
40 - inDruk november 2013

Steeds meer scholen overwegen tablets in de klas. In deze tijd van 

crisis en besparingen willen ze ook het zekere voor het onzekere 

nemen en goed beslagen ten ijs komen. De eerste vraag die gesteld 

moet worden, is: Waarom willen we ict invoeren in de school? Het 

gaat hier om de opvatting van de school over kwalitatief goed en 

doelmatig onderwijs, de wijze waarop ze dat wil realiseren en de 

plaats die ict daarbij inneemt. 

Voorwaarden voor succesvol werken met laptops of tablets

Recent is in Groot Brittannië onderzoek1 gedaan naar de inzet van 

tablets in vijf scholen voor voortgezet onderwijs met interessante 

resultaten. Het blijkt dat het tijd en inspanning vergt om het gebruik 

van tablet in te voeren in de school. Sterk leiderschap kan de invoe-

ring en acceptatie bevorderen. Voorwaarde is wel dat docenten zich 

competent voelen en weten waarom er met tablets gewerkt wordt. 

Andere voorwaarden voor een succesvolle invoering zijn: infra-

structuur, keuze van devices en voldoende bruikbaar leermateriaal. 

Dit klinkt bekend; de aspecten van het Vier in balans monitor gelden 

ook bij de invoering van tablets. 

Invloed van tablets op leren

Nieuw is dat dit onderzoek uitwijst dat leerlingen die werken met 

tablets meer betrokkenheid tonen bij het leren en meer samen-

werken. Maar ook dat leerlingen snel zijn afgeleid en dat tablets 

leerlingen (nog) niet helpen bij het zelf organiseren van de invul-

ling van hun tijd. De Vier in balans monitor bewijst dat bij goed 

gebruik van ict de motivatie, de leerprestaties en de leersnelheid 

bij leerlingen toenemen. Het zorgt voor meer efficiency, lagere 

kosten en tevreden gebruikers. Deze worden echter niet zozeer 

veroorzaakt door het apparaat dat de leerling gebruikt, maar 

door het digitale leermateriaal, de software en websites die zij 

gebruiken en de begeleiding van de leerkracht. We komen hier 

straks op terug. Er zijn ook tegengeluiden: Het gebruik van een 

tablet zou de creativiteit uit een kind halen, de concentratie hin-

deren, leiden tot een laag niveau van de woordenschat en zal de 

rol van de docent reduceren tot een installateur van apps. 

Tablets vs laptops

De afgelopen jaren zijn diverse scholen gestart met het werken 

met tablets2. Dit werpt de vraag op waarom zij gekozen hebben 

voor een tablet in plaats van bijvoorbeeld een laptop. Met een 

laptop kun je immers dezelfde dingen doen (en meer) en is toch 

ook mobiel. Tablets hebben een aantal voordelen ten opzichte van 

laptops. Ze zijn lichter, kleiner, makkelijk mee te nemen en mak-

kelijk op te bergen in de klas. Tablets hebben een langere batterij-

duur. Ze starten snel op en zijn voor korte tijd in te zetten in de 

klas. Je kunt leerlingen snel en makkelijk op internet laten surfen, 

video’s laten bekijken en een stuk uit het lesboek laten lezen. 

De bediening is intuïtief, met je vinger kun je alles wat op het 

scherm verschijnt aanzetten. En het is een socialer apparaat; als 

leerkracht kijk je niet tegen de achterkant van opengeklapte lap-

tops aan. Je kunt makkelijker met elkaar communiceren.

Daarnaast hebben tablets de voordelen van elk mobiel apparaat. 

Door met tablets te werken kunnen leerlingen tijd- en plaats-

onafhankelijk leren. Ze kunnen altijd en overal aan de slag met de 

lesstof en zijn niet gebonden aan vaste werkplekken of computer-

ruimtes3. Ook buiten het klaslokaal kunnen leerlingen werken aan 

schoolgerelateerde zaken. 

Er zijn ook nadelen aan tablets ten opzichte van laptops. Er is op dit 

moment nog onvoldoende digitaal materiaal beschikbaar om tablets 

voor alle vakken volledig en effectief te kunnen inzetten in het onder-

wijsleerproces. De verschillende besturingssystemen van de tablets 

De Vier in balans monitor van Kennisnet zegt dat een 

succesvol ict-implementatietraject valt of staat met het in 

balans zijn van vier bouwstenen: een duidelijke onderwijs-

visie, de deskundigheid van de leraar, de beschikbaarheid 

van de juiste inhoud en toepassingen en het op orde zijn 

van een goede ict-infrastructuur.

Het inzetten van tablets in de klas blijft de gemoederen bezighouden. De opening van enkele Steve Jobsscholen aan 
het begin van dit schooljaar deed wederom stof opwaaien. Zelfs Fokke en Sukke laten regelmatig hun stem horen 
over de tablet. Maar eigenlijk zou de discussie verder moeten gaan dan alleen de tablet. Het gaat om het gebruik van 
ict of nieuwe technologieën in het onderwijs. En dan maakt het niet uit welk device je gebruikt.

Tablets in het onderwijs  
De hype voorbij

maakt het soms onmogelijk om specifieke apps en digitaal leer-

materiaal op de tablet te kunnen draaien. Veel digitaal leer materiaal 

maakt gebruik van Flash. Sommige typen tablets ondersteunen deze 

technologie niet, waardoor dit leermateriaal on toegankelijk is via 

deze tablets. Ook biedt een tablet nog niet voor alle functies van een 

laptop een oplossing; er zijn maar weinigen die een scriptie 

schrijven op de tablet. Laat staan een video editen. 

Een school moet bij de aanschaf van een tablet bewust kiezen tussen 

de drie dominante systemen die markt nu aanbiedt: Android van 

Google, IOS van Apple en Windows van Microsoft. Iedere keuze 

heeft eigen voordelen, maar brengt ook beperkingen met zich mee 

in het (her)gebruik van bepaald digitaal leermateriaal, apps en 

andere schoolspecifieke toepassingen.
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1   One-to-one tablets in secundary schools, Family Kids and Youth, 2013
2   Vier in balans monitor, 2010

3   Vier in balans monitor, 2010
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Toekomst

Overigens zullen we in de toekomst zien dat verschillen gaan ver-

dwijnen. Zowel tussen de verschillende types tablets als tussen de 

tablet en de laptop. Grote bedrijven als Google, Microsoft en Apple 

zijn hard bezig om leermaterialen en apps te ontwikkelen, en hun 

tablets zo aan te passen dat de software op alle typen tablets kan 

draaien. Uitgeverijen ontwikkelen websites en leermateriaal dat 

specifiek in browsers van mobiele apparaten goed werkt. De apps 

worden daarvan afgeleid.

Daarnaast wordt het verschil tussen tablets en laptops kleiner. 

Tablets zijn vaak uitgerust met een keyboard dock of een optio-

neel keyboard. De laptops worden kleiner en uitgerust met een 

touchscreen.

Invloed van tablets op leren

Terug naar de effecten van tablets op het leerrendement: Hebben 

tablets een positieve invloed op de prestaties van leerlingen? Deze 

vraag is nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden en zal misschien 

ook niet eenduidig te beantwoorden zijn. Zoals we eerder lazen, 

gaat het immers niet om het apparaat zelf maar om het lesmateriaal 

dat de leerling gebruikt en de wijze waarop de leerkracht dit les-

materiaal (en daarmee de tablet) inzet.

In samenwerking met het Stanislas College in Delft heeft Kennisnet 

een onderzoek4 laten uitvoeren naar de inzet van tablets in de les. 

Dit onderzoek laat zien dat het enthousiasme onder leerlingen en 

leerkrachten groot is. Maar geeft tegelijkertijd geen hard bewijs 

dat tablets bijdragen aan beter onderwijs. 

Dat harde bewijs komt wel uit ander onderzoek naar specifieke 

digitale toepassingen. De methode Slim Stampen5 is hiervan een 

goed voorbeeld. Slim Stampen wordt gebruikt om feiten uit het 

hoofd te leren en blijkt ideaal voor leerlingen van alle niveaus. 

Het systeem past zich automatisch aan het niveau van de leerling 

en is geschikt voor zowel leerlingen met een taalachterstand als 

voor leerlingen die voorop lopen. Ook bleek het erg motiverend te 

werken. Dit soort software is in te zetten op zowel een laptop als 

een tablet. Het gaat dus niet om het apparaat.

Imago

Dat scholen zo enthousiast zijn over tablets heeft ook te maken 

met het imago. De tablet lijkt soms ingezet te worden als wonder-

middel dat onderwijsvernieuwing mogelijk maakt.

Anderen zetten het in als marketingmiddel om de dalende leerlingen-

aantallen tegen te gaan. Weer anderen zien tablet als instrument dat 

een ieder moet leren gebruiken in de huidige kennismaatschappij.

De Hype Cycle van Gartner6, een gerenommeerd internationaal 

advies bureau, geeft aan op welke lijn de technologieën staan die de 

komende twee tot tien jaar relevant zijn voor het onderwijs. Hieruit 

blijkt dat mobile devices, zoals tablets, niet meer zijn weg te denken 

uit het onderwijs. Kortom, tablets zullen een belangrijke rol gaan 

spelen. Niet alleen in Nederland, ook internationaal.
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Scholen hebben behoefte aan objectief onderzoek. Ze willen 

een antwoord op de vraag: ‘Moeten we tablets gebruiken op 

school? En zo ja, wat kunnen we leren van anderen voordat 

we tot aanschaf overgaan?’ Kennisnet presenteert tijdens Dé 

Onderwijsdagen 2013 een onderzoek naar het gebruik van 

tablets in de praktijk. Wat is de stand van zaken, waarom en 

hoe worden tablets gebruikt in de klas, welke visie hebben 

scholen die dit al doen en wat zijn de randvoorwaarden 

voor een succesvolle invoering? U kunt het onderzoek 

downloaden op kn.nu/laptops-tablets.

4   Tablets op het Stanislas College: gepercipieerd rendement. 

 Onderwijs Innovatie Groep, 2013
5   SlimStampen. H. van Rijn, 2010
6   Trendrapport 2014, Kennisnet
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