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N.a.v. de maatschappelijke discussie rond de invoering van tablets op scholen werd aan de werkgroep 

digitaal leren van het expertisenetwerk School of Education de expliciete vraag gesteld naar een 

stellingname in dit debat.  

Onderstaand standpunt ligt in het verlengde/ is de concrete toepassing van de Inspiratietekst ‘Digitale 

middelen en onderwijs in de lerarenopleiding’ die vanuit de werkgroep digitaal leren in oktober 2011 aan 

de Overkoepelende Vergadering van SoE werd voorgelegd. De inspiratietekst wilde de plaats van 

informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs schetsen. 

 

In wat volgt wordt geen polariserend standpunt ingenomen. De nadruk ligt op het nuanceren van 

de tablethype enerzijds en op het benadrukken van de noodzaak van het stimuleren van 

creativiteit en innovatie in het onderwijs anderzijds.  

 

De werkgroep wenst geen duidelijk ja- of nee-standpunt in te nemen omdat dat zou getuigen van een 

gebrek aan nuance. De werkgroep wil onderwijsinstellingen helpen met het vinden van een antwoord op 

de vraag wat ze aanmoeten met de tablethype. Moet men daarin mee of niet? Deze tekst wil argumenten 

aanreiken om zelf, als instelling, een beslissing te nemen op basis van wat de instelling belangrijk vindt in 

haar onderwijs. 

 

Achtergrond 
 

Onze leefwereld  - en dus ook die van kinderen en jongeren -  is gevuld met allerlei - al dan niet mobiele - 

technologie waarvan de ene zich al beter en gemakkelijker bedient dan de andere. De manier waarop 

informatie op die toestellen tot bij ons komt, is anders dan ‘klassieke’ informatieverwerving via 

(leer)boeken, kranten/tijdschriften of TV:  fragmentarisch, soms ongeordend, voortkomend uit kwalitatief 

van elkaar verschillende bronnen en niet noodzakelijk lineair.  

 

Ons onderwijs behoort kinderen en jongeren voor te bereiden op de wereld van morgen. In die wereld 

zullen mensen behoefte hebben aan andere/bijkomende/gewijzigde competenties, de zogenaamde 21st 

Century Skills (voor een overzicht, zie o.a. http://www.p21.org/overview/skills-framework). 

 

Wanneer lerenden vandaag naar school gaan en de klas betreden, moet de gsm/smartphone/tablet 

doorgaans uitgezet worden. Computerklassen zijn in scholen na reservatie te gebruiken, maar zijn door 

de hoge kostprijs moeilijk up-to-date te houden. Lesgevers (leerkrachten, docenten, lectoren) bedienen 

zich van digitale middelen bij het voorbereiden van lessen, maar veel minder in hun aangeboden 

onderwijs zelf, vaak omwille van allerhande praktische bezwaren. Er is dan ook een grote discrepantie 

tussen de werkwijze op school enerzijds en het gebruik van computers, tablets, smartphones e.d. buiten 

de schoolmuren anderzijds.  

 

 

http://www.p21.org/overview/skills-framework
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Tablets of breder: mobiele technologie 
 

Sinds de steile opgang van tablets in ons dagelijks leven komt de invoering ervan ook ter sprake voor 

onderwijsdoeleinden. Dit is een steeds weerkerend fenomeen; hetzelfde is gebeurd bij de popularisering 

van radio, schooltelevisie, taallabo’s,  computer, digitaal bord, … . Geen van deze media heeft het 

onderwijs drastisch getransformeerd. Vermoed kan dus worden dat ook de tablet geen grote ommekeer 

zal teweegbrengen. Het ‘nieuwe’ zal er snel af zijn. (Elen, 2011)  Zonder in doemdenken te willen 

vervallen, kan verondersteld worden dat een tablet, zonder rekening te houden met bepaalde 

randvoorwaarden (zie verder), in het beste geval zal verworden tot een toestel dat af en toe  - bij wijze 

van afwisseling - gebruikt wordt in de les. En dat kan de bedoeling niet zijn van een toch wel zware 

financiële investering. 

 

Waarom zou men overigens specifiek kiezen voor tablets? Wat is de meerwaarde van een tablet in 

vergelijking met bijvoorbeeld een smartphone of een laptop? Een smartphone heeft een (te) klein scherm, 

een laptop is groter, zwaarder én duurder. Een tablet heeft een touchscreen, is bijzonder 

gebruiksvriendelijk, vraagt relatief weinig onderhoud, is licht en gemakkelijk transporteerbaar. Om te 

schrijven/typen is hij anderzijds veel minder praktisch.  

In dit verband valt overigens vast te stellen dat de grens tussen tablets en laptops aan het vervagen is. Je 

kan bijvoorbeeld een aangepast toetsenbord op een tablet aansluiten. De performantie van tablets 

verbetert ook zienderogen. Misschien wordt het onderscheid binnen afzienbare tijd dermate klein dat de 

specifieke discussie over tablets in het onderwijs aan relevantie inboet.  

Op dit moment is de ‘houdbaarheidsdatum’ bijzonder kort: de toestellen verouderen snel waardoor de 

nieuwste software vaak niet meer te gebruiken is.  

Een ernstige afweging van de verschillende soorten toestellen dringt zich dus op om niet in de val van 

handige marketeers te trappen. 

 

We wensen dit standpunt dan ook breder te verwoorden dan enkel over de inzet van tablettechnologie. 

We spreken liever over mobiele technologie of mobiel leren in het algemeen, waarmee we alle mobiele 

toestellen bedoelen die tegenwoordig (én in de toekomst) in gebruik (zullen) zijn; smartphones, laptops, 

tablets, … . 

 

 

Belangrijkste voorwaarde voor de invoering van mobiele toestellen in het 

onderwijs: bezint eer ge begint  

 

Onderwijsinstellingen die digitale technologie - een tablet of enig ander mobiel toestel - succesvol 

willen implementeren in hun onderwijs, kunnen best vertrekken vanuit een duidelijke visie op 

onderwijs, niet vanuit de technologie. (Vanderlinde en Van Braak, 2012) Hoe dient onderwijs 

georganiseerd te worden zodat lerenden op een voor hen zo zinvol mogelijke manier, los van tijd en 

ruimte, kunnen leren en voorbereid worden op een maatschappij waarin informatie altijd en overal 

beschikbaar is via digitale middelen? Hoe kunnen we lerenden leren om informatie te filteren, te ordenen, 

er betekenis aan te geven, te verbinden met wat ze reeds kennen, te gebruiken, zodat kennis kan worden 

opgebouwd? Welke kan hierin de meerwaarde zijn van mobiele technologie als de tablet? Hoe wil je die 

technologie dan inzetten, waar wil je ze precies voor gebruiken? Pas daarna komt de vraag: welk digitaal 

middel, welke technologie gebruik je dan best? 
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Vandaag worden digitale middelen geïntegreerd in het bestaande onderwijs en zijn het slechts middelen 

om onderwijs te verstrekken. Aan het onderwijs zelf wordt nauwelijks geraakt. 

Een ander scenario zou zijn om onderwijs vorm te geven en te ontwikkelen met technologie. Dat leidt 

bijna automatisch tot een transformatie van het onderwijs. Die keuze moet men willen maken. 

 

Het onderzoek naar de meerwaarde van de inzet van (mobiele) technologie in het onderwijs is divers en 

niet altijd eenduidig. Wanneer men kijkt naar de klassieke onderwijseffectiviteit, is er weinig verschil 

tussen een klassiek en een gemedieerd optreden. Wanneer processen, motivatie en 21st Century Skills 

worden meegenomen, is er wel een duidelijke meerwaarde bij het inzetten van (mobiele) technologie. 

Sowieso gaat het bij de invoering van mobiele technologie niet om een of-, maar om een en-verhaal. 

Onderwijsinstellingen die met succes mobiele technologie gebruiken, weten welke plaats deze 

technologie heeft in het curriculum en koppelen technologie altijd aan curriculum en didactiek. 

(Vanderlinde en Van Braak, 2012) 

 

 

Andere voorwaarden bij de invoering van mobiele technologie 
 

 Wat betreft de aankoop van de toestellen zijn er twee keuzes: ofwel aankoop door de 

onderwijsinstelling ofwel het zogenaamde Bring Your Own Device-principe (BYOD, de lerende zorgt 

voor een eigen toestel). Deze keuze heeft niet alleen repercussies op financiële vlak, maar ook op 

ondersteuningsmogelijkheden van hard- en software, onderhoud, verzekering, infrastructuur (bijv. 

eigenschappen/beveiliging draadloos netwerk), … De aankoop van de toestellen, hetzij gedragen 

door de onderwijsinstelling, hetzij door de ouders, is momenteel voer voor discussie. 

Onderwijsinstellingen moeten alleszins het financiële plaatje goed bekijken en grondig nadenken over 

structurele, organisatorische en ondersteuningsaspecten. (Vanderlinde en Van Braak, 2012) 

 De keuze voor de inzet van mobiele technologie is sterk doelgroepafhankelijk:  

o De meerwaarde van  - door de school aangekochte - mobiele technologie lijkt voor de 

basisschool evident. Voor alle mogelijke inhouden kan een mobiel toestel helpen om 

verwondering te wekken, leermomenten intenser en persoonlijker te maken, creativiteit en 

oplossingsgericht denken te stimuleren.  

o Ook in de secundaire school lijkt dergelijke technologie in veel  - zoniet alle - vakgebieden 

inzetbaar, in de eerste plaats als deur naar een wereld van informatie en netwerken waarin 

leerlingen moeten leren functioneren.  

o Voor de lerarenopleiding ligt het evenwel anders. Student-leraren beschikken veelal zelf al 

over allerhande digitale  - al dan niet mobiele - middelen. Aankoop van dergelijke toestellen 

lijkt in de lerarenopleiding vooral nuttig om student-leraren ermee te laten experimenteren in 

hun stageopdrachten (voor zover de stageschool zelf niet over de technologie beschikt) om 

hen op die manier te laten nadenken over en kennismaken met ‘het onderwijs van morgen’. 

 In de onderwijsinstelling dient er een voldoende sterk draadloos netwerk te zijn. Piekmomenten  

(bijvoorbeeld bij de start van een les/schooldag) waarop iedereen tegelijk inlogt, moeten opgevangen 

kunnen worden. 

 Er dient rekening mee gehouden te worden dat uitgeverijen van digitale werkboeken en 

ontwikkelaars van apps allerhande momenteel nog niet voldoende ver staan om een uitgebreid 

aanbod te kunnen doen met meerwaarde voor het onderwijsleerproces. Enige nieuwsgierigheid, 

creativiteit of zelfs eigen ontwikkelcapaciteit van lesgevers op teamniveau is dus gewenst, pioniers op 

dit vlak worden best aangemoedigd en ondersteund. 
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 De rol van de lesgever is en blijft van zeer groot belang. Mobiele technologie zal hem of haar niet 

vervangen. Alles valt of staat met de leeromgeving die hij of zij creëert, hoe hij of zij mobiele 

technologie wil inzetten. Daarvoor is specifieke expertise in vakinhoud, vakdidactiek en 

onderwijstechnologie vereist die niet bij ieder individu zomaar verwacht kan worden. Een 

inwerkperiode met eventueel bijkomende opleiding én blijvende technische en didactische 

ondersteuning zijn zeker geen overbodige luxe.  

 

 

Besluit 

 

 

Gezien de complexiteit van het vraagstuk is een standpunt voor of tegen de onmiddellijke 

invoering van mobiele technologie in het onderwijs in het algemeen op dit moment niet eenvoudig 

in te nemen. De toegevoegde waarde is sterk afhankelijk van de visie op goed onderwijs, een 

doordacht digitale middelen- en professionaliseringsbeleid, van de bereidheid om het onderwijs 

te herdenken en te herontwerpen (niet enkel onderwijskundig, maar ook organisatorisch en 

middels de nodige technologie). Zeker is dat mobiel leren meer en meer aan belang wint en dat 

mobiele technologie een middel is om te gebruiken in het onderwijs dat voorbereidt op de leef- en 

werkomstandigheden van morgen. Mobiele technologie zal immers niet meer verdwijnen, maar 

eerder steeds meer oprukken in ons dagelijks leven. Men dient zich er evenwel rekenschap van te 

geven dat onze huidige vormen van onderwijs verstrekken wijziging zullen behoeven wil men 

werkelijk de sprong naar de toekomst wagen. 

 

 

 

Aanbevelingen bij invoering mobiele technologie 
 

De boodschap hierboven kan verkort weergegeven worden als een ‘ja maar’. ‘Ja’ voor de invoering van 

mobiele technologie, de ‘maar’ gaat over of dat nu tablets moeten zijn en over wat je met die tablets dan 

wil doen. Er is niets mis met occasioneel en ad hoc gebruik van dergelijke technologie. Alleen, wanneer 

het beleid van een school wil beslissen of ze een pak geld gaan besteden aan de aankoop van een 

stapel tablets, dan meent de werkgroep dat dat een te forse investering is voor occasioneel gebruik, ook 

al omdat de houdbaarheidstermijn van dergelijke toestellen erg kort is en ze best wel prijzig zijn. Wanneer 

men ze echt wil inzetten, laten renderen en lerenden laten werken/leren met mobiele technologie (met het 

oog op de toekomst en de 21st Century Skills), zal men het onderwijs moeten herdenken. Lerenden in 

rijen in de klas, elk met zijn tablet/mobiel toestel, heeft weinig meerwaarde. Het aanvankelijk 'leuke' 

daaraan zal snel overwaaien. Zo'n tablet (of ander toestel) geeft net de mogelijkheid om niet in rijen te 

gaan zitten in een klas. Maar, zoals gezegd, dat vraagt dat men nadenkt hoe het onderwijs er dan wel 

moeten uitzien en vergt dus een grondige aanpassing van de onderwijsmodaliteiten en de didactiek. 

 

Hieronder worden aanbevelingen geformuleerd in het geval een onderwijsinstelling interesse heeft in het 

gebruik van mobiele technologie in het onderwijs. 

 

1. Stimuleer het gesprek met lesgevers rond mobiel leren. Niet in het minst omwille van het 
positieve effect van het nadenken over het profiel dat de onderwijsinstelling zich wil aanmeten op 
dit domein. 
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2. Betrek organen als school-, leerlingen-, ouderraad e.a. om een draagvlak te creëren voor 
onderwijsinnovatie door digitale middelen.  

3. Start niet meteen schoolbreed, maar met een pilootproject waarbij lesgevers de pioniersrol 

vervullen. Hieruit kan men lessen trekken om weloverwogen keuzes te maken en beleid te 

voeren op maat van de onderwijsinstelling en haar doelgroep, vertrekkend vanuit de 

onderwijsvisie.  

4. Voorzie vanuit het beleid in innovatieruimte om een pioniersrol en -  in een latere fase - brede 

implementatie waar te maken. Het werken met ontwerpteams kan hiertoe bijdragen. 

5. Maak praktijkvoorbeelden van pionierende lesgevers zichtbaar om anderen te inspireren en om 

draagvlak te creëren (bijv. op personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen). 

6. Stimuleer het eigenaarschap van de aangegane uitdagingen bij pionierende lesgevers.   
7. Houd rekening met de wijze waarop mobiele technologie aangewend wordt in de toekomstige 

beroepscontext van lerenden. 
8. Voorzie in het beleidsplan van de onderwijsinstelling een luik rond de plaats en inzet  ICT in het 

onderwijs, i.c. van mobiele technologie.  
9. Voorzie in het beleidsplan van de onderwijsinstelling een uitgewerkt deel rond de specifieke 

professionalisering van de lesgevers.  

10. Onderzoek of er voor bepaalde aspecten van het beleid en op welke manier er eventueel 

instellingsoverstijgend kan worden samengewerkt (bijv. scholengroep, lerarenopleidingen, …). 

11. Werk de praktisch/organisatorische implementatie uit rekening houdend met factoren als 

energieverbruik, duurzaamheid, verzekering, … 
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