


Designing & Evaluating Innovative Mobile 
Pedagogies
• Erasmus+ KA2 project

• Transnationaal netwerk van 
lerarenopleidingen + partnerscholen in het 
werkveld

• Kennisontwikkeling over innovatieve 
didactische inzet van mobiele technologie

• Testen en ontwerpen van leermiddelen die 
leerkrachten ondersteunen in het ontwerpen 
van leerpraktijken met innovatieve inzet van 
mobiele technologie

• www.deimpeu.com
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Lectoraat Teaching, Learning & Technology

• Missie: het verbeteren van de kwaliteit van 
het onderwijs door de beredeneerde inzet 
van technologie

• Concretisering: contextspecifiek 
herontwerpen van leerpraktijken met 
beargumenteerde inzet van ict, samen de 
leerkrachten

• Realiseren condities duurzame 
implementatie

• Docentprofessionalisering binnen het traject



Aanleiding
• Steeds meer inzet van mobiele technologie

• Inzet leidt niet vanzelfsprekend tot 
verbetering & vernieuwing van het onderwijs

• Hoe benutten leerkrachten de 
mogelijkheden van mobiele technologie 
voor leren & lesgeven?

• Hoe kunnen leerkrachten deze inzet 
versterken?

• DEIMP-onderzoeksproject



Doelen

• Inzicht in huidige didactische inzet

• Verhouding met gewenste didactische inzet

• Inzicht in behoefte aan ondersteuning

• Basis voor samenwerking binnen DEIMP-
project



Vraagstelling
• Hoe wordt mobiele technologie op de 

school ingezet voor leren en lesgeven?

• Wat zijn de doelstellingen die de school wil 
bereiken met de inzet van de mobiele 
technologie?

• Wat zijn belemmerende en stimulerende 
factoren bij de inzet van mobiele 
technologie volgens de school?

• Welke ondersteuningsbehoefte ervaart de 
school bij de inzet van de mobiele 
technologie?



Participanten en instrumenten

• 5 scholen primair onderwijs (2 + 2 + 1)

• Vragenlijst leerkrachten (n=71)

• Focusgroep leerkrachten (n=19)

• Semi-gestructureerd interview 
leidinggevende (n=5)

• Focusgroep leerlingen (n=27)



Uitvoering

• Analyse respons vragenlijst per school 

• Interviews/focusgroepen per school door 
twee onderzoekers

• Woordelijk verslag van alle opnames

• Beschrijving van resultaten en duiding op 
basis van theorie

• Controle analyse tweede onderzoeker



Inzet van mobiele technologie naar vakgebied



Ik zet mobiele technologie in ten behoeve van…



Voorwaardelijk voor inzet mobiele technologie



Specifiek taak - voor welk vakgebied?



Welke didactische aanpak was leidend?



Waar werd de taak uitgevoerd?



En met welk device?



En van wie is dat device?



En welke apps werden gebruikt in de 
taak?



En met welk doel werden deze apps gebruikt?



Didactisch model voor mobiele technologie

• Kearney & Burden (2014)

• Samenwerking

• Personalisatie

• Authentieke taak & omgeving

http://www.mobilelearningtoolkit.com/ipac-framework1.html


In deze taak gebruikten mijn leerlingen mobiele 
devices om…

• 6 stellingen construct samenwerking

• 8 stellingen construct personalisatie

• 6 stellingen construct authenticiteit

• schaal van 1 tot 7;  van “geheel mee 
oneens” tot “geheel mee eens”



In deze taak gebruikten mijn leerlingen mobiele 
devices om…

• Samenwerking: gemiddeld 2,20

• Personalisatie: gemiddeld 2,29

• Authentieke taak en omgeving: gemiddeld 
2,47

• De meeste scores tussen de 2 en de 3



Resultaten leerkrachten (1)
Prioriteiten bij het inzetten van mobiele 
technologie:

1. Reken en taal

2. Differentiatie en individuele verwerking

3. Volgen ontwikkeling en leerproces van 
leerling

4. Vergroten van betrokkenheid leerlingen

Vaak een combinatie hiervan…



Resultaten leerkrachten (2)

De inzet van de mobiele technologie is:

• Vaak afhankelijk van methode (hier komt 
ook vaak scholing en ondersteuning van)

• Afhankelijk van aantal devices in de school

• Afhankelijk van de docent en zijn/haar 
opvattingen over gebruik van ICT



Resultaten leerkrachten (3)
Ondersteunende factoren:

• Voldoende devices en werkende 
infrastructuur

• Voldoende leermiddelen

• Duidelijke visie van de school

• Voldoende kennis & vaardigheden

• Kennisuitwisseling is belangrijk om 
onderwijskundig meer uit de technologie te 
halen en dient gefaciliteerd te worden



Resultaten schoolleiders (1)
Prioriteiten bij het inzetten van mobiele technologie:

1. Op maat aanbieden van instructie en 
verwerkingsaanbod

2. Inzicht in de ontwikkeling en leerproces van 
leerlingen

3. Motiveren van leerlingen en vergroten van 
betrokkenheid

4. Ondersteunen van leerkrachten

5. Digitale geletterdheid van leerlingen ontwikkelen

6. Onderzoekend en ontdekkend leren

Vaak een combinatie hiervan…



Resultaten schoolleiders (2)
Variatie in beleid op de inzet van mobiele 
technologie:

• 1 a 2 jaar ervaring met implementatie 
mobiele technologie

• Alle scholen hebben ICT opgenomen in 
beleidsplan en/of hanteren bovenschools 
beleid;

• Hoe meer devices hoe concreter het beleid

• Grote verschillen in uitvoering van beleid

• Bovenschools leernetwerk



Resultaten schoolleiders (3)

Belangrijke factoren bij inzet mobiele 
technologie:

• Didactische ICT-bekwaamheid leerkrachten

• Leerkrachten dienen elkaar te ondersteunen 
door kennis en ervaringen uit te wisselen

• Veranderbereidheid van het team



Resultaten leerlingen (1)
• Leerlingen bevestigen inzet van mobiele 

technologie gericht op kernvakken rekenen 
en taal, verbonden aan gangbare 
onderwijsmethodes

• Individuele verwerking op eigen niveau, 
werken met methodesoftware gaat sneller 
en leerlingen waarderen directe feedback

• Informatie zoeken (voor werkstukken)

• Soms: programmeren, video’s maken, 
spelletje doen als het werk af is. 



Resultaten leerlingen (2)
• Leuker en aantrekkelijker dan het boek

• Maar vinden dat ze niet per definitie andere 
dingen leren 

• Ontwikkeling van ICT-vaardigheden vinden 
leerlingen belangrijk met oog op later

• Weinig problemen met infrastructuur, 
leerkrachten zijn over het algemeen ICT-
vaardig, maar verschillen worden gezien

• Duidelijke scheiding tussen devices op 
school en thuis



Conclusie (1)
• De inzet van mobiele technologie is met 

name gericht op de kernvakken rekenen en 
taal;

• Vaak verbonden aan gangbare 
onderwijsmethodes en docentgestuurde 
leerpraktijken;

• Ten behoeve van differentiatie en 
gepersonaliseerd leren;

• In het klaslokaal;

• Overige inzet afhankelijk van aantal devices 
en de docent, vaak low-level technology



Conclusie (2)

• Schoolbrede visie is er maar grote 
verschillen in vertaling naar beleid

• Onderwijs op maat is belangrijkste 
toepassing

• Inzet sterk afhankelijk van aantal devices en 
bekwaamheid docent

• Wensen 

• Overige inzet is afhankelijk van de docent;



Aanbevelingen
• Implementatie mobiele technologie op basis van 

ontwikkelingen methode en individuele verwerking 
is legitiem maar voorkom eenzijdige focus 

• Wordt de mobiele technologie nu volledig benut? 
Is er sprake van innovatieve inzet van mobiele 
technologie?

• Een heldere en inspirerende visie op de 
didactische inzet van mobiele technologie blijft 
belangrijk, en op basis hiervan gericht beleid op 
de ondersteuning van leerkrachten.

• Verbind docenten met elkaar

• Start vervolg onderzoek op scholen met docenten 
gericht op het ontwerpen en testen van effectieve 
en innovatieve inzet van mobiele technologie. 



Kearney & Burden (2014)

"Als de affordances van mobiele devices volledig benut worden kan 
dit mogelijk kan leiden tot grotere betrokkenheid van jongeren bij het 

leren, sociale inclusie, motivatie en betrokkenheid bij de eigen 
omgeving" 



Dank voor uw 
aandacht!

jeroen.bottema@inholland.nl

marjan.faber@inholland.nl
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