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1. Waarom gebruik technologie in het onderwijs?  
 

1.1 Visie en doelstellingen 
De taak van het onderwijs is jongeren voorbereiden op hun toekomst. We leiden leerlingen op in 

een inspirerende leeromgeving waarin gemotiveerde werknemers leerlingen weten te ‘raken’. 

Het zijn van een inspirerende werk- en leeromgeving voor gemotiveerde leerlingen en medewerkers 

is het abstracte lange termijn doel van de organisatie. Het ter beschikking stellen van meer 

technologische hulpmiddelen biedt docenten en leerlingen meer mogelijkheden om vorm te geven 

aan aantrekkelijk, eigentijds onderwijs. De invoering van iPads op het Sint-Janslyceum is een van de 

korte termijn, operationele, doelen en brengt strategie in praktijk.     

We kunnen ons geen maatschappij meer voorstellen zonder het gebruik van technologie. Ook het 

aanbieden van aantrekkelijk onderwijs kan gepaard gaan met het gebruik van technologische 

hulpmiddelen. Het gebruik van iPads binnen het onderwijs biedt de kans om de meerwaarde van 

technologie in te zetten waar en wanneer dat nodig is. Dat geldt voor klassikale instructie maar biedt 

vooral meer mogelijkheden om leerlingen actief met de lesstof bezig te laten zijn. 

1.2 Zes doelstellingen strategie 
Het gebruik van technologie is nadrukkelijk ontstaan vanuit onderwijskundige behoefte, niet vanuit 

een techniek gestuurd project. Modern onderwijs daagt leerlingen uit om actief aan de slag te gaan 

met de leerstof. Het Sint-Janslyceum wil voor alle leerlingen en medewerkers een motiverende 

leeromgeving zijn. Technologie kan daarbij ondersteunen en gaat daarbij uit van deze zes 

speerpunten: 

1. BIEDT LEERLINGEN EN DOCENTEN MEER GEREEDSCHAPPEN EN BRONNEN TOT HUN 

BESCHIKKING;  

2. GEEFT MEER INZICHT IN LEREN, GEDRAG EN LEEROPBRENGSTEN;  

3. SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL IN VOORAL FORMATIEF TOETSEN EN DE DUURZAME 

FEEDBACK DIE DAARBIJ HOORT; 

4. BIEDT NIEUWE MOGELIJKHEDEN BINNEN HET KLASSENMANAGEMENT VAN 

DOCENTEN;  

5. BIEDT MEER MOGELIJKHEDEN OM TE VARIËREN, TE DIFFERENTIËREN EN TE 

PERSONALISEREN; 

6. BIEDT MEER MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE IN DE KLAS.  

 

1.3 Zes doelstellingen toegelicht 
Met het invoeren van iPads in de klas richten we ons op de zes speerpunten van het invoeren van 

iPads. Het zijn de praktische doelen die we nastreven; de bereikbare stippen op de horizon. Hoe zien 

we dat voor ons? We geven de speerpunten meer handen en voeten door ze te voorzien van 

sprekende voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk.  
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1.3.1. Speerpunt 1:. Meer gereedschappen 

Smartphones en tablets zijn het Zwitsers Zakmes voor het onderwijs. Dankzij de technologie 

vervangt het tablet of een smartphone ontzettend veel traditionele gereedschappen en er komt 

voorlopig nog geen eind aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Naast het weergeven van 

tekst zorgen nieuwe ontwikkelingen voor nieuw en meer gereedschap voor leerlingen en docenten. 

Het gebruik van iPads biedt leerlingen de kansen om actief met de leerstof aan de slag te gaan.  

Er worden dagelijks nieuwe applicaties en webdiensten ontwikkeld die ook in het onderwijs vele 

nieuwe mogelijkheden ontsluiten. We geven onze leerlingen en docenten graag de mogelijkheid om 

hier gebruik van te maken. 

Meer gereedschappen in de onderwijspraktijk, een voorbeeld; 

 Leerlingen kunnen na een korte aftrap van het lesuur direct aan de slag met de digitale 

componenten van iedere lesmethode. De ene leerling werkt door terwijl de ander wat meer 

instructie krijgt. De docent hoeft niet meer de mediatheek of een computerlokaal om te kunnen 

differentiëren en aantrekkelijk onderwijs te verzorgen, het gereedschap hiervoor is aanwezig. De 

leerling heeft niet alleen een boek maar ook meteen een rekenmachine, woordenboek, 

aantekenschrift en vele andere hulpmiddelen bij zich. Zelfs voor opdrachten waarvoor audio-, foto- 

of video-opnames gebruikt worden zijn de gereedschappen direct voor handen. 

Zo zou een geschreven reflectieverslag van een leerling bijvoorbeeld ook ingeleverd kunnen worden 

als een audio- of video-opname waarin de leerling verteld hoe hij of zij tot een bepaalde 

leeropbrengst is gekomen.    

1.3.2 Speerpunt 2: meer mogelijkheden voor toetsen en feedback 

Technologie biedt de mogelijkheid om zowel het ontwikkelen als het verzorgen van feedback te 

versterken en efficiënter te organiseren. Een van de doelen van het gebruik van iPads in de klas is 

dan ook het vergroten van de inzet van formatieve toetsen oftewel "toetsen om te leren". 

Praktijkvoorbeelden van de inzet van technologie bij toetsen en het geven van feedback: 

Toetsen: in plaats van het beschrijven van een reflectiedocument mogen de leerlingen zelf kiezen in 

welke vorm ze deze opdracht uitvoeren. Wordt het een audio- of video-opname of toch een 

animatie of infographic? Het bieden van keuzes geeft ruimte aan de innovativiteit en creativiteit van 

leerlingen. Keuzevrijheid in werkvormen stimuleert daarnaast de motivatie en veranderd moeten 

leren naar willen leren.   

Een tweede voorbeeld van (formatief) toetsen is het gebruik van de mogelijkheden die moderne 

onderwijssoftware biedt. Nieuwe technologie analyseert op de achtergrond de handelingen van een 

leerling tijdens het werk. Op basis van de analyse geeft het systeem aan welke onderdelen de 

leerling begrijpt en welke onderdelen nog wat aandacht verdienen. De analyse is inzichtelijk voor de 

docent, leerling en soms ouders. Er zijn softwaresystemen die er ook meten voor zorgen dat de 

leerling de juiste oefeningen en teksten aangeboden krijgt die nodig zijn om de stof volledig te 

beheersen. 

Feedback: een docent kijkt digitaal ingeleverd materiaal d.m.v. moderne software snel en efficiënt 

na. Kort nadat de leerlingen het werk digitaal ingeleverd hebben ontvangen ze het resultaat. De 

docent heeft de tijd en mogelijkheden om zijn op- en aanmerkingen te voorzien van duurzame 

feedback. Dit verandert een toets van het leren naar een toets om te leren. 
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1.3.3.  Speerpunt 3: Meer inzicht 

Zowel leerlingen, ouders als docenten hebben beter en sneller zicht op gegevens ten aanzien van 

beheersing van de stof, het leerproces, de kwaliteit van de toets of inzet van de leerling. 

Dankzij technologie hebben docenten, leerlingen en soms zelfs ouders, direct zicht in de voortgang 

en prestaties van leerlingen. Moderne methoden analyseren de handelingen van de leerling en dat 

levert zeer bruikbare informatie voor leerling en docent op. Zo kan een docent zien met welke 

opdracht een leerling moeite heeft. Het systeem en/of de docent kunnen tijdig hulp bieden 

waardoor de leerling niet achter gaat lopen, belangrijke kennis overslaat en niet beheerst. 

Praktijkvoorbeelden van het voordeel van het hebben van meer inzicht: 

Een docent start een kleine competitie waarbij iedere leerling, of groepjes leerlingen, zo snel 

mogelijk vragen correct probeert te beantwoorden. Bij ieder correct antwoord schuift het groepje 

visueel een stapje op langs het raceparcours. Op het centrale scherm ziet iedereen visueel welk 

groepje voor ligt en wie er uiteindelijk de race wint. Dit is een manier om op een voor de leerlingen 

aantrekkelijke wijze aanwezige (voor-)kennis te inventariseren. De docent weet vervolgens waarop 

zijn nieuwe les kan aansluiten. 

Een ander voorbeeld is het gebruik van technologie om inzicht te krijgen in het gemaakte huiswerk 

van leerlingen. Aan het begin van de les haalt de docent het overzicht tevoorschijn uit de gebruikte 

methode of leeromgeving. Hierop is direct te zien welke leerlingen de stof gemaakt en begrepen 

hebben. De docent kan de les op basis van deze gegevens invulling geven. 

1.3.4 Speerpunt 4: Klassenmanagement 

Door het gebruik van technologie heeft de docent een grotere keuze aan werkvormen en is minder 
gebonden aan de vaste plaats voor de klas. Het voorbereiden en organiseren van het lesgeven kan 
efficiënter door gebruik te maken van technische hulpmiddelen. Vaak gaat tijd waarin leerling en 
docent contact met elkaar hebben voor een deel verloren aan niet-onderwijstijd. Efficiënter 
klassenmanagement kan leiden tot een toename in netto-contacttijd.  
 
Technologie kan tevens taken van de docent overnemen of ervoor zorgen dat leerlingen (mede) 
verantwoordelijk zijn voor het verloop van een les.   
 

Praktijkvoorbeelden van klassenmanagement: 

De docent kan met een iPad in de hand het bord ook achter in de klas bedienen.1 Een eenvoudige 

maar erg prettige hulp bij het geven van instructie. De docent hoeft niet langer met de rug richting 

de klas te staan en ziet daardoor hoe leerlingen reageren op de gegeven instructie. 

Docenten kunnen in de nabije toekomst via besturingssoftware ook controleren wat er met de iPads 

van de leerlingen gebeurt of het gebruik van bepaalde apps afdwingen. Wanneer er een les gegeven 

wordt waarbij een bepaalde website nodig is, dan kan de docent ervoor zorgen dat alleen de 

benodigde site op de iPads van de leerlingen beschikbaar is. 

Wanneer er in de klas stil gewerkt mag worden, kan de docent met de klas afspreken dat het 

geluidsniveau onder een bepaalde afgesproken waarde blijft. Een app die het geluidsniveau in de 

klas meet, wordt op het bord weergegeven waardoor leerlingen zichzelf gaan corrigeren zodra de 

meter boven het afgesproken niveau dreigt te komen. 

                                                           
1 Voor de weergave van het iPadscherm op het schoolbord is een Apple TV per lokaal en beamer of scherm 
met een HDMI-aansluiting.  
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1.3.5 Speerpunt 5: Variatie en differentiatie en personalisatie 

Met meer mogelijkheden ter beschikking is het eenvoudiger om meer te variëren. Nieuw digitaal 

lesmateriaal is steeds vaker gericht op (persoonlijke) variatie en differentiatie. 

De leermiddelen verschuiven van papier naar digitaal. De verschuiving van papier naar digitaal 

betekent dat methodes niet of minder lineair van aard zullen zijn. Lesmethodes op papier zijn in het 

algemeen minder geschikt voor maatwerk. De wijze waarop de stof behandeld wordt is min of meer 

bepaald door de indeling van het boek. Digitaal lesmateriaal biedt de mogelijkheid om adaptieve 

lesstof aan te bieden. De wijze waarop de stof aangeboden wordt, is bij adaptief lesmateriaal 

afhankelijk van de handelingen van de lerende en niet, of minder, door de lesmethode (uitgeverij) 

bepaald. 

Praktijkvoorbeelden variatie, differentiatie en personalisatie 

De klas gaat na een korte introductie van de docent verder met de lesstof die gepersonaliseerd 

aangeboden wordt va de digitale lesmethode of leeromgeving. De leerling werkt zelfstandig aan de 

opdrachten en krijgt hulp van de docent die zich meer als coach aanwezig is en leerlingen individueel 

of in kleine groepjes begeleid.    

1.3.6 Speerpunt 6: Instructie en interactie 

Instructiemomenten kunnen kort en krachtiger zijn wanneer er gebruikt gemaakt wordt van 

multimediaal en interactief lesmateriaal. Het internet is een bijna onuitputtelijke bron van prachtig 

instructiemateriaal. Met behulp van deze bronnen kan een onderwerp vaak beter toegelicht 

worden.  

Quizzen en andere interactieve software geeft de docent meer inzicht krijgen in de aanwezige 
(voor)kennis en de betrokkenheid is zichtbaar. 
 
Praktijkvoorbeelden instructie en interactie 

De docent toont een wereldkaart op het scherm voor de klas en vraagt de leerlingen om te 

omcirkelen waar er nu oorlog is. De docent zet met een druk op de knop de kaart op ieder 

leerlingscherm. De leerlingen omcirkelen een gebied met hun vinger of met een tablet-stift en 

klikken op “inleveren”. Op het scherm voor de klas verschijnen de antwoorden als postzegels rond 

de grote wereldkaart. 

Een ander voorbeeld van interactie: de docent roept een leerling naar voren en nodigt deze uit om 

de eigen bijdrage toe te lichten. De docent vraagt leerlingen te reageren op een vraag. De 

antwoorden van alle leerlingen verschijnen op het centrale scherm. 

  

2.Zes speerpunten als kritische prestatie indicatoren 
Wanneer is het ingevoerde beleid succesvol? Het Sint-Janslyceum probeert haar strategie in de 

praktijk te brengen. Om in de dagelijkse praktijk rekening te houden met de lange-termijndoelen, 

stellen we doelen voor de korte termijn; de operationele doelstellingen. Aan de hand van deze 

doelstellingen kunnen we beoordelen of we er in slagen om de geplande strategie waar te maken. 

Om te kunnen beoordelen of het beleid leidt tot het beoogde succes hanteren we de zes genoemde 

speerpunten als indicatoren. Bij de opgestelde zes speerpunten horen kritieke prestatie-indicatoren, 

waarmee we kunnen beoordelen of de gehanteerde doelstelling behaald zijn.  

Om objectief vast te kunnen stellen of de zes doelstellingen behaald zijn, formuleren we ze volgens 
het  SMART-principe: 
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Specifiek  Is de doelstelling eenduidig? 
Meetbaar  Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? 
Acceptabel  Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management? 
Realistisch  Is het doel haalbaar? 
Tijdgebonden  Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 
 

Om tot meetbare afspraken te komen beschrijven we hieronder de SMART-gespecificeerde doelen per 
speerpunt (KPI). De doelstellingen dienen als leidraad voor het uitvoeren van het beleid en de genoemde 
percentages zijn streefgetallen, van toepassing op leerjaren waarin de leerlingen met een iPad naar school toe 
komen. Als de KPI’s niet gehaald worden is dit aanleiding voor de schoolleiding om haar beleid te evalueren en 
waar nodig bij te stellen. De kpi’s worden niet ingezet bij de beoordeling van de kwaliteit van onderwijs noch bij 
het functioneren van een medewerker. Het gebruik van technologie blijft immers een middel en is geen doel op 
zich.  

 
KPI 1 Meer gereedschap: Het speerpunt “het gebruik van iPads biedt leerlingen en docenten meer 
gereedschappen en bronnen tot hun beschikking” is niet specifiek genoeg voor een SMART-
geformuleerde doelstelling. Daarom hanteren we als KPI bij dit speerpunt de stelling dat in 
schooljaar 2018-2019 tijdens tenminste 75% van de lessen gebruik gemaakt wordt van 
gereedschappen die de technologie ons biedt. Dit doel is observeerbaar tijdens lesbezoeken of 
opvraagbaar via docenten- en leerlingenenquêtes. 
 
KPI 2 Toetsen en feedback: Geautomatiseerd toetsen heeft als voordeel dat het afnemen van een 
toets sneller en efficiënter kan. Het nakijken en geven van duurzame feedback volgt direct op het 
inleveren. De meerwaarde van formatief toetsen en de duurzame feedback die daarbij hoort maken 
we inzichtelijk en meetbaar door te stellen dat in schooljaar 2018-2019 50% van de summatieve 
toetsen gebruikt worden voor formatieve toetsing. Dat houdt concreet in dat de helft van de toetsen 
die afgenomen worden gebruikt worden om te leren en niet alleen ingezet zijn ter beoordeling van 
het geleerde. 
 
 KPI 3 Meer inzicht: Om het speerpunt "Het gebruik van technologie geeft meer inzicht in leren, 
gedrag en leeropbrengst” in te kunnen zetten als KPI stellen we dat: In schooljaar 2018-2019 75% 
van de docenten, coördinatoren, mentoren en het schoolmanagement informatie gebruikt die 
afkomstig is uit leeromgevingen om het leerproces van leerlingen nauwkeurig te volgen en daarop in 
te spelen. Uit de kwaliteit en kwantiteit van de door docenten aangeleverde data is vast te stellen of 
deze doelstelling behaald is.  
 
KPI 4 Klassenmanagement: Om verandering in het klassenmanagement inzichtelijk te maken stellen 
we dat in schooljaar 2018-2019 in tenminste 50% van de lessen de docent gebruik maken van de 
technologische mogelijkheden bij het organiseren van het lesgeven en het managen van de klassen. 
Het meten, of liever observeren, van dit doel maakt onderdeel uit van de lesbezoeken en/of 
enquêtes. 
 
KPI 5 Variatie en differentiatie en personalisatie: We stellen graag als doel dat variatie en 
differentiatie in de klas d.m.v. technologie in schooljaar 2018-2019 tenminste 75% van de lessen 
zichtbaar is. Ook dit doel is observeerbaar tijdens lesbezoeken en/of opvraagbaar via docenten- en 
leerlingenenquêtes. 
 
KPI 6 Instructie en interactie: Het speerpunt wat betrekking heeft op interactie in de klas en doelt 
op een actieve betrokkenheid van leerlingen bij het leerproces. Technologie maakt het mogelijk om 
werkvormen te organiseren waarbij een actieve leerhouding van de leerling gestimuleerd wordt. In 
het schooljaar 2018-2019 zijn in tenminste 75% van de lessen deze actieve werkvormen zichtbaar 
aanwezig en geven leerlingen aan dat zij in 75% van de lessen actief betrokken zijn.  
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3.Kritieke succesfactoren 
Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de afgesproken prestatie-indicatoren zijn afspraken over 

succesfactoren nodig. Kritieke succesfactoren zijn zaken die van cruciaal belang zijn om een strategie 

succesvol uit te kunnen voeren.  

Voor een succesvolle implementatie van het gebruik van iPads en aanverwante technologie in het 

onderwijsproces van het Sint-Janslyceum, zijn de volgende factoren bepalend. 

- Ict-beleid op de infrastructuur (hardware en software); 

- Beleid rond professionalisering van medewerkers; 

- Beschikbare financiële middelen. 

 

3.1 Beleid op infrastructuur en gebruik hard- en software 
Uitgangspunt is dat het SJL voldoende middelen beschikbaar stelt om een goede ondersteuning van 

onderwijs met digitaal leermateriaal mogelijk te maken. Belangrijk onderdeel hiervan is een netwerk 

met goed werkende devices (computers, printers, digiborden, laptops, tablets, etc.) en centrale data 

opslag. Om dit zo goed mogelijk te garanderen hebben wij het beheer en onderhoud van de 

infrastructuur belegd bij een ervaren partij. Tevens beschikken we over een dubbel uitgevoerde 

glasvezelverbinding die beiden uit te breiden zijn naar een bandbreedte van ieder 1Gb/s. 

Het effect van het invoeren van een dergelijke uitbreiding is terug te vinden in de behoefte tot 

standaardisatie van hard- en software en te kiezen voor de gestandaardiseerde clouddienst(en). We 

maken als school een keuze uit beschikbare software en webdiensten en vormen dat tot een 

‘basispakket’. De apps en software in dat basispakket zijn de standaard applicaties die schoolbreed 

ingezet worden voor bepaalde taken. Vanwege de continue verandering in beschikbare diensten en 

applicaties evalueren we het basispakket ieder jaar. 

  

3.2 Beleid rond professionalisering medewerkers 
Alle medewerkers van het Sint-Janslyceum maken meer en meer gebruik van ICT-hulpmiddelen. Dit 

stelt steeds hogere eisen aan de vaardigheden op ICT gebied en het delen van deze kennis met 

collega’s. 

Voorstel: Om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen wordt periodiek een kijkwijzer afgenomen. 

Het zou de kwaliteit van onderwijs ten goede komen wanneer ook ICT-vaardigheden van de 

medewerker in beeld worden gebracht. Ontwikkeling op ICT gebied zou in gezamenlijk overleg 

opgesteld kunnen worden. 

 

3.2.1 Deskundigheid en professionaliteit onderwijsgevenden 

Docenten die gebruik (gaan) maken van iPads en andere technologische hulpmiddelen wordt 

deskundigheidsbevordering in de vorm van iPadtrainingen en digi-bordworkshops aangeboden. 

Zonder basiskennis is de drempel om apparatuur te gebruiken (te) groot.  

Naast het aanbieden van scholing en training doet de school een beroep op de professionele 

houding van medewerkers. Daarbij gaat het niet alleen om technische vaardigheden, maar ook om 

deze te kunnen verbinden met kennis van didactiek, inhoud en mogelijkheden die technologie met 

zich mee brengt.   
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3.2.2.. Deskundigheid en professionaliteit afdeling ICT 

De afdeling ICT bestaat uit (netto) zo’n 2,5 FTE en zij onderhouden bijna 300 desktopcomputers en 

de netwerkinfrastructuur die daarvoor nodig is. Zij ondersteunen (samen met de administratie) 2550 

gebruikers. 

De uitbreiding van het netwerk met een wireless infrastructuur, de komst van 2550 iPads, Apple TV’s 

en nieuwe software t.b.v. de interactieve schoolborden vraagt om meer en andere expertise dan tot 

dusver gebruikelijk is. Begeleiding en training van de ICT-medewerkers is noodzakelijk om dagelijkse 

en  duurzame ondersteuning te kunnen bieden.     

Vanwege de complexiteit en toegenomen omvang van de netwerkinfrastructuur is het inhuren van 

reguliere en specialistische ondersteuning noodzakelijk.    

 

3.3 Beschikbare financiële middelen 
De benodigde financiële middelen zijn in deze paragraaf uiteengezet. Alleen direct gerelateerde 

kosten zijn in dit overzicht opgenomen. Indirecte kosten zoals het beheer en onderhoud van de 

algemene ICT-infrastructuur zijn opgenomen in de algemene begroting van het Sint-Janslyceum.  

 

3.3.1. Kosten hardware 

iPads personeel 
Aanschaf van 190 iPads: € 100.000,- (afschrijftermijn 4 jaar) 
 
leen iPads 
aanschaf 30 leen-iPads € 15.000 (afschrijftermijn 2 jaar) 
 
iPads t.b.v. iPadkar 
aanschaf 30 iPads + kar: €20.000 (afschrijftermijn 2 jaar) 
Apple server t.b.v. Mobile Device Management: € 2000,- (afschrijftermijn 4 jaar) 
85 lokalen uitrusten met interactief schoolbord (richtbedrag € 4000): € 340.000 (afschrijftermijn 5 
jaar) 
85 lokalen uitrusten met Apple TV 4e generatie (inclusief bekabeling+ switches): € 20.000) 
(afschrijftermijn 5 jaar)    
  

hardware aantal  kosten  afschrijftermijn in 
jaren 

Wireless infrastructuur 1 € 140.000 7 

iPads personeel 190  € 100.000  4 

leen-iPads 30  € 15.000  2 

iPads en iPadkar 1  € 20.000  2 

Apple server 1  € 2.000  4 

digiborden/schermen 85  € 340.000  5 

Apple TV (incl. configuratie en 
installatie) 

85  € 20.000  5 

totaal   € 637.000   
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3.3.2. Kosten software 

Voor aanschaf van iPadapplicaties (apps) wordt € 10,- per gebruiker per jaar gereserveerd. In 
afwachting van de mogelijkheden die het Apple Education System gaat bieden is het mogelijk dat we 
een beheerssysteem als Zuludesk inzetten om de afdeling ICT en docenten de mogelijkheid te geven 
om iPads te kunnen managen.  
 
Afhankelijk van de mogelijkheden om de iPads op te nemen in het uitleensysteem van onze 
mediatheek reserveren we een bedrag €2500 t.b.v. van een geautomatiseerd uitleensysteem voor 
de leen-iPads.  
 
  

3.3.3 Kosten beheer en onderhoud 

Voor uitvoeren van specialistisch onderhoud en doorvoeren van aanpassingen op ons draadloos 
netwerk reserveren we een maandelijks een bedrag van ca. € 1500,-   
 

3.3.4. Overige kosten 

Het leasen en verkopen van iPads verloopt via een webshop die ingericht en onderhouden wordt 
door Amac. De eenmalige kosten voor implementatie van de SJL-webshop zijn ca. €1200,-. 
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Bijlage 1: kopen, leasen en lenen van een iPad 
 

Kopen van een iPad 

iPad Air 2 16 GB: € 395,10 

iPad Air 2 64 GB: € 485,10 

• Amac hanteert een korting van 10% 

• Prijzen zijn exclusief de beschermende hoes a € 33,- 

• Verzekering wordt optioneel aangeboden 

Leasen van een iPad 

iPad Air 2 16 GB excl verzekering: € 13,32 per maand/ 36 maanden 

iPad Air 2 16 GB incl verzekering: € 17,08  per maand/ 36 maanden 

iPad Air 2 64 GB excl verzekering: € 16,17 per maand/ 36 maanden 

iPad Air 2 64 GB incl verzekering: € 19,94 per maand/ 36 maanden 

De leasebedragen zijn inclusief een goed beschermende hoes, exclusief €50,- borg. 

 

Lenen van een tablet 

In situaties waarin de aanschaf van een iPad niet gewenst of niet mogelijk is, biedt de school de 

mogelijkheid om gebruik te maken van een leen-iPad. De leentablets voldoen aan de minimale 

systeemeisen en zijn voorzien van de benodigde software. Leentablets worden bij aanvang van de 

schooldag op school uitgeleend en aan het eind van de schooldag ingeleverd. Het uitleensysteem is 

in eerste instantie bedoeld als opvang bij tijdelijke uitval of als tijdelijke vervanging. Het is ook 

mogelijk om standaard dagelijks een iPad uit te lenen als men dat wil. 

Voor gezinnen met een zeer laag besteedbaar inkomen is er een mogelijkheid om via een 

inkomenstoets bij de Stichting Leergeld in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning van 

de gemeente. De grens voor de financiële ondersteuning is een besteedbaar inkomen van maximaal 

130% van bijstandsniveau. De school speelt geen rol bij de uitvoering van de inkomenstoets. De 

precieze uitwerking van de geleverde ondersteuning kan per gemeente verschillen. Op deze manier 

hoeven leerlingen waarvan de ouders in een armoede-situatie zitten niet om die reden te kiezen voor 

de uitleen-optie. 
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Bijlage 2: Wet en regelgeving 
 

 

ICT-hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Daardoor – en ook mede 

dankzij de enorme toevloed aan nieuwe mogelijkheden – ontstaat er steeds meer wet en 

regelgeving omtrent het correcte gebruik van ICT-hulpmiddelen. Voor het Sint-Janslyceum zijn de 

belangrijkste op dit gebied: 

- Privacy 

Er wordt steeds meer informatie digitaal vastgelegd. Zo ook van personeel van het SJL en de aan 

haar leerlingen. Omdat het hierbij vaak ook om privacy gevoelige informatie gaat, wordt bij het 

opstellen van het ICT beleid rekening gehouden met de op dit gebied geldende wetgeving en 

rechtspraak.  

- Beveiliging 

Ook de digitale wereld kent bedreigingen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan virussen, en 

oneigenlijk gebruik door gebruikers van de mogelijkheden. Inmiddels is op dit gebied wet en 

regelgeving aanwezig die zich binnen onze organisatie heeft vertaald naar de gedragscode “gebruik 

digitale communicatie middelen” 

- Straling 

digitale communicatie verloopt meer en meer draadloos. Hierdoor neemt het aantal (draadloze) 

zenders toe. Belangrijk bij de keuze voor inzetten van digitaal leermateriaal is dan ook het 

voorkomen dat er sprake is van te veel blootstelling aan straling vanuit deze apparatuur. Momenteel 

is er nog geen wetgeving op dit gebied beschikbaar.  
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Bijlage 3: Tijdspad invoering gebruik tablets 
 

Leren met tablets: tijdpad (goedgekeurd door MR in januari 2015)  

Wanneer  Wat  Opmerkingen  

Januari 2015  Start voorhoedegroep 1  Wie mee wil doen in de 
voorhoedegroep krijgt in 
januari 2015 een tablet / 
device van de school & 
training; training valt binnen 
professionele ruimte (geen 
aparte urenvergoeding)  

Zomervakantie 2015  Installatie Wifi in het hele 
gebouw  

 

Oktober 2015  Brugklasteam en vakgroepen 
stellen leermiddelenbeleid vast 
voor de komende brugklas  

Opties (vakgroep beslist): 
 Geen verandering 
 Alleen aanvullend materiaal  
zoals woordenboeken, 
examenbundels etc naar 
digitaal  
Volledige overstap naar 
digitaal lesmateriaal  

Maart 2016  Leasecontract sluiten met 
externe partner die de tablets 
voor de leerlingen gaat leveren 
en onderhouden  

Huurkosten voor ouders 
blijven onder de € 20 per 
maand (laagste prijs in Boxtel 
op dit moment € 12 p.m.)  

Oktober 2016  Vakgroepen passen 
leermiddelenbeleid aan voor 
leerjaar 2 t/m 6  

Opties (vakgroep beslist): 
 Geen verandering 
 Alleen aanvullend materiaal  
zoals woordenboeken, 
examenbundels etc naar 
digitaal  
Volledige overstap naar 
digitaal lesmateriaal  

Januari 2017  Start voor alle docenten  Alle docenten hebben vanaf 
januari 2017 een tablet / 
device van de school; training 
valt binnen professionele 
ruimte (geen aparte 
urenvergoeding)  

2017-18  *Alle leerlingen komen met 
een tablet naar school  

 

*In tegenstelling tot hetgeen in het tijdpad is opgenomen voeren we het gebruik van iPads via 

brugklasleerlingen in. 
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Bijlage 4: Richtlijnen gebruik iPad 
 

Vraag: welke afspraken zijn er met de leerlingen gemaakt over het gebruik van de iPad? 

– De iPad is een belangrijk onderdeel van het lesmateriaal en heb je altijd bij je; 

– Je zorgt ervoor dat de iPad elke dag weer volledig opgeladen is; 

– De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag worden en op welke wijze; 

– De iPad ligt plat op tafel tijdens gebruik in de lessen tenzij de docent toestemming geeft om deze 

rechtop te gebruiken; 

– Je zorgt dat je alle Apps er op hebt staan die verplicht zijn (worden door school verstrekt en 

gedistribueerd); 

– Maak gebruik van een beveiligingscode om de iPad te beveiligen; 

– Je gaat zorgvuldig om met je iPad en houd de iPad altijd in de hoes; 

– Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/ haar toestemming; 

– Het filmen en/of fotograferen met de iPad is alleen toegestaan met toestemming van de docent; 

– Het geluid op de iPad staat uit, tenzij de docent anders beslist; 

– Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes bij je hebt; 

– Aan het eind van de les gaat de iPad uit en stop je deze in je tas, je loopt niet met je iPad in de 

hand door de gangen. 
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Bijlage 5: keuze hardware  
 

Taskforce devicekeuze 
ICT, als ondersteunend gereedschap van een docent, kan dus een rol kan spelen in het verbeteren 

van de leerresultaten. Omdat ICT een verzamelnaam is voor een enorm scala aan apparatuur en 

programmatuur werpt dat meteen nieuwe vragen op; voor welk platform kiezen we dan en 

waarom? Uit welke hardware kunnen we kiezen? tablets of laptops? Om een goed afgewogen keuze 

te maken heeft het Sint-Janslyceum een "taskforce device-keuze" in het leven geroepen bestaand uit 

een afvaardiging van de ouderraad en MR, een docenten, de rector en manager bedrijfsvoering.  

De taskforce heeft zich middels een aantal bijeenkomsten voor laten lichten door externe 

ervaringsdeskundigen, voornamelijk gericht op de dagelijkse onderwijspraktijk, en technische 

specialisten. Tijdens de bijeenkomsten hebben een aantal belangrijke aspecten de revue gepasseerd. 

Deze punten zijn hieronder beschreven, inclusief een korte samenvatting van hetgeen besproken is.   

 

Laptop v.s. tablet 
Het gebruik van een laptop of een tablet is een vrij fundamentele keuze als het gaat om het gebruik 

in de klas. Wanneer het inzetten van het device in de klas vooral bedoeld is om een Windows 

desktopcomputer te vervangen dan is een Windows of Apple laptop een goede keuze. Is het de 

bedoeling dat de leerlingen meer gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die recente 

technologie mogelijk maakt, dan is een tablet beter geschikt.  

Wij geloven erin dat de vertrouwde elementen als een Windows desktop- of laptopcomputer 

voorlopig niet uit de school zullen verdwijnen. Al was het maar vanwege de eisen die de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) stelt aan de hardware waarop toetsen en examens afgenomen worden. 

Met dat in ons achterhoofd lijkt het ons een goede keuze om ook andere, nieuwe ontwikkelingen, 

een plaats te geven in ons onderwijs. Door tablets toe te voegen aan het scala van in te zetten 

technologische hulpmiddelen verbreden we de mogelijkheden in en buiten de klas.   

Touchscreen en met of zonder toetsenbord 
Afhankelijk van het type onderwijs dat uw school aanbiedt kan de beschikbaarheid van een 

toetsenbord een “must” zijn. Dat wil niet zeggen dat het verstrekte apparaat het enige apparaat is 

waar leerlingen werk op produceren. Zoals eerder toegelicht kan de leerling een keuze maken uit 

een breed scala aan gereedschappen.   

Waar vaak minder aandacht voor is, is of de device beschikking moet hebben over een touchscreen. 

Moderne onderwijsmethoden en onderwijsmateriaal maakt in toenemende mate gebruik van 

touchtechnologie. Het intekenen van kaarten, grafieken, handgetekende schema’s en 

handgeschreven annotaties kan bijvoorbeeld alleen met een touchscreen. De komende jaren komen 

er meer laptops op de markt met een touchscreen en tablets die standaard uitgerust worden met 

een toetsenbord. De huidige laptops met een touchscreen zijn nog beperkt in het ondersteunen van 

de touchscreen functionaliteit.  

Het (door volwassenen en oudere VO-leerlingen als) nadeel van de tablets is het ontbreken van een 

hardwarematig toetsenbord. Dat kan op het moment alleen ondervangen worden door een 

draadloos toetsenbord aan te schaffen.    
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Zichtlijn 

Een ander praktisch voorbeeld wat ter sprake kwam tijdens de vergelijking van tablets en laptops is 

de zichtbaarheid van leerlingen. Vanwege het opstaande scherm van laptops kunnen leerlingen al 

snel uit het zicht verdwijnen. Tablets zijn in de regel kleiner en de schermen staan schuin voor de 

leerling waardoor er makkelijker oogcontact gemaakt kan worden.  

In de komende jaren verwachten we een verdere samensmelting van de functionaliteiten van tablets 

en laptops. In de toekomst zal het verschil tussen laptops en tablets kleiner worden en zal de 

apparaatkeuze rekening moeten houden met deze technische veranderingen.  

Duurzaamheid 
Hoe lang wil je dat leerlingen met de gekozen device werken? Goedkoop is duurkoop geldt in de 

meeste gevallen ook voor hardware. Vaak betekent een lage aankoopprijs ook dat er componenten 

van mindere kwaliteit zijn gebruikt en dat is te merken aan achterblijvende prestaties en een kortere 

levensduur. Dat geldt eveneens voor de behuizing.  

De constructie en gebruikte componenten van Chromebooks zijn van een redelijke kwaliteit, 

waardoor de kostprijs laag gehouden kan worden. Zo bestaat de behuizing helemaal uit kunststof en 

dat is kwetsbaarder dan een metalen behuizing, met name in een onderwijsomgeving.  

Dell levert op het moment Windows laptops die ontwikkeld zijn voor het onderwijs. De laptops, 

waarin een metalen frame is verwerkt, zijn robuuster dan de meeste andere laptops.  

Apple is op dit moment de enige leverancier die al haar tablets en laptops in een volledig metalen 

behuizing levert. Een tablet (iPad of Android) heeft wel als nadeel dat het beeldscherm sneller kapot 

kan gaan, omdat de device niet dichtgeklapt kan worden, een goede hoes is daarom noodzakelijk. 

Beschikbaarheid educatieve content 
Zonder inhoud voegt een apparaat weinig toe aan het onderwijsproces. Daarom is het van belang 

om een beeld te hebben van de beschikbare inhoud in de vorm van applicaties en webdiensten.   

Het feit dat Apple streng controleert of apps aan de gestelde eisen van Apple voldoet is een nadeel 

voor de “kleine ontwikkelaar” en scholen die eigen apps willen aanbieden. Daarentegen is de interne 

kwaliteitscontrole een drempel voor inferieure producten en voorkomt Apple hiermee dat er apps 

van een bedenkelijke kwaliteit beschikbaar zijn.  Dit in tegenstelling tot Windows / Android. De trend 

is dat steeds meer content via web-apps (intelligente websites) beschikbaar wordt gesteld, dit is dus 

device-onafhankelijk. De grote educatieve uitgevers haken in op deze ontwikkeling en ook VO-

content is web-based.  

In vergelijking met Android heeft iOS (Apple) twee keer zo veel educatieve apps beschikbaar  (Bron: 

http://goo.gl/JlYh09 d.d. juli 2014). Voor het mobiele platform van Windows is er de laatste tijd 

meer content beschikbaar maar heeft het platform nog een flinke inhaalslag te maken. Het mobiele 

besturingssysteem van Apple heeft op basis van de beschikbare content op dit moment onze 

voorkeur. 

Internetverbinding 
De in de les te gebruiken programmatuur en data is de afgelopen sterk afhankelijk geworden van de 

beschikbaarheid van een (snelle) internetverbinding. Veel softwarehuizen faseren hun 

desktopvarianten uit en bieden Software as a Service (SaaS) oplossingen aan via de webbrowser. 
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Lokaal geïnstalleerde software lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. Apps en applicaties die nog wel 

op een apparaat geïnstalleerd dienen te worden halen inhoud (data) van het internet.  

Om dit goed te laten functioneren is een snelle en stabiele verbinding met het internet. Het Sint-

Janslyceum heeft geïnvesteerd in het faciliteren van zo'n verbinding met internet. Er is bij de 

inrichting van dit systeem rekening gehouden met zo'n 7500 apparaten die verbinding met het 

internet, ook tijdens de 'uurlijkse' verplaatsing van 2400 leerlingen en collega's.  

De goed ingerichte infrastructuur is op haar beurt afhankelijk van de kwaliteit van de radiokaart 

(WiFi-ontvanger) in ieder apparaat. Zowel voor Android als Windows apparaten is er geen standaard 

geïnstalleerde radiokaart geïnstalleerd. Omdat Apple de productie van haar apparatuur in eigen 

beheer heeft, is de radiokaart van Apple apparaten van een constante (hoge) kwaliteit. In een 

complex netwerk wordt de internetsnelheid mede bepaald door de snelheid van de radiokaart in het 

apparaat. Het gebruik van (veel) langzame radiokaarten zorgt voor vertraging van dataverkeer in het 

gehele netwerk, ook voor de snellere radiokaarten.  

Het bepalen van de snelheid van een onbekende radiokaart vergt expertise en een testtraject. 

Vanwege de beheers last én in stand houden van de datasnelheid is het gebruik van Apple 

producten een stabiele factor en heeft daarom onze voorkeur.   

Conclusie 
Met het oog op de te behalen doelstelling sluit het gebruik van een tablet, als verrijkend 

onderwijshulpmiddel, het best aan op de wensen van het Sint-Janslyceum. Zowel op technisch 

gebied als op beschikbare inhoud raden de geraadpleegde specialisten ons aan om Apple iPads in te 

zetten in het onderwijs. Het Sint-Janslyceum volgt dat advies en kiest voor het gebruik van Apple 

iPad. Beschikbaarheid van het geschikte model met voldoende opslag bepaalt uiteindelijk welk type 

iPad het Sint-Janslyceum inzet als basisconfiguratie.    

 

 


