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Doel onderzoek 

• Evaluatie opbrengsten pilots 

• Generiek advies over de didactische 
meerwaarde van de iPad in het 
onderwijs 
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Pilots deelname onderzoek 

1. AGZ  iPad als hulpmiddel bij bewegingsanalyse  

2. AGZ Scorion, begeleiden met behulp van de iPad 

3. AMM Einsatzmöglichkeiten von iPads im Rahmen des Sozialpädagogikstudiums  

4. HBS Integratie iPad in het evenementenonderwijs  

5. LED PGO en samenwerkend leren ondersteund met iPads 

6. MIM Personal Branding  

7. APO Vervolg project iPad-klas / 3 lijnen 

8. SLH Formatief toetsen met de App Socrative als opmaat voor gedifferentieerd werken 

in de  

PABO  
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Opzet onderzoek 

• 8 pilots 
• Onderzoeksvraag per pilot 

  T0    T1 

Experimentele 

groep  

M1 X M2 

T: testmomenten  
X: interventie, gebruik iPad in klas door studenten 
M1: Voormeting  
M2: Nameting 
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Variabelen 

Variabelen Voormeting Nameting Onderzoeksvraag 

Leervoorkeur √ X Wat is de leervoorkeur van de onderzoeksgroep en op welke didactiek sluit hier het 

beste op aan? 

Innovatief gedrag √ √ Neemt het (ervaren) innovatieve gedrag toe door de inzet van de iPad 

Self-efficacy (vertrouwen in 

het gebruik iPad) 

√ √ Hebben studenten vertrouwen in het gebruik met de iPad en blijkt dit vertrouwen 

terecht te zijn?  

Motivatie  √ √ Verwachten studenten dat ze het werken met de iPad prettig vinden en komen deze 

verwachtingen uit? 

Interactie √ √ Leidt de inzet van de iPad tot meer interactie tussen studenten onderling en tussen 

student en docent? 

Concentratie √ √ Heeft de inzet van de iPad invloed op de mate waarin de studenten snel afgeleid 

zijn? 

Integratie iPad met 

vakinhoud en vakdidactiek 

√ X Verwachten de studenten dat de docenten de iPad inzetten ter ondersteuning van 

hun vakinhoud en vakdidactiek? 

Toegevoegde waarde √ √ Verwachten de studenten dat de iPad van toegevoegde waarde zal zijn en worden 

deze verwachtingen waargemaakt? 

Gebruik App’s / geschikte 

App’s voor onderwijs 

√ √ Welke app’s gebruiken de studenten het meest en welke vinden zij het meest 

geschikt voor het onderwijs? 

ICT gebruik algemeen √ √ Neemt naar mate de iPad in het onderwijs wordt ingezet ook het algemene ICT 

gebruik toe? 
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Pilot specifieke variabelen 
Variabelen Pilot Onderzoeksvraag 

Bewegingsanalyse AGZ1 Is de iPad van toegevoegde waarbij het uitvoeren van een bewegingsanalyse? 

Samenwerken AGZ1 / LED Is de iPad van toegevoegde waarde bij het samenwerkend leren? 

Probleemgestuurd 

Onderwijs 

LED Is de inzet van de iPad van toegevoegde waarde bij de uitvoering van de Zevensprong methode?  

Scorion AGZ2 Wat is de bruikbaarheid van Scorion in vergelijking met de elektronische leeromgeving 

Blackboard? 

App’s AMM Wat zijn geschikte apps voor de beroepspraktijk en apps ter ondersteuning van leren en 

samenwerken? 

Evenementenonderwijs HBS Is de iPad van toegevoegde waarde om (1) het onderwijs innoveren en (2) om aan te sluiten bij 

de belevingswereld van studenten? 

Personal branding MIM Blijkt uit de moduul evaluatie dat de inzet van de iPad van toegevoegde waarde is geweest?  

Gebruik digitale 

schoolboeken 

PABO Is het aanbieden van digitale schoolboeken met behulp van de iPad van toegevoegde waarde 

voor het onderwijs? 

Didactische gebruik iPad PABO Op welke wijze zet de docent de iPad in ter ondersteuning van de vakinhoud en didactiek, en is 

de student in staat om dit zelf toe te passen op een bassischool?  

Formatief toetsen SLH Kan de applicatie Socrative op de iPad worden ingezet om de voorkennis van de studenten 

formatief te toetsen en zien de studenten hiervan de meerwaarde in? 

  

Adaptief handelen SLH Bieden de uitkomsten van de formatieve toets voldoende handvatten om adaptief onderwijs te 

bieden en ervaren de studenten dit op deze wijze? 
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Uitwerking onderzoek 

• 8 rapportages voormeting 
• 8 rapportages voor- en nameting 
• 1 generiek rapport voor- en nameting 
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Respons 
Pilot Respons voormeting Respons nameting 

Pilot 1 AGZ1 60 van de 68 (88%)  18 van de 68 (26%) 

Pilot 2 AGZ2 31 van de 36 (86%)  12 van de 36 (33%) 

Pilot 3 AMM 11 van de 16 (69%) 22 van de 31 (71%) 

Pilot 4 HBS 27 van de 37  (74%) 8 van de 37 (21%) 

Pilot 5 LED 25 van de 34  (74%) 10 van de 34 (29%) 

Pilot 6 MIM 51 van de 105 (49%) 30 van de 105 (29%) 

Pilot 7 PABO 30 van de 30 (100%) 23 van de 27 (85%) 

Pilot 8 SLH 10 van de 12 (83%) 9 van de 12 (75%) 

Totaal 245 van de 338 (72%) 132 van de 350 (38%) 
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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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Resultaten 

  AGZ1 

(n=60) 

AGZ2 

(n=31) 

AMM 

(n=11) 

HBS 

(n=27) 

LED 

(n=25) 

MIM 

(n=51) 

PABO 

(n=30) 

SLH 

(n=10)  

Alle 

pilots 

(n=245) 

Betekenisgerichte 

leerstijl 

3.74(.39) 3.61(.50) 4.0 (.41) 3.8 (.48) 3.7 (.38) 3.6 (.56) 4.0 (.39) 4.1 (.32) 3.77 (.47) 

Reproductiegerichte 

leerstijl 

3.05(.48) 2.65(.46) 2.5 (.77) 2.8 (.45) 2.7 (.54) 2.8 (.74) 2.9 (.46) 2.9 (.69) 2.84 (.58) 

Toepassingsgerichte 

leerstijl 

3.33(.43) 3.23(.48) 3.3 (.43) 3.4 (.49) 3.3 (.38) 3.5 (.61) 3.3 (.46) 3.2 (.39) 3.37 (.48) 

Ongerichte leerstijl 3.20(.41) 3.27(.57) 2.9 (.52) 3.2 (.62) 3.2 (.44) 3.0 (.87) 3.2 (.52) 3.2 (.88) 3.19(.61) 

voorkeur voor leerstijl (voormeting) 
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Resultaten  leervoorkeur  

• Betekenisgerichte leerstijl (gem. 3.77, sd .47) 

• Zelfsturing, opbouw van kennis, diepte 
verwerking en persoonlijke interesse 

• Begrijpen en het leggen van verbanden 

• Didactiek: ruimte sturing eigen 
leerproces 
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Resultaten 

Stelling voormeting Resultaten 

voormeting 

(n=245)  

Stelling nameting Resultaten 

nameting 

(n=104) 

Ik verwacht dat ik goed ben in het werken met 

de iPad 

3.8 (.81) Ik ben goed in het werken met de iPad 3.9 (.73) 

Ik denk dat ik hulp nodig heb van een technisch 

persoon om de iPad te kunnen gebruiken 

1.9 (.85) Ik heb gedurende de pilot hulp nodig gehad 

van een technisch persoon om de iPad te 

kunnen gebruiken 

1.9 (.98) 

Ik vind het prettig om de iPad te gaan gebruiken 

in het onderwijs 

3.6 (.98) Ik vind het prettig om de iPad te gebruiken in 

het onderwijs 

3.7 (1.06) 

Ik denk dat ik de iPad (het systeem) snel onder 

de knie heb zodat ik er ook snel mee aan de 

slag kan 

4.2 (.72) In vind dat ik de iPad (het systeem) snel 

onder de knie had zodat ik er ook snel mee 

aan de slag kon 

4.1 (.88) 

Self-efficacy en motivatie gebruik iPad 
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Resultaten 

Stelling voormeting Resultaten 

voormeting 

(n=226)  

Stelling nameting Resultaten 

nameting 

(n=104) 

Ik denk dat het gebruik van de iPad in het 

onderwijs tot meer interactie leidt tussen docent 

en student 

3.0 (1.1) Ik vind dat het gebruik van de iPad in het 

onderwijs tot meer interactie leidt tussen 

docent en student 

3.0 (.90) 

Ik denk dat het gebruik van de iPad in het 

onderwijs tot meer interactie leidt tussen 

studenten onderling  

3.3  (1.0) Ik vind dat het gebruik van de iPad in het 

onderwijs tot meer interactie leidt tussen 

studenten onderling  

3. 5 (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 

2.9 (.95) 

Interactie en afleiding door gebruik iPad 
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Resultaten 
Integratie iPad met vakinhoud en didactiek 
(voormeting) 

Technological 
knowledge 

(TK) 

Content 
knowledge 

(CK) 

Pedagogical 
knowledge 

(PK) 

Technological Pedagogical Knowledge 

(TPK): Ik verwacht dat de iPad de docent 

ondersteunt bij de manier waarop hij/zij 

lesgeeft. Gemiddeld: 3.6 (.82) 

Technological Content Knowledge (TCK): 

Ik verwacht dat de iPad de docent 

ondersteunt bij de inhoud van een les. 

Gemiddeld: 3.7 (.83) 

Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPACK): Ik verwacht dat de 

iPad de docent ondersteunt bij het 

overbrengen van de lesinhoud Gemiddeld: 

3.7 (.83) 
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Resultaten 
Zie je een toegevoegde waarde van het 

gebruik van de iPad op school? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja, dat zou veel
kunnen toevoegen

Ja, dat zou een beetje
waarde kunnen

toevoegen

Nee, dat zou niets aan 
school – tijdens stage 

of les – toevoegen 

Ik weet het niet

Voormeting (n=226)

Nameting (n=104)
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Resultaten 

Voorbeelden toegevoegde waarde inzet iPad 

in het onderwijs (voormeting) 

Resultaten 

voormeting 

(n=169)  

Voorbeelden toegevoegde waarde inzet 

iPad in het onderwijs (nameting) 

Resultaten 

nameting 

(n=105) 

Informatie opzoeken 49 Informatie verwerken/ aantekeningen maken 22 

Video’s bekijken / bewerken 22 Inzicht lesmateriaal / Blackboard 17 

Meekijken met PowerPoint presentaties 21 Informatie opzoeken 14 

Toegankelijkheid / praktisch inzetbaar 13 Toegankelijkheid / praktisch inzetbaar 12 

Informatie verwerken/ aantekeningen maken 13 Meekijken met PowerPoint presentaties 9 

Gebruik digtale schoolboeken / lesmateriaal 13 Content gerelateerde app’s 8 

Meest benoemde voorbeelden van inzet 
van iPad in het onderwijs  



Kom verder. Saxion. 

Resultaten 

Welke app’s vind jij het meest geschikt voor 

het onderwijs? (voormeting) 

Resultaten 

voormeting 

(n=128)  

Welke app’s vind jij het meest geschikt 

voor het onderwijs? (nameting) 

Resultaten 

nameting 

(n=126) 

Office / notities 24 Online document / dropbox 19 

Blackboard 15 Office notities 17 

Internet / safari 14 Internet / safari 15 

Online document / dropbox 14 Socrative 13 

Content gerelateerde app’s 13 Blackboard 12 

Meest geschikte app’s voor het onderwijs 
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Resultaten 
Frequentie ICT gebruik in het algemeen 

  

Meerdere keren 

per dag 

1 keer per dag 

  

Meerdere keren 

per week 

Enkele keren per 

maand 

(bijna) nooit 

  

vm nm vm nm vm nm vm nm vm nm 

Surfen op internet  91% 88% 6% 11% 4% 1% - 1% - - 

Blackboard 31% 23% 23% 32% 25% 28% 2% 3% 8% 15% 

Facebook  76% 75% 10% 12% 6% 8% 3% 2% 6% 3% 

YouTube 28% 32% 25% 24% 29% 24% 13% 12% 5% 8% 

Twitter 21% 28% 6% 7% 9% 9% 6% 9% 50% 56% 

E-mailen 56% 49% 24% 33% 14% 16% 4% 1% 2% 1% 

SMS 27% 12% 8% 8% 17% 22% 29% 25% 20% 34% 

What’s App 93% 91% - - - 3% - 1% 7% 6% 

Blogs 2% 6% 3% 3% 2% 7% 7% 14% 86% 71% 

LinkedIn - 6% 2% 4% 4% 16% 9% 9% 86% 66% 

Skype 4% 2% 4% 1% 8% 9% 33% 34% 62% 55% 

Spelen van games 18% 14% 15% 18% 22% 21% 16% 17% 29% 29% 

Digitaal lesmateriaal 26% 22% 28% 27% 32% 37% 9% - 6% 4% 

Nieuws/actualiteiten 37% 40% 33% 23% 21% 23% 6% 10% 4% 4% 
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Conclusie 

Voorwaardelijke factoren 

• Betekenisgerichte leerstijl 

• Gemotiveerd 

• Self-efficacy  

 

Meer aandacht voor TPACK 

  voor didactische meerwaarde  
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Vragen? 

s.e.vanderdonk@saxion.nl 

06-49352911 

Saxion_Simone 
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