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ⓒ ANP-archief Waar hebben we het eigenlijk over?
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Designing & Evaluating Innovative Mobile Pedagogies



Ontwerpen & Evalueren van Innovatieve Mobiele Didactiek



Ontwerpen & Evalueren van Innovatieve Mobiele Didactiek



Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt 
met de vraag hoe kennis, vaardigheden en houdingen of 
attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen 
aan leerlingen/studenten. Dit vak komt in elke 
lerarenopleiding voor, van bachelor in het basisonderwijs 
tot een masteropleiding aan een universiteit.


Tegenover de didactiek (leer van het onderwijzen) staat de 
mathetiek (leer van het leren). Men maakt onderscheid 
tussen algemene didactiek en vakdidactiek. Beide zijn 
theoretisch van aard.

x-dictionary:r:'Kennis?lang=nl&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
x-dictionary:r:'Vaardigheid?lang=nl&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
x-dictionary:r:'Onderwijzer?lang=nl&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
x-dictionary:r:'Bachelor?lang=nl&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
x-dictionary:r:'Master_(academische_graad)?lang=nl&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
x-dictionary:r:'Mathetiek?lang=nl&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'


Mathetiek is de leer van het leren. Voor Comenius 
[1592-1670] is mathetiek de leer van het leren, terwijl 
didactiek de leer van het onderwijzen is.


Na enkele eeuwen in vergetelheid te zijn geweest, werd de 
term in de jaren tachtig van de vorige eeuw opnieuw 
gebruikt door de Duitse filosoof Hartmut von Hentig en de 
Amerikaanse ICT-deskundige Seymour Papert, in zijn boek 
"The children's machine". De opkomst van computers 
zorgde ervoor dat meer mensen zelfstandig, zonder 
leerkracht, gingen leren. Dat riep de vraag op naar de aard 
van dit zelfstandig leren.
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Sources: http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/000073.html and http://www.tpck.org and http://www.ntl.org
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Sources: http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/000073.html and http://www.tpck.org and http://www.ntl.org
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Wat werkt?
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Kristi Meeuwse, leerkracht van groep 1
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100%  
van de kleuters had een leesniveau hoger 

dan normaal gedurende vier opvolgende jaren 
na de implementatie van iPad

Drayton Hall Elementary School 
Charleston, South Carolina, Verenigde Staten  
Op deze basisschool staan de leerlingen centraal. Er wordt gewerkt met iPad, waarbij leerlingen 
onderwijs krijgen aan de hand van apps, interactieve lessen en door leerkrachten gemaakte 
Multi-Touch-boeken. 

• Voordat iPad werd gebruikt, was het leesniveau van ongeveer 35 procent van 
de leerlingen van Kristi Meeuwse hoger dan normaal aan het eind van het schooljaar.  
 Vanaf de introductie van iPad had 100 procent van de kleuters volgens Meeuwse 
een leesniveau hoger dan normaal gedurende vier opvolgende jaren.  

• Kristi gebruikt iPad om kinderen te onderwijzen op basis van de Common Core State 
Standards, waarbij ze ook non-fictiemateriaal moet gebruiken. Omdat er heel weinig  
non-fictieboeken voor kleuters beschikbaar zijn, maakt Kristi haar eigen boeken. 
Ze gebruikt daarbij de Multi-Touch-features van iPad om de boeken voor haar 
leerlingen aantrekkelijk te maken. 

Kijk hoe Kristi Meeuwse iPad gebruikt in het onderwijs > 

Lees meer over Drayton Hall Elementary in het Multi-Touch-boek van deze onderwijsinstelling >

Overzicht | Leerprestaties | Betrokkenheid en motivatie | Efficiënter gebruik van middelen | Kwaliteit en ontwerp van materiaal 

Effect van specifiek voor mobiel ontworpen lesmateriaal.
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100% 
slagingspercentage

Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Tagesschule 
Düsseldorf, Duitsland 
In 2013 startte Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Tagesschule een programma met gedeelde 
iPads in twee groepen. Al snel werd echter besloten dat alle leerlingen moesten profiteren 
van persoonlijke devices en de voorzieningen voor continu leren van een één-op-één-
programma voor iPad. 

Met het één-op-één-programma voor iPad was een verschuiving merkbaar van het gedrag 
binnen de groep. Leerlingen waren betrokkener dan voorheen, ze vonden het fijn om te 
kunnen werken hoe en wanneer ze wilden en ze konden hun creativiteit uiten met apps als 
iMovie en Keynote. Dit leidde tot een slagingspercentage van 100 procent van de leerlingen 
die hadden meegedaan met het één-op-één-programma voor iPad. Dat was een stijging 
van meer dan 20 procent. 

Twee jaar later kocht de school nog eens 240 nieuwe iPads en werd alleen nog één-op-één-
onderwijs aangeboden. Naar aanleiding van het succes van het programma besloot de 
gemeente Düsseldorf het programma met 10 scholen uit te breiden. Inmiddels werken meer dan 
80 scholen met een één-op-één-programma voor iPad. 

Overzicht | Leerprestaties | Betrokkenheid en motivatie | Efficiënter gebruik van middelen | Kwaliteit en ontwerp van materiaal 

“Sinds de introductie van iPad zijn de leerlingen duidelijk sterker 
gemotiveerd en betrokken. Het device is in wezen een fysieke 
uiting van de investeringen die de maatschappij doet in het 
onderwijs van deze leerlingen.” 

Uwe Schorscher, directeur 

Betrokkenheid vergroten
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