Daarnaast zijn er willekeurig vier studenten geselecteerd voor een mondelinge evaluatie. 

Het resultaat hiervan was dat de studenten over het algemeen enthousiast waren over de inhoud. 

Bovendien vonden ze de lessen zeker van toegevoegde waarde, want ze beschouwden het als prettig 

dat ze begeleid werden bij het vullen van hun profiel. Ook werd het ontvangen van uitleg en het 

voeren van discussies in een regulier lokaal als aangenaam ervaren. Door de open opstelling en het 

feit dat het beeld van de tablet voor meerdere personen zichtbaar was, was er minder afleiding en 

deden de studenten bewuster en actiever mee.   Uit de schriftelijke meting kwam naar voren dat de 

meerderheid van de studenten maar een ‘beetje’ toegevoegde waarde ziet van het werken met een 

tablet in het onderwijs. 

Verder viel het de docent op dat de studenten uit de tabletklas meer aandacht hadden voor de 
lesstof. Hierin viel ook op dat de grootste groep studenten uit de tabletklas creatiever waren 
omgegaan en meer tijd hadden besteed aan hun profiel.   
 
Tijdens de lessen kan de tablet ingezet worden om de studenten elkaars profielen te laten analyseren 
en daarbij eventuele positieve- en verbeterpunten digitaal te noteren. Geconcludeerd kan worden 
dat een tablet alleen gebruikt dient te worden als men content moet lezen en daarbij korte notities 
kan/moet maken.  
 
Op basis van de gegeven lessen en de input van de studenten is er een handleiding opgesteld die 
studenten stap voor stap moet helpen om een optimaal profiel op te bouwen (zie bijlage 4 voor 
screenshots). 
 
Het advies aan de academie is om 25 tablets aan te schaffen en zelf te beheren. Het beheer van dit 
aantal is te overzien en neemt minder administratie werkzaamheden met zich mee (bijvoorbeeld bij 
een gezamenlijke aankoopregeling). 
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Inleiding 
De academie MIM heeft zich ten doel gesteld om de studenten, docenten en de academie meer naar 
buiten te laten profileren. De academie wil zich in eerste instantie focussen op de student. De 
student kan zich op verschillende manieren profileren door bijvoorbeeld de keuzes die hij maakt 
tijdens de studie of de ervaringen die hij opdoet. Sociale media maakt het onder andere mogelijk om 
die ervaringen en keuzes over te brengen naar het werkveld. Vandaar dat er gekozen is om 
studenten te trainen in het gebruik van de verschillende sociale media. 
De vragen: ‘waarom dient men sociale media te gebruiken?’ en  ‘hoe dient men dit optimaal in te 
richten?’ staan centraal in de trainingen. Op basis van deze vragen is er voor gekozen om de 
trainingen uit discussies en opdrachten te laten bestaan. De Ipad pilot maakte het daarbij mogelijk 
om te testen of het de ideale oplossing is om tijdens de training te schakelen tussen opdrachten en 
discussies. Ook was het een goed moment om de studenten met de technologie te enthousiasmeren 
en te stimuleren tot een actievere deelname in de les. Vanwege het project ‘Saxion op Pad’ zal de 
nadruk van dit verslag liggen op de inzet van tablets en niet zozeer de rol van social media binnen de 
opleiding. 

Probleemstelling/doel 
Hoofdonderzoeksvraag: Op welke wijze kan MIM de tablet inzetten bij het onderdeel ‘profileren via 
de sociale media’? 
 
Het project ‘Saxion op Pad’ heeft de focus liggen op het gebruik van tablets in het onderwijs. Daarom 
is er gekozen voor onderstaande subdoelen die aansluiten op het project. De focus ligt dus niet op 
het gebruik van de sociale media, maar op het mogelijke gebruik van een tablet bij de trainingen. 
 
Voor de pilot zijn de volgende doelen gesteld: 

 Efficiënte en doelgerichte begeleiding van klassen door docenten maar ook door de 
studenten zelf via een tablet; 

 Activeren en motiveren van studenten voor het gebruik van sociale media en daarbij de 
theorieoverdracht efficiënter maken; 

 Modernisering en duurzaamheid van het onderwijs door de inzet van de sociale media met 
behulp van een tablet; 

Methode 
Opzet onderzoek 
De pilot is uitgevoerd onder tweedejaars studenten van de opleiding commerciële economie. De 
studenten in het tweede jaar zijn zich aan het voorbereiden op hun stage en dienen daarom al na te 
denken over mogelijke stageplekken en eventuele competenties die zij als student te bieden hebben 
voor het stage bedrijf.  Zij zullen dus goed moeten bepalen, hoe ze zich willen profileren richting 
potentiele bedrijven. In dat opzicht sluit de inhoud van de training goed aan op de fase waarin de 
studenten zitten. 
De studenten zijn verdeeld in twee klassen, namelijk DCE2VA en DCE2VB. De ene klas kreeg les in een 
computerlokaal en de andere ontving les in een regulier leslokaal met gebruik van tablets. De tablets 
werden niet voorzien van een toetsenbord, want op die manier kon de toegevoegde waarde een 
tablet beter worden getest. Als dit wel het geval was geweest dan hadden de studenten ook kunnen 
werken met laptops.   
De toewijzing op welke manier een klas les zou ontvangen is gedaan door de roostermaker die 
bepaalde aan de hand van hun roosters en beschikbare computerlokalen, welke klas het 
gemakkelijkst geplaatst kon worden in een computerlokaal. 
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Uiteindelijk is de volgende tweedeling gemaakt, klas DCE2VA bestaande uit 19 studenten (derdejaars 
studenten in deze klas die het tweede jaar opnieuw moeten volgen hebben niet meegedaan aan de 
pilot en zijn niet meegerekend) hebben de lessen ontvangen in een computerlokaal. Klas DCE2VB 
bestaande uit 29 studenten hebben les ontvangen in een regulier leslokaal.  
Voor beide klassen was de lesstof en opzet identiek aan elkaar. De eerste 15 min ontvingen de 
studenten uitleg over de opdracht van die week en dit werd  bevestigd aan de hand van 
voorbeelden. De studenten kregen vervolgens 15 minuten de tijd om de opdracht zelf uit te voeren 
waarna het gemaakte werk gezamenlijk werd bekeken en bekritiseerd.   
Vanwege een beperkte groep zullen de uitkomsten niet te generaliseren zijn, maar kan het wel 
richting geven hoe een tablet optimaler ingezet kan worden binnen het onderwijs.   
 
Inhoud lessen 
Vooraf was het doel om de studenten te trainen in het gebruik van meerdere sociale media kanalen. 
Tijdens de voorbereidingen bleek al heel snel dat dit te veel materiaal was om in zeven weken te 
behandelen. Uiteindelijk is er voor gekozen om te focussen op LinkedIn. De reden van de keuze heeft 
te maken met het primaire doel van de academie, want LinkedIn heeft net als de academie MIM het 
doel om gebruikers (studenten) een podium te geven waar ze zichzelf kunnen profileren richting het 
werkveld. Daarbij is LinkedIn met 200 miljoen gebruikers en met 77% van alle vacatures (grootste 
werkaanbod ter wereld) een kanaal waar de student straks als beginnend commercieel econoom 
zeker gebruik van gaat maken tijdens de zoektocht naar een baan (ObizMedia, 2013).   
De overige sociale media kanalen, zoals Facebook, Instagram en Twitter zijn natuurlijk kanalen waar 
de student zich ook zakelijk kan profileren, maar hebben door bovenstaande feiten een minder 
zakelijk karakter in vergelijking met LinkedIn. Daarbij laat het onderzoek dat is uitgevoerd door 
Studenten.net zien dat studenten Facebook en Twitter niet gebruiken om zichzelf te profileren.  
‘’94 procent van de studenten heeft een profiel op een netwerksite. Het merendeel van de studenten 
heeft een profiel op  Facebook (75%). De belangrijkste reden voor studenten om Facebook te 
gebruiken is om te communiceren met relaties en vrienden/bekenden (39%). Informatie delen op 
Facebook wordt door tien procent van de studenten als belangrijkste reden genoemd, gevolg door 
netwerken (9%) en jezelf presenteren/profileren (6%). 
Dertig procent van de studenten heeft een Twitter account. Door 44 procenten wordt daar dagelijks 
een update geplaatst. Meer dan de helft van de studenten met een Twitter-account (56%) gebruikt 
het medium om informatie uit te wisselen. Het communiceren met vrienden is een tweede reden om 
te tweeten (19%). Een op de tien twitteraars gebruikt het medium om zichzelf te profileren, 9% om te 
netwerken en 7% om contacten te onderhouden. 
23 procent van de studenten heeft een profielpagina op LinkedIn. 70 procent maakt van LinkedIn 
gebruik om te netwerken, 27% om zichzelf te profileren. Communiceren (5%), contacten onderhouden 
(4%) en informatie delen (3%) vindt maar gering plaats via LinkedIn’’ (Persbericht, studenten.net, 
2011).  
 
De onderwerpen die behandeld werden tijdens de lessen waren als volgt: 

 Inhoudelijk vulling van profiel (foto, samenvatting, (werk)ervaring); 

 Interactie met profiel (nieuwe contacten, toetreden tot groepen, volgen van bedrijven); 

 Zoektocht naar vacatures (profiel afstemmen op vacatures); 
Naast de ervaring  van de docenten (M. Lankamp en P.A. van der Weijde) met LinkedIn zijn ook de 
volgende bronnen gebruikt om opdrachten en richtlijnen te formuleren: 
Bertrams, J. (2013). Social Media Expert in een week. Scriptum – Gericht op hoe te communiceren via 
de sociale media en het gebruik daarvan te optimaliseren. 
Swieten, H. v. (2011). Personal brand.nl. Houten: Het Spectrum BV. – Gericht op hoe de student zijn 

eigen personal brand kan vaststellen en operationaliseren.  
Vermeiren, J. (2011). Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken? B for books. – Gericht op de werking van 

LinkedIn. 
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Evaluatie lessen 
Na afloop van de lessencyclus is naast de eindmeting die uitgevoerd is door het lectoraat Innovatief 
en Effectief Onderwijs een mondelinge evaluatie ingepland en uitgevoerd. Voor deze evaluatie zijn 
willekeurig vier studenten geselecteerd, waarvan twee studenten uit DCE2VA en twee studenten uit 
DCE2VB. Enig criterium voor de selectie was dat de betreffende studenten maximaal één les hebben 
gemist, zodat de studenten hun ervaringen niet kunnen beperken tot een aantal gevolgde lessen.     

 

De evaluatie vond op een gestructureerde manier plaatst. Van te voren zijn vijf 
gespreksonderwerpen opgesteld op basis van de gestelde doelstellingen.  De studenten deelden hun 
ervaringen aan de hand van de volgende onderwerpen: 

 Lesstof (komt voort uit doel: ‘activeren en motiveren van studenten’) 

 Lesomgeving (komt voort uit doel: ‘efficiënte en doelgerichte begeleiding’) 

 Les opzet (komt voort uit doel: ‘modernisering en duurzaamheid van het onderwijs’) 

 Les via Ipad/PC (komt voort uit doel: ‘theorieoverdracht efficiënter maken’) 

 Verbeteringen 
De gespreksleider bleef in het geheel neutraal om zo mogelijke ervaringen niet te beïnvloeden.  

Resultaat pilot 
Onderstaande resultaten zijn verwerkt aan de hand van de evaluatie gesprekken met de studenten. 
Daarbij wordt een schets gemaakt van de handleiding/ibook die geschreven is ten behoeve van de 
pilot. 
 
Lesstof 
Studenten waren enthousiast over de inhoud. Ze vonden de lessen zeker van toegevoegde waarde 
en vonden het prettig dat ze begeleid werden bij het vullen van hun profiel (bijvoorbeeld welke foto 
moet ik nou gebruiken?). Het besef is daarbij ook vergroot dat men een profiel moet hebben en 
daarbij is het belangrijk hoe men een profiel invult. Het definiëren van een personal brand (unieke 
persoonlijke eigenschappen) vonden de studenten in eerste instantie lastig. Maar snel gingen ze 
daardoor inzien wat hun onderscheidend maakt en dat LinkedIn hun kan helpen die sterke 
eigenschappen over te brengen.    
De studenten merkten pas na de lessen op dat het ook echt in praktijk wordt gebruikt. Één student 
merkt op: ‘Door LinkedIn heb ik weer contact met mensen die ik lang niet meer gesproken heb en die 
ook niet zo snel meer zou tegenkomen, voor mij hebben de lessen zeker voordeel gehad. ’.  De student 
gaf aan dat het personen betrof waar hij geen prive contact mee heeft, maar ooit in een zakelijke 
context heeft ontmoet. Een andere student zegt: ‘Je hebt nu meer inzicht welke bedrijven er zijn en 
LinkedIn helpt je erbij om contact te zoeken met passende functies en bedrijven, ideaal, zonder 
LinkedIn zou mijn kennis omtrent potentiele stage bedrijven veel beperkter zijn’. De studenten gaven 
aan dat het hier om personen ging waar ze ooit zakelijk contact mee hebben gehad en na dat     

 

Lesomgeving 
Het ontvangen van uitleg en het voeren van discussies wordt in een regulier lokaal veel prettiger 
ervaren. De studenten noemen het een logische barrière waar je mee te maken hebt in een 
computerlokaal, want ze zijn geneigd zich eerder te focussen op de computer dan op de docent of 
degene die deelneemt in de discussie en nemen dus niet deel aan de les. De ‘tablet-studenten’ 
bemerkten dat dit in hun situatie niet het geval is. Door de open opstelling en dat het beeld van de 
tablet voor meerdere personen zichtbaar is, is de afleiding minder en doen de studenten bewuster 
mee.    
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Les opzet 
De wekelijkse opdrachten zorgden voor veel structuur in de lessen. De studenten konden zich elke 
week richten op nieuwe stof en opdrachten. Er zat wel een verschil in de hoeveelheid extra tijd die 
studenten nodig hadden om de opdrachten uit te voeren. De studenten in de ‘computer klas’ bleken 
beter in staat de opdrachten uit te voeren in de les en hadden daardoor minder tijd nodig naast de 
les om een profiel up-to-date te houden. De studenten die de lessen via een tablet volgden waren 
niet in staat om de opdrachten snel uit te voeren. Één student zegt: ‘Uiteindelijk maakte ik toch de 
opdrachten thuis op mijn pc, want naast de snelheid van werken op een tablet, kon ik niet snel 
werken door de interactie die we onderling hadden, bijvoorbeeld door elkaar te laten zien hoe je het 
aanpakte’.    

 

Les via Ipad/PC 
De studenten waren van mening dat het een voordeel van een tablet is dat je makkelijker met elkaar 
kan overleggen en makkelijker de tablet mee kan nemen naar de docent voor vragen. Als de docent 
naar een student toegaat die achter een computer zit, dan wordt het onrustiger in de klas en zijn de 
studenten eerder geneigd om andere zaken te bekijken/uit te voeren.  
Ook zijn de studenten van mening dat de afleiding op een computer groter is dan op een tablet, 
omdat het switchen tussen verschillende programma’s op de pc veel sneller gaat en daarbij hebben 
weinig personen daar zicht op. Daarbij vonden ze dat het lezen van opdrachten sneller werd gelezen 
op een tablet dan op een pc en is de tablet daarom beter geschikt om elkaars werkt te beoordelen.  
 
Verbeteringen 
Om de studenten te stimuleren om meer uit de lessen te halen is het goed om elke week te 
controleren hoe de opdrachten zijn uitgevoerd. Door meer voorbeelden te laten zien waarom het 
voor studenten belangrijk is om zichzelf te profileren, zullen ze eerder meer aandacht aan de 
opdrachten besteden. 
Bij de opdrachten zoals ze in deze afgelopen lessencyclus zijn toegewezen, was er veel concentratie 
nodig om het daadwerkelijk uit te voeren, bijvoorbeeld een samenvatting over jezelf schrijven. Door 
dus opdrachten toe te wijzen waar men alleen maar kritisch hoeft te zijn op bestaande content, zal er 
minder concentratie nodig zijn (bijvoorbeeld een bestaande samenvatting beoordelen).  Een 
mogelijke nieuwe les opzet zou de studenten moeten stimuleren om elkaars werk te beoordelen en 
op die manier ook van elkaar te leren. 
 
Ervaringen docent 
Het viel de docent op dat de studenten uit de tabletklas meer aandacht hadden voor de stof. Dat 
bleek onder andere uit de vele vragen die de studenten stelden en de discussies die veel langer 
duurden in vergelijking met de computerklas.  De studenten dienden na zeven lessen een optimaal 
gevuld profiel op te leveren, de volgende onderdelen delen waren daarin belangrijk: goede 
profielfoto, beschrijving van ervaringen & onderwijs, beschrijving van persoonlijkheid, minimaal 20 
connecties en het aanbevelen van één van de connecties. Hierin viel op dat de grootste groep 
studenten uit de tabletklas creatiever en meer tijd hadden besteed aan hun profiel.    
 
Handleiding/Ibook 
Op basis van de gegeven lessen en de input van de studenten is er een handleiding opgesteld die 
studenten stap voor stap moet helpen om een optimaal profiel op te bouwen. De handleiding 
bespreekt elk onderdeel van een LinkedIn profiel. Van de handleiding is een Ibook gemaakt, waar 
interactieve onderdelen inzitten zoals het beoordelen van profielfoto’s.  
De handleiding is aan een aantal studenten voorgelegd en ze zijn zeer positief over de uitwerking 
daarvan en geven aan dat ze hier zeker door gestimuleerd zullen worden om meer met hun profiel te 
gaan doen.  
De handleiding zal volgend schooljaar gebruikt worden tijdens de lessen en de beschreven 
opdrachten dient men te maken om hun profiel te optimaliseren (zie bijlage 4 voor screenshots). 
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Resultaat van het onderzoek 
Voorafgaand aan de start van de pilot is bij studenten 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 een tablet in het onderwijs en in hoeverre de student gemotiveerd is om te gaan werken met 
een tablet in het onderwijs. In totaal hebben 50 van de 105 studenten deelgenomen aan de 
voormeting (respons 47,6 %). Aan de nameting hebben 30 van de 105 studenten deelgenomen. Dit 
is een respons van 28.6 %. 
 
Kort samengevat bleek uit de voormeting dat de studenten verwachten dat ze goed zijn in het 
werken met een tablet maar opvallend is dat ze de neutraal tegenover de stelling staan of ze het 
prettig vinden om te werken met een tablet in het onderwijs. Daarnaast ziet de meerderheid van de 
studenten maar een ‘beetje’ toegevoegde waarde van het werken met een tablet in het onderwijs. 
Een tablet wordt in het onderwijs voornamelijk gebruikt voor het digitaal bij de hand hebben van de 
lesstof. De studenten geven aan dat Blackboard en LinkedIn geschikte applicaties zijn voor het 
onderwijs (zie bijlage 3 voor een uitgebreid verslag). 

Conclusies 
Aan de hand van de vooraf gestelde doelstellingen zullen conclusies worden getrokken. 
 
Efficiënte en doelgerichte begeleiding van klassen door docenten maar ook door de studenten zelf 
Het is niet gelukt om bovenstaande doel te testen met de pilot. Daarentegen is het wel een aspect 
wat de studenten als mogelijke verbetering zien van de lessen profilering.  
De studenten gaven aan dat de tablet een goed middel is om snel informatie tot zich te nemen en 
korte notities te maken. Tijdens de lessen kan de tablet juist ingezet worden om de studenten elkaars 
profielen te analyseren en daarbij eventuele positieve- en verbeterpunten digitaal te noteren. Het 
advies is dan ook om een tablet alleen te gebruiken als men content moet lezen en daarbij korte 
notities kan/moet maken.  
Dit zorgt ook voor een gewijzigde les opzet. Elke les begint met de opdracht om elkaars werk, die 
men de afgelopen week heeft gemaakt, te analyseren en te bekritiseren. Vervolgens zullen klassikaal 
de verbeterpunten worden genoemd, zodat de studenten ook van elkaars fouten kunnen leren. De 
les zal afgesloten worden met de verstrekking van de nieuwe opdracht en de bijbehorende theorie 
waarop discussie zou kunnen volgen. 
 
Activeren en motiveren van studenten en de theorieoverdracht efficiënter maken 
In de enquête kwam naar voren dat de student, maar een ‘beetje’ toegevoegde waarde ziet in het 
gebruik van een tablet. De groep studenten waarmee is geëvalueerd,  gaven aan dat het gebruik van 
een Ipad in vergelijking met een computer zeker toegevoegde waarde heeft. De studenten kunnen 
zich beter concentreren en zijn meer betrokken bij de les. Het gebruik van een tablet is wel 
afhankelijk van de manier van instrueren en de bijbehorende opdrachten.  
Daarbij zal het Ibook ook een positief rol gaan spelen. De eerste reacties van de studenten waren 
positief. Daarnaast zal het Ibook ervoor zorgen dat de studenten een stimulans krijgen om hun 
profiel te verbeteren en door de interactieve onderdelen in het Ibook meer uit hun profiel zullen 
halen.  
 
Modernisering en duurzaamheid van het onderwijs door de inzet van een tablet  
Door meer theorieën digitaal te gaan aanbieden, hebben de studenten alle benodigde informatie 
altijd bij de hand en kunnen ze desnoods eigen aantekeningen toevoegen aan hun digitale boeken. 
Voor de academie is het Ibook over profileren met LinkedIn de eerste stap naar de digitalisering van 
het onderwijs. 
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Aanbevelingen aan het MT 
Het onderzoek is zeker een succes te noemen, de studenten waren positief en de lessen die samen 
met de tablet-studenten zijn gegeven waren plezierig voor de docent. Tijdens deze pilot hebben de 
studenten hun eigen tablet gebruikt. Dit zorgde ervoor dat wij als academie daar geen 
verantwoordelijkheid voor hoeven te dragen. Het keerpunt echter is dat het niet mogelijk is om van 
hen te eisen om een eigen tablet mee te nemen. In een aantal gevallen hebben de studenten de 
tablets van familieleden of kennissen geleend, wat ervoor zorgde dat de betreffende studenten de 
tablet niet altijd tot hun beschikking hadden. In dit geval moet er gekeken worden naar een (1) een 
gezamenlijke aankoopregeling tussen de student en academie of (2) dat de academie een aantal 
tablets aanschaft en zelf beheert en uitdeelt voor gebruik bij bepaalde lessen. Een nadeel bij het 
aanschaffen van verschillende tablets is, dat de studenten er alleen gebruik van kunnen maken 
tijdens bepaalde lessen en er geen persoonlijke notities op kunnen plaatsen. Bij het bepalen van de 
juiste opzet is dit een aspect dat afgewogen moet worden.  
In het geval van de pilot en de lessen profilering, kan optie 2 een passende oplossing zijn. Het advies 
is dan om ongeveer 25 tablets aan te schaffen. Hierdoor is het beheer ervan te overzien en kan 
telkens één klas de tablets gebruiken. In een klas waar meer dan 25 personen gebruik maken van een 
tablet is moeilijk te overzien en wordt dus afgeraden. Daarbij kunnen de tablets ook uitgeleend 
worden als blijkt dat studenten geen computer kunnen vinden om achter te werken.  
Behalve heel praktische applicaties voor het maken van commercials  en de mobiele versie van 
BlackBoard kan de student met bijvoorbeeld Skype contact leggen met een docent die niet op school 
aanwezig is. De tablets zijn ook te gebruiken als de student de straat op moet voor een enquête, 
hierdoor zal de verzameling en verwerking van gegevens versneld worden.  

Discussie 
Tijdens de pilot is er veel ingezet op de inhoud van de lessen en minder gekeken naar de 
mogelijkheden van een tablet en de mogelijke verrijkingen voor het onderwijs. De volgende keer is 
het beter om na het opstellen van de opdrachten vast te stellen op welke manier de tablet een 
unieke meerwaarde kan bieden binnen de opdracht.  
Voor de pilot is er voor gekozen om de studenten zelf een tablet mee te laten nemen. Een aantal 
studenten nam eerder ook altijd al een tablet mee naar school, maar anderen hadden hier niet 
rechtstreeks de beschikking over. Dit zorgde ervoor dat tijdens elke ‘tablet les’ een aantal studenten 
geen tablet meehad. Het is dus verstandig bij een volgende pilot, dit zeker te stellen zodat hele groep 
de voor- of nadelen kan ervaren van een tablet.  
Daarbij is het bij een volgende pilot verstandig om dit te testen over meerdere groepen, want nu 
bleek de tabletklas zeer positief te zijn en de opdrachten goed te hebben uitgevoerd. Dit kan 
namelijk ook te maken hebben met het niveauverschil tussen de tabletklas en de computerklas.   

Verantwoording budget 
Uiteindelijk is er gebruikt van volgende financiële middelen voor de pilot: 
(Af)schrijven van Ibook - 80 uur (4000,-) 
Reviewen van collega - 16 uur (800,-) 
Lessen van collega - 14 uur (700,-) 
Lessen van mij - 14 uur (700,-) 
Voorbereiding van lessen – 14 uur (700,-) 
Schrijven van eindrapportage - 16 uur (800,-) 
Studentassistent - 50 uur (17 uur x 50) (850,-) 
Studentevaluaties –cadeaubonnen (40,-) 
Voorbereidingen eindpresentaties – 4 uur (200,-) 
In totaal 8790,- euro. 
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Bijlage 1 Overdracht document 

Versie 0.1 

Doel 

Na afloop van het project vindt de overdracht plaats van de gerealiseerde producten in dit project naar 

de staande organisatie of een vervolgproject. Het overdrachtsdocument zorgt ervoor dat aan elk 

product dat nog ‘leeft’ na het einde van het project volledig beschreven is welke afspraken er met de 

nieuwe eigenaar in de staande organisatie of een vervolgproject gemaakt zijn. 

Samenstelling 

Het overdrachtsdocument bestaat uit een beschrijving per product van: 

 Eigenaar product 

 Gemaakte afspraken met eigenaar per product 

 Onderhoud en up-to-date houden van de producten 

 Beheer van de producten 

 Eventuele handleidingen behorende bij de producten 

 Wegwijs in beschikbaar materiaal / documenten 

 

Product Pilot Eindproduct MIM 

Eigenaar in project Andreas van der Weijde 

Eigenaar na afronding project Academie MIM (Andreas van der Weijde) 

Gemaakte afspraken met eigenaar 

per product 

De handleiding die geschreven is zal beschikbaar worden 

gesteld aan de degene die de lessen ‘profilering’ volgend jaar 

zal geven. Op dit moment zijn daar nog geen wijzigingen in 

aangebracht en zal Andreas van der Weijde dit blijven doen. 

Onderhoud en up-to-date houden 

van de producten 

Marc Lankamp en Andreas van der Weijde zullen bij eventuele 

wijzigingen in het product (LinkedIn) de handleiding aanpassen 

en opnieuw publiceren. 

Beheer van de producten In beheer van Andreas van der Weijde 

Eventuele handleidingen behorende 

bij de producten 

idem 

Wegwijs in beschikbaar materiaal / 

documenten 

idem 

Wat moet ermee gebeuren idem 
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Bijlage 2 Pilotvoorstel “Saxion op pad”  2013 
 

1. NAW-gegevens van de 
aanvrager 
 
 

Naam academie MIM 

Pilottrekker: P.A. van der Weijde Docentcode: Awe09 

Functie: Docent 1 Telnr:  0627400708 

 

2. Titel en korte beschrijving 
van de Pilotaanvraag 

Titel: Personal Branding 
Pilotomschrijving:  

We willen de studenten, docenten en de academie meer naar buiten laten profileren. Daarbij staat de 

student natuurlijk centraal. Social media kan hier een grote rol in spelen. Het is overigens de bedoeling om 

de studenten met de technologie te enthousiasmeren om betere resultaten te halen en deze ook te delen. 

Dit alles moeten leiden tot een betere binding/profilering met/in het werkveld.  

  

Doelstelling:  

- Modernisering en duurzaamheid van het onderwijs door de inzet van een tablet  

- Efficiënte en doelgerichte begeleiding van projectgroepen door docenten maar ook door de 

studenten zelf 

- Concreet willen we het volgende testen met het tabletgebruik: Activeren en motiveren van 

studenten en de theorieoverdracht efficiënter maken. 

 

Doelgroep: 
- Tweedejaarsstudenten van de opleiding CE en Sportmarketing. 

- Docenten. 

 
De volgende speerpunten worden getest voor de pilot: 
 

1. Profilering student: 

A. Youtube/Slideshare – Analyse van presentaties/storytelling/commercials in de klas (koptelefoon 
noodzakelijk) Gezamenlijk feedback opstellen voor bekeken element. 
B. Discussie/Blog/Wiki – Student laten verdiepen in gegeven onderwerp (branding student, 
verdieping in stof en kan invulling zijn voor een E-book) 
C. Profileren – Linkedin/Twitter opzetten met daarbij behorende opdrachten (bijvoorbeeld aantal 
contacten/updates per week)/ analyse van andere profielen door als ‘recruiter’ er naar te kijken. 

2. Efficiënte manier van theorieoverdracht 

Bovenstaande opdrachten zullen verwerkt worden in een ibook. 
De ingeleverde blogs/artikelen zullen samengebundeld als een ibook. 

 
 

3. Innovatie   
 

In hoeverre de innovatie aansluit op trends en ontwikkelingen binnen de eigen academie: 

Technologie en de band met het werkveld staan centraal in de strategische visie van MIM. 

 

4. Draagvlak 
. 

Hoe anderen binnen je academie met (de resultaten van) deze pilot hun voordeel kunnen doen: 

Tijdens een workshop naar aanleiding van de resultaten zal men kennismaken met de mogelijkheden op een 

tablet. Hierbij worden een aantal studenten uitgenodigd om hun mening/ervaringen te vertellen over de 

pilot.  

Tweede- en derdejaars studenten worden benaderd om mee te denken over het gebruik van een tablet in 

het onderwijs en hoe dit concreet ingevuld kan worden.  

De studenten uit de test-groep worden van te voren benaderd om deel te nemen aan de evaluatie.  
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5. Onderzoek 
 

Is er een parallelklas/groep aanwezig waar eventueel vergelijkend onderzoek mee mogelijk is? 

Ja, het onderzoek wordt in meerdere klassen uitgevoerd. Onder gelijke begeleiding zullen de groepen 

gesplitst worden in een ‘tablet’ klas en een ‘pc’ klas. De ‘tablet’ klas die zullen de opdrachten verkrijgen via 

een tablet(ibook) en de opdrachten dienen gemaakt worden via een tablet, de docent zal bij de 

terugkoppeling ook gebruik maken van een tablet. De ‘pc’ klas zal de opdrachten op papier ontvangen en via 

een pc uitwerken.   

6. Globale planning Geef hier aan hoe de planning van de pilot eruit ziet. 
Initiatieffase 
Week 4.1 = opstart onderzoek / projectplan afgerond  
Conceptfase 
Week 4.2 –4.5 = Gesprekken met tweede- en derdejaarsstudenten 
Week 4.2 –4.5 = Gesprekken met docenten 
Week 4.8 – 4.9 = Uitwerking ideeën tot concrete opdrachten 
Uitvoerfase  
Week 1.0 – Ontwikkelen materiaal voor Ibooks.  
Week 1.1 = Testgroep selecteren en informeren 
Week 1.1 – 1.10 = uitvoering van concrete opdrachten 
Evaluatiefase  
Week 2.1 / 2.2 = evaluatie met testgroep / aanpassingen 

7. Begroting Geef hier uw globale begroting weer. 
Het maximum bedrag is €15.000. 
Andreas van der Weijde 120 uur x 50 euro = 6000 
Marc Lankamp 50 uur x 50 euro = 2500 
Aanschaf koptelefoon (30 a 20 euro) = 600 
Aanschaf apps = 500 
Aanschaf ´draadloos werken met Ipad´ =  nog onbekend 
Brainstormen en evaluaties (lunch met studenten/docenten) – 500 euro  
Totaal bedrag van +/- : € 10.100,- 

8. Ondertekening 
 
De aanvragende academie 
dient hier te ondertekenen. 
Degene die ondertekent moet 
budgethouder en 
tekeningsbevoegd zijn voor 
de afdeling waar de 
pilottrekker (indiener) 
werkzaam is. 
 
 

Door ondertekening van de aanvraag gaat de academie  akkoord  
Naam pilottrekker : P.A. van der Weijde 

Functie: Docent 

Plaats: Deventer Datum: 15-4-2013 

Handtekening:  

Naam tekenbevoegde:  Rik Eijsink 

Functie: Directeur 

Plaats:  Datum:  

Handtekening:  
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Bijlage 3 Voor en nameting  
 
 
 
 
Saxion op Pad, inzet iPad bij MIM Personal Branding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs 
 
 
 
 
 
Simone van der Donk, Karin Truijen en Mark Gellevij 
 
Met dank aan Alieke Reimert, stagiaire Onderwijskunde RUG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact: 
M.H. Tromplaan 28, kamer S1.77 
7513 AB Enschede 
Postbus 70000 
7500 KB Enschede 
T: 06-49352911 
I: www.saxion.nl/onderwijsinnovatie 
E: s.e.vanderdonk@saxion.nl 

 
Inleiding 

In het studiejaar 2012-2013 is Saxion gestart met het project: ‘Saxion op Pad’. De doelstelling van dit 

project is zicht krijgen op de didactische meerwaarde van de iPad in het onderwijs. Om dit doel te 

bereiken zijn tien pilots opgezet binnen verschillende opleidingen en academies van Saxion. De tien 

pilots zijn geëvalueerd door middel van een voor- en nameting. In de voor- en nameting is gebruik 

gemaakt van een vragenlijst.  

In dit rapport wordt verslag gedaan van de voor- en nameting van de pilot binnen de academie 

Marketing & Internationaal Management (MIM). Bij MIM hebben studenten gedurende kwartiel 1 

http://www.saxion.nl/onderwijsinnovatie
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van het studiejaar 2013-2014 geëxperimenteerd met de inzet van de iPad voor personal branding. De 

academie verwacht dat door de inzet van iPads zowel studenten als docenten zich beter kunnen 

profileren. Bijvoorbeeld door het gebruik van sociale media op de iPad. Daarnaast is de verwachting 

ook dat door de inzet van de iPad in het onderwijs studenten gemotiveerder zijn om betere 

resultaten te halen en deze ook te delen.  MIM heeft voor de pilot vier doelstellingen geformuleerd:  

 Door de inzet van de iPad kunnen studenten efficiënte en doelgerichte begeleid worden door 

docenten. Daarnaast kan de iPad ook zorgen voor betere samenwerking tussen studenten 

onderling.  

 De iPad kan zorgen voor het activeren en motiveren van studenten. Daarnaast kan de iPad 

helpen bij het efficiënter overbrengen van de theorie.  

 De iPad kan zorgen voor modernisering en verduurzaming van het onderwijs 

 

Doelgroep: 

De pilot is afgenomen bij tweedejaars studenten commerciële economie. In totaal hebben 105 

studenten deelgenomen aan de pilot. In deze pilot zijn er geen iPads beschikbaar gesteld vanuit 

de academie. Studenten hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hun eigen tablet (Bring 

your own divice).   

Voorafgaand aan de start van de pilot is bij studenten 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. In totaal hebben 50 van de 105 studenten deelgenomen 

aan de voormeting (respons 47,6 %).  

Na afloop van de pilot is bij de studenten een nameting (vragenlijst) afgenomen waarin items 

zijn opgenomen die betrekking hebben op de inzet van de iPad voor personal branding. Aan de 

nameting hebben 30 van de 105 studenten deelgenomen. Dit is een respons van 28.6 %.  
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1. Voorkeur leergedrag  

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

leeractiviteiten. De items zijn geformuleerd in de vorm van stellingen. Op een 5-punts Likertschaal is 

door de student aangegeven in hoeverre de student het eens is met de stelling, met 1 = zeer oneens 

en 5 = zeer eens. De items zijn gebaseerd op een onderverdeling van de leerstijlen van Vermunt 

(betekenisgerichte leerstijl, reproductiegerichte leerstijl, toepassingsgerichte leerstijl en ongerichte 

leerstijl).  

Tabel 1 Gemiddelde en standaarddeviatie studenten voorkeur voor leerstijl (n = 51 studenten) 

Leervoorkeur 
Gemiddelde (1-5) en SD 

Betekenisgerichte leerstijl 3.6 (.56) 

Reproductiegerichte leerstijl 2.8 (.74) 

Toepassingsgerichte leerstijl 3.5 (.61) 

Ongerichte leerstijl 3.0 (.87) 

 

Door de studenten wordt het hoogst gescoord op de motieven en het leergedrag die horen bij de 

‘betekenisgerichte’ leerstijl van Vermunt (1988)(zie Tabel 1). 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.  

Ook relatief hoog wordt gescoord 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 neutraal (en relatief laag 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 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.  

Studenten scoren ook neutraal op 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.   
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2. Gebruik ICT middelen  

 
Vervolgens hebben we in de voormeting items (stellingen) opgenomen die betrekking hebben 

op het huidige gebruik van ICT door studenten. Uit Tabel 2 blijkt dat Whats app en Facbook en 

surfen op het internet de meest gebruikte ICT toepassingen zijn. Daarnaast wordt er ook vaak 

gebruik gemaakt van nieuws/actualiteiten en e-mail. Bijna alle studenten geven aan nooit 

gebruik te maken van MSN (98%). Ook Blogs wordt weinig gebruikt. 

 
Tabel 2 Gebruik ICT uitgedrukt in percentages (n = 50 studenten) 
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Surfen op internet  88% 6% 6% - 

Blackboard 24% 24% 46% 4% 2% 

Facebook  74% 12% 4% 6% 4% 

YouTube 28% 30% 30% 10% 2% 

Twitter 32% 2% 12% 12% 42% 

E-mailen 50% 24% 22% 4% - 

SMS 10% 4% 24% 42% 20% 

What’s App 100% - - - - 

MSN - - - 2% 98% 

Blogs - 4% 4% 6% 86% 

LinkedIn - 4% 8% 12% 76% 

Skype 4% 4% 12% 30% 50% 

Spelen van games 14% 14% 24% 24% 24% 

Digitaal lesmateriaal 6% 26% 38% 22% 8% 

Nieuws / actualiteiten  60% 18% 20% - 2% 

 

Daarnaast is in de voormeting de houding van studenten ten opzichte van nieuwe 

mediatoepassingen gepeild. Een meerderheid van de studenten (58%) geeft aan wel innovatief 

te zijn maar met het gebruik van nieuwe mediatoepassingen eerder meeloopt met nieuwe 

ontwikkelingen dan hiermee voorop loopt. Ongeveer een vijfde deel (22%) geeft aan niet 

innovatief te zijn wat betreft nieuwe mediatoepassingen. De overige 20% loopt voorop wat 

betreft nieuwe mediatoepassingen.  

 
Tabel 3 Nieuwe mediatoepassing en innovatief gedrag 

Als er een nieuwe mediatoepassing op de markt is, dan:  
Voormeting 
(n= 50) 

Ben ik er als eerste bij. Ik vind het belangrijk om nieuwe dingen snel te kennen en te weten. 
Ik was bijvoorbeeld een van de eerste met een Hyvesprofiel (en/of Facebook, LinkedIn, 
Twitter of ander profiel). Ook ben ik op de hoogte van de nieuwe gadgets, zoals de Ipad en 
nieuwe apps. 
 

20% 

Bekijk ik het op mijn gemak en experimenteer er wat mee. Ik had al vrij snel Hyves (en/of 
Facebook, Twitter of een ander profiel). Af en toe download ik een nieuwe App. Ik vind het 
leuk om nieuwe dingen te ontdekken. 
 

58% 

Wacht ik tot ik het heb gezien bij anderen. Als vrienden mij zeggen dat ik het ook moet 
gaan gebruiken, dan ga ik er naar kijken. Ik plaats bijvoorbeeld pas online berichtjes als ik 
dat gezien heb bij vrienden 
 

22% 
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3. Inzet iPad in het onderwijs 

 
Aan de studenten is in de nameting allereerst gevraagd wat ze van de cursus en de aanpak van 

de docent vonden. Op een 5-punts Likertschaal is door de student aangegeven in hoeverre de 

student het eens is met de stelling (1 = zeer oneens  tot 5 = zeer eens). In tabel 4 is te zien dat de 

studenten de communicatie tussen studenten en docent als prima hebben ervaren (gemiddeld 4.0). 

Daarnaast zijn de studenten ook positief over de manier van organisatie van de docent (gemiddeld 

3.9) en de informatieverstrekking over de cursus (gemiddeld 3.8), stelling: ‘de informatie over de 

cursus was duidelijk’. De studenten staan neutraal tegenover de stelling: ‘ik was tijdens de lessen zeer 

snel afgeleid’ (gemiddelde score 3.1). Ook beoordelen de studenten de lesruimte als neutraal. Ze 

scoorden op de stelling gemiddeld een 3.2 (stelling: ‘de lesruimten stimuleerde me om aan de slag te 

gaan met de opdrachten’).  

 

Tabel 4 Gemiddelde en standaarddeviatie studenten m.b.t.  

 
Respons nameting (n = 30) 
(schaal 1 – 5) 

De cursus was wat ik ervan verwachtte 3.4 (.78) 

De informatie over de cursus was duidelijk 3.8 (.89) 

Ik was op de hoogte van wat we per les gingen doen 3.6 (.93) 

Ik voelde me prettig in de lesruimten 3.8 (.91) 

De lesruimten stimuleerde me om aan de slag te gaan met de 
opdrachten 

3.2 (.89) 

De communicatie tussen de studenten en docent vond ik prima 4.0 (1.0) 

De docent had snel in de gaten wanneer je iets niet begreep 3.6 (.90) 

De docent vond contact met iedereen in de klas belangrijk 3.7 (.88) 

De docent had de lessen goed georganiseerd 3.9 (.78) 

De docent merkte het op als de sfeer niet goed is 3.3 (.80) 

Ik was tijdens de lessen zeer snel afgeleid 3.1 (1.1) 

  

 

Vervolgens is aan de studenten gevraagd of ze tijdens de lessen opdrachten hebben uitgevoerd 

aan de hand van een tablet. De studenten die hier met ‘ja’ hebben geantwoord worden verder 

meegenomen in de nameting omdat de rest van de nameting betrekking heeft op het gebruik van 

de tablet in het onderwijs. In tabel 5 worden de resultaten weergegeven. In de volgende 

onderdelen van de rapportage van de nameting worden alleen de 14 studenten meegenomen die 

‘ja’ als antwoord hebben gegeven.  

 

Tabel 5 Percentage & Frequentie uitvoering opdrachten a.d.h.v. tablet 

Heb je tijdens de lessen de opdrachten 
uitgevoerd aan de hand van een tablet? 

Percentage gegeven 
antwoorden (n=30) 

Aantal gegeven 
antwoorden (n=30) 

Ja 47% 14 

Nee 53% 16 
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4.  Verwachtingen en ervaringen gebruik iPad in het onderwijs 

 
In de voormeting  zijn items (stellingen) opgenomen over verwachtingen die studenten hebben over 

het gebruik van de iPad in het onderwijs. Deze verwachtingen zijn gericht op het zelfvertrouwen met 

betrekking tot het gebruik van de iPad, de relevantie en de bruikbaarheid van de iPad in het 

onderwijs. In de nameting zijn items opgenomen over de ervaringen van studenten over het gebruik 

van de iPad in het onderwijs. De ervaringen zijn gericht op het zelfvertrouwen met betrekking tot het 

gebruik van de iPad en de bruikbaarheid van de iPad in het onderwijs. De items van de voor- en 

nameting zijn geformuleerd in de vorm van stellingen. Op een 5-punts Likertschaal is door de student 

aangegeven in hoeverre de student het eens is met de stelling (1 = zeer oneens  tot 5 = zeer eens).  

De antwoorden op de stellingen van de voormeting zijn vergeleken met de antwoorden op de 

stellingen van de nameting.  

 

De analyse van de data (zoals in tabel 6 wordt weergegeven) laat zien dat studenten vooraf met 

vertrouwen het gebruik van de iPad in het onderwijs tegemoet zagen (gemiddeld 3.9) stelling: ik 

verwacht dat ik goed ben in het werken met de iPad. Uit de nameting blijkt dat ze achteraf iets hoger 

scoren op het werken met de iPad dan ze van te voren hadden verwacht (gemiddeld 4.0) stelling: ik 

ben goed in het werken met een tablet. Ook geven ze in de voormeting aan dat verwachten weinig 

hulp nodig zullen hebben om met de iPad te gaan werken (gemiddeld 1.7). In de voormeting gaven 

de studenten ook aan dat ze verwachten dat ze het systeem van de iPad snel onder de knie zouden 

hebben (gemiddeld 4.1). Uit nameting blijkt ook  dat de studenten uiteindelijk weinig hulp nodig 

hebben gehad om de iPad te kunnen gebruiken (gemiddeld 1.9) en dat ze het systeem van de iPad 

snel onder de knie hadden (3.9). De studenten beoordelen de volgende stelling neutraal: ‘ik vind het 

prettig om de iPad te gebruiken in het onderwijs’ (gemiddeld 3.2). 

 
Tabel 6 Gemiddelde en standaarddeviatie studenten m.b.t. zelfvertrouwen, relevantie en 
bruikbaarheid iPad voor- en nameting 

Stellingen voormeting Respons  
(n = 50) 

Stellingen nameting Respons 
(n= 14) 

Ik verwacht dat ik goed ben in het 
werken met de iPad 

3.9 (.97) Ik ben goed in het werken met de 
iPad 

4.0(.88) 

Ik denk dat ik hulp nodig heb van een 
technisch persoon om de iPad te 
kunnen gebruiken  

1.7 (.90) Ik heb gedurende de pilot hulp nodig 
gehad van een technisch persoon om 
de iPad te kunnen gebruiken 

1.9 (1.0) 

Ik denk dat ik veel  ga hebben aan 
het werken met de iPad tijdens de les  

3.2 (1.1) nvt nvt 

Ik vind het prettig om de iPad te gaan 
gebruiken in het onderwijs  

3.1 (1.1) Ik vind het prettig om de iPad te 
gebruiken in het onderwijs 

3.2 (1.5) 

Ik denk dat ik de iPad (het systeem) 
snel onder de knie heb zodat ik er 
ook snel mee aan de slag kan  

4.1 (.87) In vind dat ik de iPad (het systeem) 
snel onder de knie had zodat ik er 
ook snel mee aan de slag kon 

3.9 (.83) 

 

Naast de stellingen over het gebruik van de iPad in het onderwijs hebben we studenten in zowel de 

voor- als nameting stellingen voorgelegd over de wijze waarop de docenten de iPad didactisch 
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kunnen inzetten. De items zijn wederom geformuleerd in de vorm van stellingen. Op een 5-punts 

Likertschaal is door de student aangegeven in hoeverre de student het eens is met de stelling (1 = 

zeer oneens  tot 5 = zeer eens). Tabel 7 laat zien dat studenten vooraf neutraal tegenover de stelling 

staan gericht op de verwachting dat de iPad zal leiden tot meer interactie tussen student en docent 

onderling (gemiddeld 2.7). De studenten denken er net zo over de stelling gericht op de verwachting 

dat de iPad zal leiden tot meer interactie tussen studenten onderling (gemiddeld 2.8). Deze 

verwachtingen komen in grote lijnen overeen met de ervaringen die de studenten in de pilot hebben 

opgedaan (gemiddelde score nameting 2.9). Uit de voormeting blijkt dat studenten het enigszins 

eens zijn met de stelling dat de iPad ervoor zal zorgen dat ze snel afgeleid zijn (gemiddeld 3.3). Uit de 

resultaten van de nameting blijkt dat ze hier lager op scoorden dan verwacht (gemiddeld 3.2).  

 

Tabel 7 Gemiddelde en standaarddeviatie studenten m.b.t. bevordering van interactie 

Stellingen voormeting Respons 
voormeting  
(n = 50) 

Stellingen nameting Respons 
nameting 
(n= 14) 

Ik denk dat het gebruik van de iPad 
in het onderwijs tot meer interactie 
leidt tussen docent en student 

2.7 (1.1) Ik vind dat het gebruik van de iPad in 
het onderwijs tot meer interactie leidt 
tussen docent en student 

2.7 (.91) 

Ik denk dat het gebruik van de iPad 
in het onderwijs tot meer interactie 
leidt tussen studenten onderling   

2.8 (1.1) Ik vind dat het gebruik van de iPad in 
het onderwijs tot meer interactie leidt 
tussen studenten onderling   

2.9 (1.0) 

Ik denk dat ik door het gebruik van de 
iPad in het onderwijs snel afgeleid 
ben 

3.3 (1.0) Ik ben door het gebruik van de iPad 
in het onderwijs snel afgeleid 

3.2 (1.1) 

 

Vervolgens zijn enkel in de voormeting vragen gesteld over de manier waarop studenten verwachten 

dat de docent de iPad gaat inzetten ter ondersteuning van de vakinhoud en vakdidactiek. Deze 

vragen zijn afgeleid van de TPACK vragenlijst (Fisser & Voogt, 2011). Deze vragenlijst is gebaseerd op 

het Technological Pedagogical Content Knowlegde (TPACK) model van Koehler en Mishra (2005). 

Koehler en Mishra (2005) veronderstellen in hun onderzoek dat ICT alleen effectief te integreren is in 

het onderwijs wanneer de docent over kennis beschikt over de drie gebieden ‘technologie’, 

‘didactiek’ en ‘vakinhoud’. Pas wanneer deze kennis met elkaar wordt geïntegreerd is er volgens 

Koehler en Mishra (2005) sprake van een optimale inzet van ICT in het onderwijs. In dit onderzoek is 

gevraagd of de studenten verwachten dat de iPad de docent zal ondersteunen bij de inhoud van de 

les (Technological Content Knowledge, TCK). Studenten scoren hier met een 3.7 boven het 

gemiddelde op. Vervolgens is aan studenten de stelling voorgelegd of zij verwachten dat de iPad de 

docent ondersteunt bij de manier waarop hij/zij lesgeeft (Technological Pedagogical Knowledge, 

TPK). Hier scoren de studenten gemiddeld een 3.5 op. Studenten zijn het dus ook eens met deze 

stelling.  In de laatste stelling zijn deze eerdere twee stellingen samengevoegd door te vragen: ik 

verwacht dat de iPad de docent ondersteunt bij het overbrengen van de lesinhoud (Technogical, 

Pedagogical, Content Knowledge, TPACK). Hier scoorden de studenten tussen de TCK en de TPK vraag 
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gemiddeld een 3.6 op. Op basis hiervan mogen we concluderen dat studenten positief tegenover de 

wijze waarop de iPad de docent kan ondersteunen bij de vakinhoud en didactiek staan (zie figuur 1). 

 

 

 
 

 

 

Figuur 1 integratie van de iPad in het onderwijs voor- en nameting (n=50) 

Om meer inzicht te krijgen in de houding van de student t.o.v. de iPad in het onderwijs hebben 

we de studenten zowel in de voormeting als nameting nog een aantal aanvullende vragen 

gesteld. We hebben studenten gevraagd naar hun mening ten aanzien van de toegevoegde 

waarde van de iPad op school. In Tabel  zijn de antwoorden uit zowel de voor- als nameting in 

percentages weergeven. Op basis van de gegeven antwoorden kan verondersteld worden dat de 

studenten de waarde van het gebruik van de iPad op school redelijk positief inschatten. Als de 

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

‘beetje toegevoegde waarde’ iets is toegenomen (van 40 % naar 50 %).  

 
Tabel 8 Toegevoegde waarde van het gebruik van de iPad op school  

Zie je een toegevoegde waarde van 
het gebruik van de iPad op school? 

Percentage gegeven 
antwoorden voormeting 
(n=50) 

Zie je een toegevoegde waarde 
van het gebruik van de iPad op 
school? 

Percentage gegeven 
antwoorden nameting 
(n=14) 

Ja, dat zou veel kunnen toevoegen 26% Ja, de iPad is van toegevoegde 
waarde 

21% 

Ja, dat zou een beetje waarde kunnen 
toevoegen 

40% Ja, de iPad heeft een beetje waarde 
kunnen toevoegen 

50% 

Nee, dat zou niets aan school – tijdens 
stage of les – toevoegen 

22% Nee, de iPad heeft  niets toegevoegd 29% 

Ik weet het niet 12% Ik weet het niet, want ik heb de iPad 
in mijn groepje niet gebruikt 

- 

 

Vervolgens is aan de studenten de vraag gesteld of dat zij een voorbeeld zouden kunnen geven 

van hoe de iPad ingezet zou kunnen worden om van toegevoegde waarde te zijn. De gegeven 

Technological 
knowledge 

(TK) 

Content 
knowledge 

(CK) 

Pedagogical 
knowledge 

(PK) 

Technological Content Knowledge (TCK): 
Ik verwacht dat de iPad de docent 
ondersteunt bij de inhoud van een les. 
Gemiddeld voormeting: 3.7 (.92).  
 

Technological Pedagogical Knowledge 
(TPK): Ik verwacht dat de iPad de docent 
ondersteunt bij de manier waarop hij/zij 
lesgeeft. Gemiddeld voormeting: 3.5 (.76).  

Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK): Ik verwacht dat de 
iPad de docent ondersteunt bij het 
overbrengen van de lesinhoud. Gemiddeld 
voormeting: 3.6 (.99).  
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open antwoorden zijn in de eerste instantie uitgeschreven en vervolgens geclusterd. Per cluster 

is aangegeven hoe vaak een antwoord is gegeven. Hierbij was het mogelijk dat in één antwoord 

elementen uit twee clusters benoemd zijn waardoor het totale aantal in de tabel hoger kan 

liggen dan het totaal aantal respondenten (zie Tabel 9 en Tabel 10).  

 
Tabel 9 Voorbeelden van inzet van iPad in het onderwijs (voormeting) 

Voorbeelden toegevoegde waarde inzet tablet in het onderwijs (n=34) 
 

Informatie opzoeken (10 van 34) Meer informatie 

Extra informatie er bij kunnen zoeken 

Je kan snel iets opzoeken als je iets even niet snapt 

Leerlingen kunnen zelf voorbeelden zoeken bij bepaalde theorieën 

Snel iets opzoeken 

Makkelijk zaken opzoeken 

Dingen die je niet begrijpt kun je snel opzoeken 

Meekijken met PowerPoints (7 van 
34) 

Zelf sheets bijhouden 

De sheets voor je hebben en dus zelf extra door de sheets kunnen 
schollen 
Zelf de powerpoint voor je 

 Dat de sheets ook op de tablet te vinden zijn en als de docent te 
snel verder gaat met de volgende sheet jij deze zelf nog eens 
rustig kunt bekijken 

 Powerpoint beter mee lezen 

Aantekeningen digitaal maken  (5 
van 34) 

Op sheets aantekeningen kladden 

Sneller met de les mee kunnen komen dmv sneller aantekeningen 
kunnen maken 
Aantekeningen heb je niet meer allemaal op losse blaadjes maar 
staan allemaal keurig opgeslagen op je tablet, je hebt meer 
overzicht 

 Maken van overzichtelijke aantekeningen 

Formatieve toetsen (4 van 34) Oefentoets-apps 

Er kunnen vragen worden gesteld op de tablet 

 Een oefentoets geven waarbij je de meerkeuze kan invullen op je 
tablet 
Het maken van oefententamens via een PPP en de app Socrative 
Student 

Interactie (3 van 34) Interactie 

Meer interactie 

Snellere interactie 

Overig  Digitaal opdrachten maken 

 Bespaart papier 

 Cloud opslag, overal je documenten bij je 

 Verandering van de regulieren lesmethoden 

 Duidelijkheid scheppen 

 Presentaties delen 

 Boeken op ipad, lesstof op ipad 

 Snel schakelen tussen theorie en praktijk 

 Voorbeelden  

 Gebruik maken van programma’s 

 Qua snelheid en qua gebruik van de Saxion sites 

 Delen van informatie met studenten en docent en het 
verduidelijken door middel van internet 

 Meer beeldmateriaal en meer zelf bezig zijn 

 Bronnen die helpen bij de les van te voren kunnen openen zodat je 
met de docent mee kan kijken 

 Notities maken 

Geen idee (1 van 34) Geen idee 
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Uit de gegevens van tabel 9 blijkt dat studenten ‘het zoeken van informatie’ het vaakst (10 van 

34) benoemen als voorbeeld van de toegevoegde waarde van de tablet in het onderwijs. Ook het 

meekijken met de PowerPoints is (7 van 34) vaak benoemd. Uit de gegevens van de nameting 

blijkt dat studenten ‘lesstof bij de hand’ en ‘handigheid’ het vaakst (2 van 10) benoemen als 

voorbeeld van de toegevoegde waarde van de tablet in het onderwijs. Wanneer de uitkomsten 

uit de voor- en nameting met elkaar worden vergeleken valt op dat de studenten het makkelijk 

vinden om lesstof bij de hand te hebben. Dit gaven ze in de voor- en nameting aan. 

 

Tabel 10 Voorbeelden van inzet van iPad in het onderwijs (nameting) 

Voorbeelden toegevoegde waarde inzet tablet in het onderwijs (n=10) 
 

Lesstof bij de hand (2 van 10) Snel sheets bij de les pakken 

Het is makkelijk om de lesstof erbij te pakken 

Handig (2 van 10) Handig voor lessen als personal branding 

Het is handig maar leid wel af op sommige momenten 

Overig Up-to-date blijven 

Het werkt erg gemakkelijk 

Dingen bekijken maar linkedin op de tablet werkt niet optimaal 

 Voor mijzelf maakt het papierwerk vaak overbodig. Je hebt op een 
makkelijke manier snel informatie tot je beschikking.  

 Voorbeelden zoeken bij theorie op de tablet 

Snel googelen 

 Je kan snel gebruik maken van een applicatie 

 

Om inzichtelijk te krijgen hoeveel studenten gebruik maken van een tablet is de studenten gevraagd 

of ze eigenaar zijn van een tablet (zie tabel 11) en of ze een tablet ter beschikking kunnen krijgen 

voor het maken van schoolopdrachten (zie tabel 12). De studenten die bij de vraag of ze eigenaar van 

een tablet zijn ‘nee’ hebben ingevuld is de vraag gesteld of ze een tablet ter beschikking kunnen 

krijgen voor het maken van een opdracht voor school. Uit de gegevens van tabel 11 en 12 blijkt dat 

totaal 19 van de 50 studenten geen tablet heeft of kan gebruiken. De overige 31 studenten zijn zelf 

eigenaar van een tablet of kunnen een tablet gebruiken voor het maken van een schoolopdracht.  

 

Tabel 11 Percentage & Frequentie eigenaar tablet 

 
Ben jij de eigenaar van een tablet? 

Percentage gegeven 
antwoorden (n=50) 

Aantal gegeven 
antwoorden (n=50) 

Ja 40% 20 

Nee 60% 30 

 

Tabel 12 Percentage & Frequentie beschikking tablet 

Kan je een tablet tot je beschikking 
krijgen voor een schoolopdracht? 

Percentage gegeven 
antwoorden (n=31) 

Aantal gegeven 
antwoorden (n=31) 

Ja 39% 12 

Nee 61% 19 



Pagina 26 van 31 Eindrapportage pilot academie MIM 

 

Doordat in totaal 19 studenten geen tablet hebben of geen gebruik kunnen maken van een tablet 

kan het zijn dat in de volgende vragen het aantal respondenten lager ligt omdat hier wordt gevraagd 

naar het gebruik van apps op de tablet. Om inzichtelijk te krijgen welke apps (programma’s die op de 

tablet zijn gedownload) zij gebruiken op hun tablet, is hen gevraag om vijf apps te benoemen die zij 

vaakst gebruiken.  

 

Uit figuur 2 blijkt dat Facebook (24 van 34), apps om het nieuws te volgen (17 van 34) Internet 

(safari) (14 van de 34), sportapps (13 van 34) en verschillende games (12 van 34), de meest gebruikte 

apps zijn op de tablet. Vervolgens is de vraag gesteld welke apps studenten het meest geschikt 

achten voor het onderwijs. Hierbij gaven 6 van de 30 studenten aan dat internet (safari) de meest 

geschikte app achten voor het onderwijs. Word of Officepakketen is ook door 6 van de 30 studenten 

genoemd als geschikte app voor het onderwijs. Ook gaven 4 studenten LinkdIn een geschikte app te 

vinden voor het onderwijs.  

 

 

De apps die de studenten het meest gebruiken zijn Facebook (13 van 14) en LinkedIn (10 van 14). 

Daarnaast is in de nameting aan de studenten gevraagd welke apps ze het meest geschikt vinden 

voor het onderwijs (zie figuur 3). Bij de nameting is gebleken dat studenten het meest gebruik maken 

Blackboard (6 van 14). Ook worden apps als LinkdIn (5 van 14) en Internet (3 van 14) genoemd als 

geschikte apps voor het onderwijs.  
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Figuur 2 Frequentie van de meest gebruikte apps (n=34) en geschikte apps voor het 

onderwijs (n=30) (voormeting) 
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Figuur 3 Frequentie van de meest gebruikte apps (n=14) en geschikte apps (n=14) voor 

het onderwijs (nameting) 
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5. Conclusie  

 
In deze pilot hebben tweedejaars studenten commerciële economie geëxperimenteerd met het 

gebruik van de iPad voor personal branding. Er is een voor- en nameting afgenomen om het 

gebruik van de iPad in het onderwijs te evalueren. Kort samengevat bleek uit de voormeting dat 

de studenten verwachten dat ze goed zijn in het werken met de iPad maar opvallend is dat ze de 

neutraal tegenover de stelling staan of ze het prettig vinden om te werken met de iPad in het 

onderwijs. Daarnaast ziet de meerderheid van de studenten maar een ‘beetje’ toegevoegde 

waarde van het werken met de iPad in het onderwijs. De iPad wordt in het onderwijs 

voornamelijk gebruikt voor het digitaal bij de hand hebben van de lesstof. De studenten geven 

aan dat Blackboard en LinkedIn geschikte apps zijn voor het onderwijs.  

 

MIM zou in de toekomst nadrukkelijker kunnen kijken hoe ze de iPad nog bewust(er) kunnen 

inzetten in het onderwijs om te innoveren en aan te sluiten bij de belevingswereld van 

studenten. Daarnaast zou er rekening kunnen worden gehouden met de behoefte en de 

mogelijkheden van de studenten. Er zou bijvoorbeeld bewuster aangesloten kunnen worden bij de 

leervoorkeuren van de studenten. Studenten hebben verschillende voorkeuren voor de manier 

waarop ze het beste leren. In relatie tot het gebruik van de iPad in het onderwijs kan MIM aansluiten 

bij de voorkeur voor de manier waarop studenten leren oftewel de leerstijl van studenten. De 

voormeting laat zien dat alle studenten hoog scoren op de ‘betekenisgerichte’ en 

‘toepassingsgerichte’ leerstijl. Studenten met een betekenisgerichte leerstijl proberen verbanden te 

leggen, een eigen mening te vormen en de leerinhoud op zichzelf te betrekken. Studenten met een 

toepassingsgerichte leerstijl proberen voorbeelden in de praktijk te verklaren en op die manier leren 

ze problemen op te lossen. Beide leerstijlen vragen om een werkvorm ondersteund door de iPad 

waarbij studenten zelf de mogelijkheid krijgen om (deels) hun eigen leerproces te sturen.  
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Bijlage 4 Screenshots Ibook 
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