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Tablets: de mogelijkheden en de vereisten

ALLEMAAL
AAN DE APP

De tablet: handzaam, snel en mobiel. De app: interactief en
intuïtief. De tablet en de app, volgens sommigen zijn ze heel
geschikt voor onderwijs. Het wachten is nu op het interactieve
lesmateriaal dat ook nog past in de groene leerlijn.
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OC Friesland heeft veel geïnvesteerd in open
leercentra (olc). Ruimtes in school die vol
staan met computers. Leerlingen kunnen er
zelfstandig aan opdrachten werken en er
zijn docenten aanwezig die de leerlingen
kunnen helpen. Dat is mooi. Maar toch niet ideaal,
ondervinden docenten en leerlingen. Leerlingen geven
aan dat de pc’s vaak traag opstarten en dat ze soms
lang achter de computer zitten. Ze willen meer afwisseling in werkvormen. En het is niet efficiënt dat leerlingen
het lokaal uit moeten om aan de computer te werken.
“Bovendien,” zegt ict-coach Bert Plaat, “leerlingen willen de docent in de buurt hebben, voor uitleg, maar ook
om aan de gang te blijven. In een kleine klas is meer rust
en blijven ze bij de les. ‘En van de docent leren we het
meest’, zeggen ze.”
Intuïtief
De pc’s zijn te traag. De informatie die leerlingen van
de pc halen moet niet gekoppeld zijn aan één vaste plek
maar overal, dus ook in het leslokaal, beschikbaar zijn.
Leerlingen, vooral de eerstejaars, willen een docent in de
buurt. Met die gegevens ging AOC Friesland op zoek naar
alternatieven. Het aoc start nog dit schooljaar een pilot
met tablets. De computer op boekformaat, met de voordelen van een mobiele telefoon: hij is klein, licht en
gemakkelijk overal mee naartoe te nemen en te gebruiken. En met het voordeel van een laptop of pc, namelijk
het relatief grote scherm, waardoor teksten, foto’s en
filmpjes goed te lezen zijn. Bovendien werkt een tablet
met applicaties, apps. Dat werkt snel. Plaat: “Met één
tik op het icoontje zit je direct, zonder dat je wachtwoorden hoeft in te voeren, die je natuurlijk vergeten bent, in
je applicatie. Een tablet werkt intuïtiever dan een laptop
of pc. Er is weinig uitleg nodig, hij lijkt erg op een smartphone, die leerlingen vaak wel kennen.” De tablet is heel
geschikt om informatie op te zoeken, filmpjes te bekijken
en om aantekeningen in te maken. Maar er zijn ook
nadelen, vindt Plaat. Bijvoorbeeld voor grotere werkstukken acht hij een pc of laptop geschikter.

terughoudend is met de invoering. Henk Burg, senior
beleidsmedewerker onderwijsinnovatie: “In het verleden was ict vaak een doel op zich, en dat lijkt nu ook het
geval. Je krijgt zo’n ding in handen, en je denkt: ja leuk,
en vervolgens wil je het ook hebben. Maar de eerste
vraag moet natuurlijk zijn: wat is je onderwijsconcept
en in hoeverre ondersteunt een tablet daarin?” Hij
denkt niet dat Helicon tablets snel zal uitrollen. “Het
moet meer zijn dan het opvragen van je cijfers, het rooster, de elektronische leeromgeving waar je van alles
kunt lezen, maar nog niets kunt veranderen.” Hij kijkt
bovendien anders aan tegen het gebruiksgemak. “Het
lijkt eenvoudig, maar de ervaring leert dat eenvoudige
bediening alleen niet voldoende is voor adequate benutting door studenten of collega’s. Je moet je er echt in willen verdiepen om de meerwaarde eruit te halen.” Desondanks onderzoekt Helicon in hoeverre tablets geschikt
zijn in de bedrijfsopleidingen, omdat daar niet overal
gemakkelijk pc’s voor handen zijn.

Veel aoc’s zijn terughoudend:
de tablet is nog prijzig en kan
niet alles
Hogeschool HAS Den Bosch start in september een
opleiding Geo Media en Design. Een studie die het vak
aardrijkskunde in het groene domein combineert met
nieuwe media en design. De school onderzoekt nu in
hoeverre tablets hierbij een meerwaarde kunnen hebben. Voor deze opleiding is dat vooral het gebruik van
locatiegegevens. Docent Jeroen Oomen: “Je kunt de
tablet mee het veld in nemen en gegevens direct aan
een locatie koppelen. Vervolgens komen studenten
Om een filmpje van jezelf terug te zien

Het veld in
AOC Friesland start een pilot. Veel andere aoc’s zijn
terughoudend of onderzoeken voorzichtig wat de mogelijkheden van tablets zijn. Diverse scholen hebben inmiddels een infrastructuur waardoor iedereen met een laptop op het draadloos netwerk kan en met één keer inloggen op internet, bij de e-mail en het lesmateriaal kan.
Het ophalen van informatie is dus niet aan één ruimte
gebonden. Toch stappen die scholen niet zomaar over op
tablets, ook al dalen de beheerskosten op it-gebied door
het gebruik hiervan met minstens vijftig procent. De
tablet is nog prijzig, de tablet kan niet alles en de tablet
is volgens sommigen een hype.
Dat is de reden dat bijvoorbeeld Helicon Opleidingen
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Om informatie
op te zoeken

terug naar de HAS en dan kunnen ze die gegevens analyseren met bijvoorbeeld ArcGIS (Geografisch Informatie
Systeem, red.).”
Dynamiek
Scholen onderzoeken dus de mogelijkheden, maar
één school is al verder: Lentiz. Serge de Beer is er coördinator Onderwijs en ict en met veel enthousiasme stimulator van de tablets op de Lentizlocaties. “Je kunt leerlingen veel individueler helpen”, zegt hij, en ja, dat heeft
vooral te maken met de ergonomie van het apparaat.
“Dit is snel, je hebt niet die ergernis van het wachten. En
je leest erop als in een boek, je kunt comfortabel, relaxed
zitten, ook in de loungeruimte. Van een pc gaan ze het
uitprinten, leerlingen willen het materiaal in de hand
hebben, dit heb je in de hand.” Leuk, interessant, maar
dat gaat nog steeds over het apparaat. Hoe zit het met
de inhoud, met de toegevoegde waarde voor het onderwijs?
De eerstejaars leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg van de opleiding groen, grond & infra
(mbo Outdoor) beschikken allemaal over een tablet.
“Met de tablet beschikken zij ook op hun werkplek over
de lesstof en alle achtergrondinformatie”, vertelt docent
groen Jan Priem. Hij mailt de lesstof op zondagavond
naar de leerlingen, op maandagochtend heeft iedereen
het paraat. Geen gesleur met zware boeken en geen
gezeur over vergeten boeken. Hij heeft alle themanummers van het vaktijdschrift Tuin & Landschap op de
tablet staan - “heel bruikbaar in de les”, de complete
flora van Heukels (een 5 centimeter dikke plantendeterminatiegids) en gratis en betaalde apps voor de determinatie van wilde planten en dieren. “Mijn collega gooit
een tak op tafel en de leerlingen kunnen het direct
opzoeken. Die dynamiek past perfect bij onze leerlingen.
Als ze iets bedenken, willen ze het meteen doen.” De
tablet stimuleert de nieuwsgierigheid.
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Interactiviteit
Leren door te doen. Volgens De Beer en Priem gaat
dat doen verder dan het aanzetten van de tablet en het
aantikken van apps, oftewel het opzoeken van informatie. Volgens hen kun je er wel degelijk werkstukken mee
maken. Er zijn apps om teksten, spreadsheets en presentaties mee te maken. Je kunt video’s opnemen en
filmpjes monteren. Maar het mooiste is misschien wel
om je eigen apps te maken. De Beer: “Dan kun je precies
maken wat je zelf wilt. Het is vrij makkelijk, je hebt er
geen programmeerkennis voor nodig. En het is ook heel
erg leuk om met leerlingen te doen. Dat geeft nog wel de
allergrootste leeropbrengst.”
Priem vertelt: “Leerlingen gaan elkaar veel meer helpen. Dat vinden ze kicken als ze merken dat ze iets kunnen wat een ander niet kan. Het schept een behoefte.
Leerlingen worden uit zichzelf door het veelvuldig
gebruik van deze media wijs. Je kunt leerlingen die een
opdracht moeten doen, hun resultaat laten twitteren.
Dan komt er zo’n twitterfontein binnen, leerlingen zien
dan: hé, die heeft dat gevonden. Ze kunnen dat delen
buiten hun eigen klas, ook met mensen in verre landen.”
Leren door te doen en door te delen dus.
Nog belangrijker voor het onderwijs is de interactiviteit van apps. De Beer: “Het wordt nog te vaak als gadget weggezet, maar het heeft absoluut een enorme
didactische meerwaarde. Het plezier neemt toe en dat
heeft te maken met het gemak en de snelheid, en de
interactiviteit natuurlijk. Als je apps gebruikt, kun je op

‘De eerste vraag is: wat is je
onderwijsconcept en in hoeverre
ondersteunt een tablet daarin?’
een heel interactieve manier leren. Dat zit in het
bestaande lesmateriaal, in boeken, te weinig. Een boek
is één richting. Als leerlingen geactiveerd worden om
iets te doen, bijvoorbeeld een klein spelletje of woorden
of voorwerpen op de juiste plek zetten, dan zie je dat ze
het leuk vinden en er veel meer van leren.” Het gaat om
doen, om activiteit, om interactiviteit. Dat ontbreekt in
het bestaande materiaal veelal. Uitgevers moeten de
omslag nog maken.
Met beleid
Priem gebruikt veel lesmateriaal van het Ontwikkelcentrum. Geweldig dat je dat naar eigen inzicht aan kunt
passen en kunt arrangeren, vindt hij. Maar het is inderdaad vaak eenrichtingsverkeer. Het Ontwikkelcentrum
heeft voor 2012 als een van de speerpunten ‘mobiel
internet’ en wil educatieve apps ontwikkelen voor
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Om buiten planten
te herkennen

mobiel gebruik. Mark van Vliet, projectmanager: “Je
haalt voordeel uit werken met een tablet en uit de apps
als het snel werkt, als ons lesmateriaal locatiegebonden
waarde toevoegt en onafhankelijk van het internet kan

Het blijkt belangrijk dat een
app past in een leerlijn, er een
duidelijke plaats in heeft
worden gebruikt. Wanneer je het overal kunt inzetten,
ook op je praktijkbedrijf. En om eigen filmpjes of foto’s op
te plaatsen en die te delen, waarop anderen dan weer
kunnen reageren. Het gaat om de interactie, de mogelijkheid om van en met elkaar te leren.” Ook ziet hij
mogelijkheden in apps die locatie-gebaseerd zijn, zoals
Project NOAH. “Mensen kunnen eigen foto’s van plantjes
of dieren op de tablet zetten, gekoppeld aan de locatie. Je

ziet dan meteen of anderen daar in de buurt ook iets
hebben gevonden en kunt hulp krijgen van andere
gebruikers om soorten te identificeren.”
Maar het moet dus nog verschijnen, het interactieve
lesmateriaal, en met beleid ontwikkeld worden. Het
Ontwikkelcentrum maakte de afgelopen jaar als pilot
een app voor loonwerk over machinevaardigheid. Uit de
evaluatie bleek dat het vooral belangrijk is dat de app
past in een leerlijn. Leerlingen werken naar een proeve
van bekwaamheid toe, zo’n applicatie moet daar een
stap in zijn, een duidelijke plaats in hebben.
Ook AOC Friesland, dat de intentie heeft te starten
met tablets, wil eerst een pilot uitvoeren en het digitale
lesmateriaal duidelijk en goed ontsloten op het intranet
zetten. Bert Plaat: “Alle teamleiders van niveau 3 en 4 en
enkele docenten hebben al een tablet. Onze docenten
hebben dit jaar een grote stap gemaakt met het arrangeren van lesmateriaal. Eind van het schooljaar willen
we onze opleidingen digitaal in orde hebben, al het lesmateriaal, QR codes, filmpjes en dergelijke in een duidelijke structuur volgens de leerlijnen. Dan heeft de inzet
van een tablet meer betekenis.” ]
Kijk voor apps voor groen, een leuk filmpje, je eigen
app maken, enzovoort op www.groenonderwijs.nl
> editie 1.

advertentie

SILO zoekt een lid Raad van Toezicht
Informatie- en communicatiespecialisten in de kenniswereld
van voedsel en groen.

Stichting Silo (www.silo.
nl) verleent informatie- en
communicatiediensten in de
groene kenniskolom. Ze geeft
het onafhankelijk Vakblad
Groen Onderwijs (www.
groenonderwijs.nl) uit, verzorgt
publicaties en webproducties over
kennis(organisaties) op het gebied
van voedsel en groen.

doelgroepen. Opdrachtgevers zijn
o.a. het ministerie van EL&I, de
Groene Kennis Coöperatie en
groene kennisinstellingen.

Haar kwaliteiten liggen op
het snijvlak van informatievoorziening, journalistiek en
ict in combinatie met een goede
kennis van het werkveld en de

De Raad van Toezicht houdt
toezicht op de uitvoering van
het beleid en de bedrijfsvoering
van Silo. Vanwege het aﬂopen
van de statutaire termijn van

De werkorganisatie van Silo
bestaat momenteel uit 9
medewerkers (waarvan 5 als
werknemers en de overigen
gedetacheerd of freelance).
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een van de leden is Silo op zoek
naar een nieuw lid voor de Raad
van Toezicht met als bijzonder
aandachtgebieden nieuwe media
en/of bedrijfsvoering.
Voor meer informatie: Emiel
van Puffelen (e.vanpuffelen@
chello.nl,06 20422681) of Christ
Essens (c.essens@esda.demon.
nl, 06 22562996), beiden lid
Raad van Toezicht. Bij hen is
ook een proﬁelbeschrijving van
de Raad van Toezicht van Silo
verkrijgbaar.
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