
Vragen en leerlingenantwoorden enquête. 

Ict-gebruik in lestijd 

- Hoeveel procent van de lestijd maken jouw docenten gebruik van ICT? (Bijvoorbeeld: kahoot, 
Itslearning, opdrachten op de computer doen, je dingen met je smartphone laten doen, filmpjes en 
animaties laten zien etc). Ga uit van alle lessen van alle vakken die je dit schooljaar hebt gevolgd. 

- Hoeveel procent van de lestijd zou je willen dat jouw docenten gebruik maken van ICT? 

Boek of scherm 
- Vind je een tekst die langer dan half A4-tje handiger om van een boek te lezen dan vanaf het scherm 

van een computer of tablet? 
- Wat vind je handiger om iets in/mee op te zoeken: een boek of een tablet? 
- Voor de meeste vakken maak je opdrachten uit een boek. Met digitale opgaven kun je opgaven op je 

eigen niveau krijgen. Als je veel vragen goed hebt, kan je de rest van de opgaven overslaan en naar 
een nieuw onderwerp. Als je veel fouten maakt bij een onderwerp, krijg je daar meer opgaven over. 
Vind je digitale opgaven (dus via een computer of tablet) maken op deze manier prettig? Je mag 
meerdere antwoorden aanvinken. 

o Ja, want met bij digitale opgaven krijg ik meteen te zien of ik het goed heb en wat het juiste 
antwoord is. 

o Ja, ik vind het prettig om meer te kunnen oefenen met dingen die ik lastig vind. 
o Ja, want dan hoef ik minder opdrachten te maken die ik toch al snap. 
o Nee, ik heb liever een boek want dan weet ik zeker dat ik alle opgaven heb gemaakt. 
o Nee, ik heb niks met computers en tablets en wil opdrachten gewoon op papier hebben. 
o Nee, want dan maak ik niet op dezelfde tijd dezelfde opgaven als mijn klasgenoten. 
o Anders, namelijk… 

 

Tablets in de les 

- Stel dat je tijdens sommige lessen de beschikking hebt over een tablet. Welke activiteiten lijken je dan 
zinvol om in de les een tablet te doen? Je kunt meerdere antwoorden aanvinken. 

o Dingen opzoeken: online woordenboeken, atlas, binas of via google. 
o Filmpjes kijken met uitleg van dingen die ik niet begrijp. 
o Een quiz als Kahoot en Socrative 
o Toetsjes maken die niet meetellen om te kijken of ik alles snap 
o Opgaven oefenen en daar feedback over krijgen (bijvoorbeeld met Classkick) 
o Extra opdrachten om stof te herhalen die ik lastig vind. 
o Klassikale uitleg krijgen waarbij de docent af en toe via de tablet een vraag stelt (bijvoorbeeld 

via Nearpod)       
o Skypen met jongeren die Frans, Duits of Engels spreken. 
o Dingen doen die bij het vak horen maar niet bij de lesstof, omdat ik de lesstof toch wel 

begrijp. 
o Met een digitale lesmethode werken 
o Niets 

- Heeft het gebruiken van een tablet (waar je niet mee kan facebooken, appen of instagrammen) in 
sommige lessen meerwaarde voor jou? Je kunt meerdere dingen aanvinken. 

o Ja, dan kan je daar overhoringen op maken en weet je meteen je cijfer. 
o Ja, dan worden de lessen minder saai. 
o Ja, sommige onderwerpen kan ik beter leren met hulp van een tablet. 
o Ja, je kunt dan een videoverslag van een practicum inleveren in plaats van een geschreven 

verslag. 
o Nee, je kunt net zo goed een smartphone gebruiken. 
o Nee, dat leidt alleen maar af als je echt iets wilt leren. 
o Anders, namelijk… 

- Open vraag: wat moeten docenten volgens jou NIET met de iPad doen? 



Klassen verdelen in groepen 

- Met ICT kunnen docenten klassen verdelen in verschillende groepen en die groepen verschillende 
dingen laten doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: oude stof herhalen, extra oefenen en extra moeilijke 
opdrachten laten maken. Wat vind je daarvan? Je kunt weer meerdere antwoorden aanvinken. 

o Dat is handig. Als de hele klas hetzelfde moet doen, verveelt altijd een deel van de leerlingen 
zich. 

o Dat is handig. Als iedereen op z'n eigen tablet bezig is zien de anderen ook niet wie in de 
snelle groep en wie in de langzame groep zit. 

o Daar heb je geen ICT voor nodig, dat kan ook wel met een boek. 
o Dat is niet handig. Ik heb liever dat de hele klas tegelijkertijd met hetzelfde bezig is. 
o Dat is niet handig, want dan gaat een docent de klas opdelen in goede en minder goede 

leerlingen. 
o Anders, namelijk… 

Device-keuze 

- Welk device vind je het handigst om tijdens de les te gebruiken (om opdrachten te doen, dus niet om 
te appen etc natuurlijk)? 

o Smartphone 
o Laptop 
o iPad 
o Tablet die niet van Apple is 
o Chromebook 
o Tablet, het merk maakt me niet uit 
o Ik heb geen voorkeur. 
o We moeten helemaal geen digitale dingen gebruiken, alleen pen en papier. 

Tips van leerlingen (open vragen) 

- Welke tips heb je voor de school om meer ict in de lessen toe te passen? 
- Welke tips heb je voor de school bij het bepalen welk device geschikt is om te gebruiken tijdens de 

lessen? 


