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Voordelen van ICT in de klas

bit.ly/2oslwld

Geef a.u.b. antwoorden van maar 1 woord,
druk dan op “submit” en vul het volgende antwoord in



Waarom nu ICT de klas in halen?

• In 2016 hebben 3,17 miljard internetgebruikers:

- 150 miljoen e-mails verzonden
- 41,5 miljoen berichten geplaatst op FB Messenger en WhatsApp
- 4,2 miljoen video’s bekeken op Snapchat
- 2,4 miljoen zoekopdrachten gedaan op Google
- 360.000 tweets gepost op Twitter
- 300 uur video geupload naar Youtube
- 67.000 posts geliked op Facebook
- 60.000 foto’s gepost op Instagram

4Bron: brandwatch en Statista



Waarom nu ICT de klas in halen?
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Waarom nu ICT de klas in halen?
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“Technology can amplify great teaching, 
but it does not replace poor teaching”
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Gefaseerde invoer DIV-klassen

• Schooljaar 2015-2016 2 klassen (H2i en G2i)

• Schooljaar 2016-2017 Invoer in heel leerjaar 2 en 3

• Schooljaar 2017-2018 Verdere uitbreiding naar leerjaar 1 t/m 4

• Schooljaar 2018-2019 Natuurlijke groei naar leerjaar 1 t/m 5

• 2020 Iedere leerling heeft een eigen device
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Stand van zaken

• Keuze voor een iPad
- 1 apparaat: de docent weet waar hij/zij aan toe is
- tablet: handzamer, accuduur, kan naast boeken op tafel
- iPad: stabiliteit, kwaliteit

• Scholing voor docenten
- Gebruik van toepassingen in de les

• Keuze voor leverancier
- Studywise
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Valkuilen van ICT in de klas

bit.ly/2nvrDkc

Geef a.u.b. antwoorden van maar 1 woord,
druk dan op “submit” en vul het volgende antwoord in



Evaluatie afgelopen schooljaren

• Boeken blijven, wordt gewaardeerd

• Cijfers niet significant anders

• Afleiding is een risico

• Gebruik van docenten neemt nog gaandeweg toe

• Volop ontwikkeling bij methodes

• Veel digitaal te vinden
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Afleiding

• Klaslokaal app van Apple
- Docent kan ‘meekijken’ met de leerling

- Welke app staat open
- Naar een bepaalde app of website sturen
- Miniatuur van alle schermen

- Voorwaarde is dat de iPad aan het systeem komt te hangen
- Koppeling met MDM
- Een eigen iPad moet hiervoor gereset worden

13



14



Afleiding

• ZuluDesk app 
- Docent kan de mogelijkheden van de leerling ‘inperken’

- Welke apps mogen gebruikt worden
- Vergrendelen in een app/website
- Beperkingen opleggen

- Voorwaarde is dat de iPad aan het systeem komt te hangen
- Koppeling met MDM
- Een eigen iPad moet hiervoor gereset worden
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Apparaten koppelen

• Apparaten die aangeschaft zijn bij Studywise worden automatisch gekoppeld 
met ZuluDesk.
- Extern beheer scherm gehad

• Elders aangeschafte apparaten moeten we handmatig koppelen.
- In de loop van de eerste schoolweken
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Vragen?
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• Voor vragen kunt u contact opnemen met:
- Dhr. R.J. Poulus, ICT-coördinator

r.poulus@augustinianum.nl

mailto:r.poulus@augustinianum.nl

