IPads voor leerlingen ondernemersklas Edudelta
Pilot mogelijk via innovatiefonds RABOBANK G-O
Middelharnis: Alle 21 leerlingen van de ondernemersklas van het Edudelta College Middelharnis
zijn sinds woensdag 20 februari 2013 uitgerust met een heuse IPad. Hiermee gaan de leerlingen en
hun docenten aan de slag als Pilot binnen de ondernemersklas van deze VMBO-school. Hiermee
verkennen zij de weg naar een mogelijke schoolbrede inzet van dit studiehulpmiddel. Deze stap is
mogelijk gemaakt door de regionale RABOBANK die het grootste deel van de bekostiging hiervan
realiseerde via een bijdrage uit haar innovatiefonds.
Onderwijskundige context:
Overwegingen voor het inzetten van de IPad als extra leshulpmiddel. “Echte talentontwikkeling met
onderwijs op maat, een persoonlijk leerplan én ondernemend leren komt hiermee voor ieder van
jullie een stuk dichterbij”. Deze manier van les krijgen en les geven was en is nog wennen voor
iedereen. Het is de bedoeling dat iedereen lessen op maat krijgt. Deze zijn dan te volgen in ieders
eigen tempo en op een prettige wijze via een digitale omgeving”. De IPad mag ook thuis en op
vakantie gebruikt worden en voorzien worden van eigen software (Apps), mits dit het schoolgebruik
niet in de weg staat. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk en hebben het beheer en zorgplicht over
het apparaat en kunnen het gerust aan iedereen laten zien, maar uitsluitend voor eigen gebruik.
Miniondernemingen
Ook de Rabobank medewerkers gebruiken de IPad zowel zakelijk als privé. (Maatschappelijk)
ondernemen is een belangrijke innovatie, ook voor de Rabobank en vraagt aan de school als
tegenprestatie dat de leerlingen eigen ondernemersplannen maken. Onder de opzet van de
miniondernemingen komen de volgende thema’s aan de orde o.a.: een dieradoptiebureau, het
reptielen opvanghuis, de minibakkerij van gezonde tussendoortjes, de fabricage en verkoop van
gezond en frisse Yoghurt ijs, een oppascentrale en boodschappenhulp, de verpakking en
verhandelen van tulpen en tulpenbollen, het demonteren en recyclen van draadbomen
(koperleidingen) uit sloopauto’s, de fietsenreparateur met tevens opknappen en verhandelen van
gebruikte fietsen, het inkopen en schoonmaken, verpakken en verhandelen van verse vis en het
kweken en verhandelen van groenten én het maken en aan de man brengen van gezonde popcorn.
De leerlingen bedenken en ontwerpen pakkende bedrijfsnamen met logo’s en eigen websites.
Bijdrage aan Kinderboerderij en KIKA
“De doorgerekende plannen van de ondernemers in Spee worden winstgevend geacht, waardoor zij
zich “verplichten” om € 100,00 per IPad/leerling af te dragen aan de stichting Kinderboerderij
Middelharnis. Dit om de stichting hiermee te helpen de afgebrande boerderij bij Hernesseroord weer
nieuw leven in te blazen”. Verschillende leerlingen doen met winst van hun minionderneming ook
een afdracht aan KIKA.
ICT gestuurd
Met de inzet van deze IPads zet het Edudelta College Middelharnis een volgende stap op weg naar
ICT gestuurd onderwijs. De vier gebouwen in Middelharnis en Sommelsdijk hebben allemaal

professionele WIFI systemen. Zodoende kan men nu in alle Edudelta-gebouwen draadloos werken
met de laptop, Ipad of tablet evenals met de smart Phone. Gaandeweg zal men steeds meer
gebruik maken van digitale leer- en lesomgevingen. Zo kunnen op termijn vele boeken en (te) zware
rugzakken terug gedrongen worden. Op weg hiernaartoe volgen de docenten regelmatig cursussen.

