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Voor u ligt het verslag van het onderzoek naar het gebruik van laptops door studenten en 
docenten op de laboratoriumafdeling van ROC de Leijgraaf te Oss. Het onderzoek is 
uitgevoerd op de laboratoriumafdeling aan de Sweelinckstraat te Oss. Allereerst willen 
wij onze dank uitspreken voor de gastvrijheid van de laboratoriumafdeling van ROC de 
Leijgraaf. We zijn met open armen ontvangen door de medewerkers en studenten. De 
docenten waren flexibel bij het maken van afspraken en namen ruim de tijd voor ons. We 
mochten vrij rondlopen in de school om ons onderzoek te kunnen doen. Hierbij willen we 
de betrokken docenten en studenten hartelijk bedanken voor hun medewerking. 
 
Als studenten (leraren in opleiding) hadden wij aan het begin van dit project nog weinig 
ervaring met het doen van onderzoek. Achteraf terugkijkend zijn we blij dat we ons 
ingeschreven hebben voor dit onderzoek. We hebben dit onderzoek met plezier 
uitgevoerd en hebben er ontzettend veel van geleerd. Tijdens dit onderzoek zijn we goed 
ondersteund door Harry van de Berg en Frans Thijssen. 
 
Met dit verslag willen wij u een zo volledig mogelijk beeld geven van de situatie omtrent 
het laptopgebruik door studenten en docenten op ROC de Leijgraaf. Wij hopen dat dit 
onderzoeksverslag een meerwaarde zal leveren voor de verdere ontwikkeling van de pilot 
die gaande is op ROC de Leijgraaf. 
 
René van de Veerdonk 
Johan Callaars 
Dana Uerz (projectleider onderzoek) 
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

 
ROC de Leijgraaf is sinds drie jaar bezig met een pilot gericht op het werken met laptops 
in de klas. Studenten van de afdeling laboratoriumonderwijs schaffen steeds in het eerste 
jaar een laptop aan, die zij gebruiken in de lessen. In het schooljaar 2010 / 2011 werken 
de eerste-, tweede- en derdejaars studenten met een laptop op school. De beginperiode 
van de pilot is vooral ingezet op het inrichten van de ict-infrastructuur en het leren 
werken met laptops in de klas. Nu de eerste ervaringen zijn opgedaan, richt het ROC zich 
op de mogelijkheden om ook in andere afdelingen of zelfs ROC-breed laptops in te gaan 
zetten in het onderwijs. Voordat zij overgaan tot deze verbreding van de pilot, wil het 
Roc eerst meer zicht op de opbrengsten van het werken met de laptops. Welke 
ervaringen zijn hiermee opgedaan in de pilot door docenten en studenten van de 
laboratoriumafdeling? Wat vinden de studenten eigenlijk van het leren met de laptops?  
ROC De Leijgraaf heeft het lectoraat Leren met ict van de faculteit Educatie van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gevraagd naar de mogelijkheden om hier 
een onderzoek naar uit te voeren. Het lectoraat maakt bij de uitvoering van haar 
onderzoek liefst zoveel mogelijk gebruik van de inzet van studenten en docenten bij de 
uitvoering van haar onderzoek. In overleg met het ROC is daarom besloten om het 
onderzoek door studenten van de HAN als afstudeeronderzoek uit te laten voeren, zeker 
ook omdat het perspectief en de beleving van studenten zo centraal staat in de 
vraagstelling. Binnen de lerarenopleidingen van de HAN is studenten gevraagd zich aan 
te melden voor het onderzoek. Wij hebben gereageerd op de uitnodiging en mochten na 
een aantal gesprekken dit onderzoek uit gaan voeren. 
 
1.2 Vraagstelling 

 
Zoals is aangegeven is de directe aanleiding voor het onderzoek, de vraag van ROC de 
Leijgraaf ten aanzien van de ervaringen die zijn opgedaan met de pilot Laptopgebruik in 
het laboratoriumonderwijs op het ROC. Eén van de uitgangspunten bij de start van de 
pilot was de gedachte dat door het gebruik van laptops beter aangesloten zou worden bij 
de belevingswereld van de huidige ROC-studenten. Ict neemt in het dagelijks leven 
immers een steeds grotere plek in. Met de inzet van laptops in het onderwijs wilde het 
Roc daar beter op inspelen. De verwachting was dat het onderwijs op die manier 
aantrekkelijker zou worden voor de studenten en studenten wellicht gemotiveerder 
zouden zijn voor de opleiding.  
De hoofdvraagstelling van het onderzoek is dan ook: Hoe ervaren studenten het gebruik 
van laptops in het onderwijs van de laboratoriumafdeling van ROC de Leijgraaf?  
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet deze uiteraard nog verder worden 
toegespitst: waar letten we op als we vragen naar de beleving van de studenten? De 
kwaliteit van de laptops, het lesmateriaal, de manier waarop de laptops feitelijk worden 
ingezet of bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van het onderwijs volgens de studenten? Er 
zijn nogal wat deelvragen te bedenken. ROC De Leijgraaf heeft hierin geen voorselectie 
willen maken, maar legde de keuze voor de onderwerpen juist bij de studenten die het 
onderzoek hebben uitgevoerd. Dit vanuit de gedachte dat het perspectief van studenten 
leidend zou moeten zijn. Om de onderzoeksvraagstelling verder uit te werken is een 
literatuurstudie gedaan en hebben de studentonderzoekers vervolgens daar hun keuze 
uit gemaakt. We vatten de belangrijkste bevindingen kort samen.  
 
Randvoorwaarden 
Welke factoren zijn nu van belang bij de invoering van ict in het onderwijs? Hiervoor 
baseren we ons op het ‘Vier in Balans-model’ zoals dat door Kennisnet wordt gehanteerd. 
Hierin worden voor het zinvol integreren van ict in het onderwijs vier essentiële factoren 
onderscheiden: de visie op leren met ict, deskundigheid van docenten, beschikbaarheid 
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en kwaliteit van digitaal leermateriaal en de ict-infrastructuur (Kennisnet, 2010). 
Daarnaast worden ook leiderschap en samenwerking als belangrijke aanvullende 
voorwaarden beschouwd, deze laten we in dit onderzoek buiten beschouwing. In figuur 1 
wordt het model weergegeven. 
 

Figuur 1 – Model Vier in Balans 

 
 
De bouwstenen visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur zijn in 
het onderzoek meegenomen. 
 
Opbrengsten: motivatie en prestaties 
Eén van de uitgangspunten van de pilot gericht op het gebruik van laptops op ROC De 
Leijgraaf was de verwachting dat het onderwijs door de inzet van laptops aantrekkelijker 
zou worden voor studenten, waardoor mogelijkerwijs de motivatie van studenten voor de 
opleiding en de prestaties zouden toenemen. Deze thema’s zien we ook terug in de 
theorie uit Leren in 5 dimensies van Robert Marzano (Marzano, 2007). Hij stelt dat de 
motivatie van studenten zeer belangrijk is. Marzano stelt dat studenten gemotiveerd 
raken als ze de schoolse taken als zinvol ervaren, ze moeten denken dat ze de taak aan 
kunnen en vertrouwen hebben in de school en in de docent. Daarnaast stelt Marzano dat 
onderwijsvernieuwing (waar het invoeren van laptops ook onder valt) gebeurt in een 
viertal fasen. In de eerste fase wordt de bestaande situatie beschreven en geanalyseerd. 
In de tweede fase wordt vervolgens nagegaan wat er nodig is om de situatie in de 
gewenste richting te bevorderen (in dit geval de invoering van laptops). In fase drie 
wordt nagegaan welke opbrengsten met de innovatie worden gerealiseerd (in ons geval 
het onderzoek naar de effecten van het gebruik van laptops in het onderwijs). De vierde 
fase van onderwijsvernieuwing is het opnieuw analyseren van de (nieuwe) stand van 
zaken en daarmee het herstarten van de cyclus. In ons onderzoek staat de beleving van 
studenten centraal. Het gaat daarbij om de beleving van het onderwijs (motivatie) en de 
ervaren invloed van het gebruik van laptops op de eigen prestaties.  
 
Ict-vaardigheden van studenten 
In de bovenstaande literatuur wordt relatief weinig aandacht besteed aan de ict-
vaardigheden van de studenten zelf (Wat doen ze? Wat kunnen ze?). Bij de eerste 
bestudering van de literatuur en de opzet van ons onderzoek, viel ons op dat er relatief 
veel verwacht wordt van studenten op dit vlak. We vragen ons op basis van onze eigen 
ervaringen tijdens stages en met medestudenten echter af of dat wel reëel is. Ook in het 
boek Einstein Generatie 3.0 worden vraagtekens gezet bij de eerdere zeer positieve 
uitlatingen over het multitasken door jongeren. Aangegeven wordt dat nog onduidelijk is 
of deze manier van werken ook de gewenste leereffecten oplevert, met name waar het 
gaat om het zogenaamde ‘diepere leren’. In ons onderzoek willen we daarom zeker 
nagaan hoe studenten hun eigen ict-vaardigheden zelf beoordelen.  
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Uit de bestudeerde literatuur maken we dus de keuze voor de volgende thema’s:  

1. Randvoorwaarden: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal ict-infrastructuur; 
2. Opbrengsten: beleving, motivatie en prestaties van studenten; 
3. Ict-vaardigheden van studenten.  

 

1.3 Leeswijzer 

 
In het vervolg van dit verslag komen de bovengenoemde thema’s aan de orde. In 
hoofdstuk 3 worden de randvoorwaarden van de invoering van laptops in het 
laboratoriumonderwijs op ROC De Leijgraaf beschreven (ict-infrastructuur, digitaal 
leermateriaal en visie). In hoofdstuk vier staat de beleving van de studenten centraal: 
wat vinden zij van het werken met de laptop en hoe beoordelen zij hun eigen 
vaardigheden op dit terrein. Hier worden ook de ict-competenties van docenten (volgens 
de studenten) besproken. In hoofdstuk 5 komt de motivatie van studenten voor school 
en de invloed van het gebruik van laptops daarop aan de orde.  
Daaraan voorafgaand bespreken we in het volgende hoofdstuk eerst de onderzoeksopzet 
die we hebben gehanteerd. 
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2. Onderzoeksaanpak 
 

2.1 Onderzoeksvragen 

 
In het vorige hoofdstuk hebben we voor het beantwoorden van de hoofdvraag (Hoe 
ervaren studenten het gebruik van laptops in het onderwijs van de laboratoriumafdeling 

van ROC de Leijgraaf?) een drietal thema’s onderscheiden. Deze kunnen worden vertaald 
in de volgende onderzoeksvragen:  

1. Wat is de visie van zowel de school als de docenten over de plek die ict in het 
onderwijs zou moeten innemen? 

2. Hoe is de ict-infrastructuur ingericht? 
3. Hoe is het gesteld met het digitaal leermateriaal in de school? 
4. Hoe is het gesteld met de ict-vaardigheden van studenten? 
5. Hoe beoordelen de studenten de deskundigheid van docenten op het gebied van 

ict? 
6. Zorgt de laptop voor meer motivatie en een positievere beleving bij studenten? 
7. Zijn de prestaties van studenten verbeterd na het invoeren van een laptop? 

 

2.2 Onderzoeksinstrumenten 

 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden maken we gebruik van een mix van 
onderzoeksinstrumenten: een webenquête, observaties en gesprekken met studenten en 
docenten. De observaties en gesprekken met docenten (individueel) zijn vooral bedoeld 
ter ondersteuning en verdieping van de webenquête en de groepsgesprekken met 
studenten.  
 
Webenquête 
In oktober / november 2010 is tijdens de mentoruren een webenquête (via Google) 
afgenomen bij 47 van de 51 eerstejaarsstudenten van de laboratoriumafdeling van ROC 
de Leijgraaf. Ter voorbereiding van de vragenlijst is een interview gehouden met een 
docent van de afdeling laboratoriumtechniek en zijn er een paar praktijk- en 
theorielessen geobserveerd. De uitkomsten van dit interview en de observaties zijn 
gebruikt als basis voor de enquête. Ook de theorie die in het vorige hoofdstuk uiteen is 
gezet, is gebruikt voor het opstellen van vragen.  
 
De onderwerpen van de enquête waren: 

1. Algemeen; 
2. De opleiding; 
3. De lessen op school; 
4. Gebruik van laptops in de les; 
5. Onderwijsproces; 
6. Mogelijkheden met de computer; 
7. It’s Learning; 
8. Met laptop, of zonder laptop; 
9. Organisatie. 

Het merendeel van de vragen is in gesloten vorm gesteld. Aan het eind van de 
vragenlijst zijn een paar open vragen opgenomen, waarin de studenten in eigen woorden 
hun mening over het gebruik van laptops in de klas en over de vragenlijst konden geven. 
De vragenlijst is opgenomen in de bijlagen. 
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Groepsgesprekken met studenten 
In de tweede fase van het onderzoek (november 2010) zijn twee klassikale gesprekken 
met studenten van de locatie Oss gevoerd. Er is een actieve werkvorm gehanteerd. Op 
basis van de resultaten van de webenquête zijn vijf onderwerpen geselecteerd, waar we 
met de studenten over in gesprek zijn gegaan. De onderwerpen die behandeld zijn, 
waren: 

1. De docenten; 
2. Afleiding en concentratie; 
3. Lessen; 
4. ict-vaardigheden studenten; 
5. Laptopgebruik. 

 
Bij ieder onderwerp zijn een aantal vragen en/of stellingen geformuleerd waarop de 
studenten konden reageren. De antwoorden van de studenten zijn vervolgens door de 
studenten zelf aan de groep gepresenteerd en verder bediscussieerd. De volledige opzet 
van deze werkvorm is te vinden in de bijlage. 
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3. Gebruik van laptops door studenten 

 

3.1 Uitvoering van de pilot Laptops in het laboratoriumonderwijs 

 
In 2007 is ROC de Leijgraaf begonnen met de pilot gericht op de implementatie van 
laptops in het onderwijs voor de laboratoriumafdelingen. Het roc heeft daarbij voor deze 
pilot alleen richtlijnen opgesteld ten aanzien van de eisen aan een laptop voor docenten 
van de laboratoriumopleidingen. De docenten kregen dan ook een laptop aangereikt 
vanuit het ROC. Daardoor hoopte het ROC ook de motivatie voor de pilot bij docenten te 
bevorderen.  
Voor de laptops voor studenten zijn vooraf geen richtlijnen opgesteld. Er is dan ook 
sprake van een grote verscheidenheid in het type laptop waarmee wordt gewerkt. De 
studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de laptop, er kunnen geen 
laptops via het ROC worden aangeschaft. De studenten moeten de laptop ook zelf 
financieren. Ook ten aanzien van de software op de laptop zijn er weinig regels.  
 
De klaslokalen op de laboratoriumafdeling zijn aangepast voor het gebruik van laptops. 
Het gaat dan specifiek om de stroom- en wifi-voorziening. In ieder lokaal zijn vier routers 
geïnstalleerd en is een ringleiding voor stroom aangebracht. Voor de docent is er per 
lokaal een vaste netwerkaansluiting beschikbaar. De indeling van de lokalen is overigens 
niet aangepast. De studenten zitten meestal in rijen tegenover de docent. Volgens een 
van de docenten heeft dat als belangrijk nadeel dat de docenten geen zicht hebben wat 
de studenten precies doen op de laptop. De betreffende docent zou daar graag meer 
controle over hebben, bijvoorbeeld door te kiezen voor een andere opstelling (u-vorm 
met de schermen van de laptops van de muren af gericht). Voordeel van de door de 
docent voorgestelde vorm is weliswaar, dat hij zo zicht heeft op de schermen van de 
laptops. Nadeel lijkt ons wel dat de studenten met de rug naar de klas zitten en geen 
oogcontact met de docent en/of elkaar hebben.  Tijdens de observaties kwam een ander 
nadeel naar voren: doordat de stroom in een ringleiding loopt kunnen in de meeste 
lokalen in het midden geen laptops worden aangesloten. Die plekken blijven dan ook 
vaak leeg. 
De meeste leerlingen geven aan dat er op school voldoende werkplekken zijn voor het 
werken met de laptop (89%). Maar ook zij merkten tijdens de gesprekken op, dat het 
wel lastig is dat de laptop niet op alle plekken in het lokaal kan worden aangesloten. 
 

3.2 Wie zijn onze studenten? 

 
De laboratoriumopleiding van ROC De Leijgraaf wordt op twee locaties aangeboden, 
namelijk Oss en Boxmeer. In Oss wordt de hele opleiding (alle leerjaren) aangeboden. In 
Boxmeer kunnen alleen de eerste twee leerjaren worden gevolgd, voor het vervolg 
moeten de studenten naar een andere locatie (Oss of Nijmegen bij een ander roc).  
De enquête is op beide locaties afgenomen. De groepsgesprekken zijn alleen met de 
studenten uit Oss gehouden.  
 
De laboratoriumopleiding is een opleiding op niveau 3 en 4. Ongeveer de helft van de 
studenten heeft voorafgaand aan het MBO het VMBO-T afgesloten (zie tabel 3.1). 
 
Tabel 3.1 – Vooropleiding van studenten van de Laboratoriumafdeling 

Vooropleiding % 

VMBO KADER 21 

VMBO G/T 15 

VMBO T 52 

HAVO 10 

 

Vrijwel alle studenten (94%) beschikken thuis over een eigen internetaansluiting.  
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3.3 Gebruik van de laptop buiten de les 

 
Omdat de laptop eigendom is van de student, nemen ze de laptops bijna elke dag mee 
naar huis. De reistijd van de meeste studenten bedraagt per dag minder dan een half uur 
(59%). Slechts een kleine groep studenten reist langer dan een uur. De meeste 
studenten maken tijdens hun reis eigenlijk niet of nauwelijks gebruik van hun laptop. 
Thuis gebruiken ze de laptop wel regelmatig. De meeste studenten besteden gemiddeld 
per dag 2 à 3 uur aan hun huiswerk (44%). De studenten gebruiken hun laptop 
thuis/onderweg o.a. voor het maken van huiswerk, mailen, internetten en gamen. 
 
3.4 Gebruik van de laptop tijdens de les 

 
We hebben de studenten gevraagd wat ze van het 
laptopgebruik in de les vinden. De meeste studenten zijn 
redelijk positief over het gebruik van de laptops.  
Een ruime meerderheid is van mening dat het door het 
gebruik van laptops rustiger wordt in de klas: tweederde van 
de studenten vindt het rustiger in de klas met de laptops.  
Dat lijkt, tenminste voor een deel, samen te hangen met het 
feit dat een groot deel van de studenten aangeeft dat ze 
tijdens de les ook met andere dingen bezig zijn dan alleen de 
lesstof (zie tabel 3.2).  
 

Tabel 3.2 – Gebruik van de laptop tijdens de les (in procenten) 

  nooit soms vaak altijd 

Ik gebruik de laptop tijdens de theorielessen voor 
andere dingen dan de lesstof 

8,5 51,1 29,8 10,6 

Ik gebruik mijn laptop tijdens de theorielessen om 
aantekeningen te maken 

8,5 51,1 34,0 6,4 

In de les gebruik ik chatprogramma's. (zoals MSN, 
Hyves en Twitter) 

23,4 23,4 36,2 17,0 

Ik gebruik mijn laptop tijdens de theorielessen om 
antwoorden te berekenen 

21,3 36,2 29,8 12,8 

 
De laptop wordt ook regelmatig gebruikt om tijdens de theorielessen aantekeningen te 
maken of om antwoorden te berekenen (ongeveer 40 procent vaak of altijd).  
In de gesprekken geven de meeste studenten aan dat ze het wel prettig vinden om alle 
lesstof digitaal aangereikt te krijgen, vooral als vervanging voor schriften en boeken. 
Daarvoor worden vooral praktische redenen aangedragen. Studenten vertellen ons dat de 
banken soms te vol liggen met spullen die nodig zijn om goed te werken. Ze geven aan, 
dat als je alleen de laptop op tafel hebt, je beter kan werken omdat het overzichtelijker 
wordt. Wat nu nog beperkt is zijn invulformulieren en werkboeken op de laptop.  
 
De studenten moeten hun laptop ook gebruiken in de praktijklessen. Meer dan de helft 
van de studenten laten hun laptop op één plek staan en gaan er dus niet mee ‘slepen’ 
(zie tabel 3.3). Een op de vijf studenten doet dit echter wel omdat ze naar eigen zeggen 
echt niet meer met papier willen werken. Tijdens de praktijklessen maakt een ruime 
meerderheid van de studenten (81%) vaak of zelfs altijd gebruik van de mogelijkheid om 
de gevonden waarden direct met de laptop te verwerken.  
 

75% van de 
studenten chat 

tijdens de les met 

elkaar. 
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Tabel 3.3 – Gebruik van de laptop tijdens de praktijklessen (in procenten) 

  nooit soms vaak altijd 

Ik sleep mijn laptop tijdens de praktijkles overal mee 
naar toe. 

34,0 29,8 14,9 21,3 

Tijdens de prakticum lessen verwerk ik de gevonden 
waarden direct in mijn laptop 

4,3 14,9 48,9 31,9 

 
Uit de enquête blijkt dat de meeste studenten zeker niet zonder laptop les wil krijgen (79 
procent geeft aan ‘met de laptop beter af te zijn’).  
Wel geven een aantal studenten als verbeterpunt aan dat ze graag meer ‘doe’ materiaal 
zouden willen in de les. Op het gebruikte lesmateriaal en de leeromgeving van het ROC 
wordt in de volgende paragraaf verder ingegaan. 
 
3.5 Gebruik van digitaal leermateriaal via It’s learning 

 
Op ROC De Leijgraaf wordt gebruik gemaakt van de interactieve leeromgeving (ELO) It’s 
learning. De docenten bieden een groot deel van de lesstof aan via It’s learning en ook 
planners en roosters zijn hierop te vinden. De docenten maken frequent gebruik van It’s 
learning tijdens de les en de meeste studenten zijn behoorlijk tevreden over It’s learning 
(zie tabel 3.4). 
 
Tabel 3.4 – Mening van studenten over It’s learning (in procenten) 

  nooit soms vaak altijd 

Ik vind It’s learning vervelend om mee te werken 31,9 48,9 8,5 10,6 
Ik heb last van storingen bij It's Learning. 61,7 34,0 2,1 2,1 
Ik kan de opdrachten vinden in It's Learning. 2,1 10,6 40,4 46,8 
Ik kan thuis niet inloggen in It's Learning. 76,6 10,6 2,1 10,6 
De docent maakt gebruik van It’s learning tijdens de 
lessen 

- 46,8 44,7 8,5 

 
De meerderheid van de studenten heeft zelden tot nooit last van storingen (96%) en kan 
de opdrachten gemakkelijk vinden in It’s learning (87%). Ook kunnen vrijwel alle 
studenten vanuit thuis inloggen op het systeem. De betrouwbaarheid van het systeem is 
voor de studenten erg belangrijk aangezien de meeste opdrachten alleen op It’s learning 
te vinden zijn.  
 
De leeromgeving wordt nog relatief weinig gebruikt om samen te werken met andere 
studenten (zie tabel 3.5). Bijna negentig procent van de studenten werkt zelden tot nooit 
samen via deze interactieve leeromgeving. Ook worden er door studenten maar 
nauwelijks bestanden gedeeld via It’s learning. Tijdens de gesprekken geven de 
studenten aan dat het ook niet duidelijk is wat de voordelen zijn van het samenwerken 
via It’s Learning. Ze vinden het gemakkelijker om bestanden via de mail uit te wisselen. 
 
Tabel 3.5 – Samenwerking en interactie via It’s learning (in procenten) 

  nooit soms vaak altijd 

Er wordt veel samengewerkt via It's learning 61,7 27,7 8,5 2,1 
Ik upload bestanden naar It's Learning voor 
medestudenten. 

70,2 17,0 10,6 2,1 

Ik stel mijn vragen aan de docent via It’s learning 87,2 12,8 - - 

Docenten zijn via It’s learning ook buiten de lesuren 
bereikbaar 

12,8 44,7 31,9 10,6 

Als ik vragen heb kan ik bij de docent terecht - 10,6 44,7 44,7 
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Ook in de interactie met de docenten wordt nog weinig gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden van de interactieve leeromgeving. Hoewel meer dan 40 procent van de 
studenten aangeeft dat docenten beter bereikbaar zijn buiten de lesuren via It’s learning, 
wordt de leeromgeving zelden tot nooit benut om vragen aan docenten te stellen. Dat 
lijkt voor studenten niet echt een probleem te zijn, aangezien een ruime meerderheid 
(89%) aangeeft met vragen meestal wel bij de docent terecht te kunnen. Daar hebben 
zij It’s learning dus niet voor nodig. 
Al met al kan wel worden geconcludeerd dat de mogelijkheden van een interactieve 
leeromgeving wat betreft de interactie tussen studenten dus nog niet uitgebreid wordt 
benut.  
 
Over de inhoud van It’s learning zijn de studenten minder tevreden. Hoewel de meeste 
studenten redelijk tevreden zijn over de kwaliteit van de leerstof, zijn ze minder te 
spreken over de mate waarin dit materiaal ook uitdagend is (zie tabel 3.5).  
Ruim zestig procent van de studenten is van mening dat de docent hen niet of nauwelijks 
stimuleert in de laptop te gebruiken. De meeste studenten geven ook aan dat de docent 
niet zo heel vaak leuk digitaal lesmateriaal inzet. Dit hangt, zo blijkt ook uit de 
gesprekken, zeker samen met het feit dat relatief weinig beeldmateriaal wordt ingezet in 
de les. Bijna zestig procent van de studenten geeft aan dat er eigenlijk niet of nauwelijks 
beeldmateriaal wordt gebruikt. 
 
Tabel 3.5a – Mening van studenten over het gebruik It’s learning (in procenten) 

  nooit soms vaak altijd 

De docent stimuleert mij om de laptop te gebruiken 8,5 53,2 31,9 6,4 
De docent maakt gebruik van leuk digitaal 
lesmateriaal. 

29,8 63,8 2,1 4,3 

 
Tabel 3.5b – Mening van studenten over het gebruik It’s learning (in procenten) 

  helemaal 
mee eens 

mee 
eens 

mee 
oneens 

helemaal 
mee oneens 

De kwaliteit van de leerstof vind ik goed 12,8 80,9 6,4 - 
De leerstof wordt uitdagend aangeboden 6,4 38,3 46,8 8,5 
Er wordt geen gebruik gemaakt van beeldmateriaal 21,3 36,2 38,3 4,3 

 

 
Het onderwerp is in de groepsgesprekken via twee stellingen en twee vragen aan de orde 
gekomen. We legden de studenten als eerste de volgende stelling voor: ‘Ik vind het 
lesmateriaal voldoende ict-gericht.’ 
De reacties hierop zijn wisselend. Sommigen zijn het met de stelling eens, anderen niet. 
De studenten die het met de stelling eens zijn, geven een motivatie die meer betrekking 
heeft op het gebruik van de laptop dan op de kwaliteit van het lesmateriaal. Deze 
studenten zijn van mening dat de laptop al ‘meer dan voldoende wordt gebruikt’ tijdens 
de les en vinden de lessen daarmee wel voldoende ict-gericht. De studenten die het niet 
met de stelling eens waren, geven wel een motivatie die vooral betrekking heeft op de 
verhouding digitaal – papier. Bijvoorbeeld: ‘Nee, alles staat in boeken. We doen niet veel 
met de laptop’ of ‘Nee, het zou makkelijker zijn als de werkboeken gedigitaliseerd 
worden’. Aan deze laatste groep is gevraagd waarom ze het makkelijker zouden vinden 
als de werkboeken gedigitaliseerd worden. Zij geven daarop aan, dat de tafel soms wel 
erg vol ligt met boeken, een laptop en een schrift. En zij vinden het vervelend om telkens 
te switchen tussen ofwel een laptop, een boek of een schrift. 
 
De studenten hebben nog een tweede stelling gekregen om op te reageren. Deze stelling 
luidde: ‘Ik vind  het lesmateriaal activerend genoeg.’ 
Ook hier kwamen wisselende reacties op. De studenten die het met de stelling eens zijn 
geven aan, dat wat ze moeten leren in deze praktijkgerichte opleiding sowieso altijd 
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actief moeten toepassen. Ook geven ze aan dat ze het lesmateriaal interessant vinden. 
Andere studenten vinden het lesmateriaal minder 
activerend. Het beeld wat zij schetsen is vooral dat ze 
vaak ‘niets doen’ en ‘niet actief bezig zijn’. Zij zijn van 
mening dat ze tijdens de les te vaak passief moeten 
luisteren en dat ze mede daardoor ook relatief veel 
huiswerk krijgen. Deze gegevens wijzen erop dat 
studenten mogelijk liever actief bezig zijn dan dat ze 
luisteren. Daarom is de studenten ook gevraagd of ze 
zichzelf zien als een denker of een doener. Uit de reacties 
op deze vraag blijkt dat de groep duidelijk gevarieerd is 

samengesteld: evenveel studenten zien zichzelf als een denker als een doener (53% om 
47%). 
Tot slot is de studenten gevraagd wat ze verbeterd zouden willen zien aan het 
lesmateriaal. Wij stelden daarom de vraag: ‘Wat zou je verbeterd willen zien als je kijkt 
naar het lesmateriaal?’ 
De studenten geven aan dat ze liever met meer 
beeldmateriaal les zouden krijgen. Zij geven filmpjes 
als voorbeeld voor verbetering. Ook willen ze het 
smartboard wat vaker gebruikt zien. Een reden 
hiervoor is dat docenten op het smartboard direct op 
internet kunnen en dat docenten op een smartboard 
meer kunnen ‘laten zien’. Als laatste vroegen we of de 
studenten meer lesmateriaal op internet wilden zien, 
of juist meer op pen en papier. Hier zijn de meningen 
over verdeeld. Sommigen willen meer op papier zien, 
anderen meer op internet. In het vervolg van dit verslag wordt ook beschreven waar het 
beste papier ingezet kan worden volgens de studenten en waar niet. 

‘Graag meer uitleg 
met de computer 

(smartboard).’ 

‘Theorie beter 
presenteren: Meer 

met beeld lesgeven’. 
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4. Ervaringen en opvattingen van studenten 

 

4.1 Wat vinden studenten van het werken met een laptop? 

 
In het vorige hoofdstuk is al duidelijk geworden dat het gebruik van de laptops in de 
opleiding al behoorlijk is ingeburgerd. De laptop wordt zowel tijdens de theorielessen als 
de praktijklessen frequent gebruikt en een ruime meerderheid van de studenten gaf al 
aan dat ze ‘met de laptops in de opleiding beter af zijn’. 
Over de mate waarop de studenten zijn voorbereid op het werken met de laptops zijn de 
meningen verdeeld (zie tabel 4.1).  
 

Tabel 4.1 – Mate waarin studenten zijn voorbereid op het gebruik van laptops in de 

opleiding (in procenten) 

  helemaal 
mee eens 

mee 
eens 

mee 
oneens 

helemaal 
mee oneens 

Er is uitgelegd waarom er gewerkt wordt met laptops 12,8 57,4 12,8 17,0 
Er is mij uitgelegd hoe ik moet werken met de laptop 8,5 55,3 27,7 8,5 
Het was duidelijk wat voor soort laptop ik moest 
kopen 

21,3 40,4 21,3 17,0 

 

Een meerderheid van de studenten geeft aan dat er vooraf is uitgelegd waarom er op het 
ROC met laptops wordt gewerkt (70%) en hoe ze ermee moeten werken (64%). Toch is 
er daarmee ook een relatief grote groep die dat anders ziet: ongeveer een op de drie 
studenten weet niet waarom er met laptops wordt gewerkt en heeft ook geen uitleg 
gekregen over de werkwijze. Mede daardoor is voor een deel van de studenten (38%) bij 
de aanvang van de opleiding dan ook niet duidelijk wat voor soort laptop ze zouden 
moeten aanschaffen. 
  
De studenten is ook gevraagd wat zij vinden van het leren met de laptops in het 
algemeen en de mate waarin dit aansluit bij hun manier van leren. Uit de reacties van de 
studenten blijkt dat het leren met de computer lang niet altijd aansluit bij hoe ze willen 
leren (zie tabel 4.2). Ook geven de meeste studenten aan dat zij niet perse beter leren 
met de computer. Toch wil dat niet zeggen dat de studenten weer terug willen naar het 
leren uit een boek: eerder zagen we al dat een ruime meerderheid van de studenten wel 
zegt ‘beter af’ te zijn met de inzet van laptops op school. 
 
Tabel 4.2a – Mening van studenten over het leren met de laptop (in procenten) 

  nooit soms vaak altijd 

Leren met de computer sluit aan bij hoe ik wil leren 6,4 61,7 27,7 4,3 

Ik kan niet goed leren met de computer 31,9 44,7 17,0 6,4 
Ik kan beter leren met de computer dan met een boek 31,9 44,7 19,1 4,3 

 
Tabel 4.2b – Mening van studenten over het leren met de laptop (in procenten) 

  helemaal 
mee eens 

mee 
eens 

mee 
oneens 

helemaal 
mee oneens 

De ervaring die ik opdoe met de laptop is nuttig voor 
de toekomst 

21,3 57,4 21,3 - 

Met de laptop krijg ik mijn opdrachten altijd op tijd af 25,5 44,7 29,8 - 
Ik zou graag meer met de laptop willen doen voor 
school 

14,9 36,2 42,6 6,4 

Ik zit veel te lang achter de laptop op school 14,9 12,8 66,0 6,4 
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Dat zien we ook terug in tabel 4.2b. Ruim driekwart van de studenten is ervan overtuigd 
dat het leren werken met de laptop nuttig is voor de toekomst. Ook geven zij aan dat zij 
met de laptop over het algemeen de opdrachten op tijd af krijgen. Ook lijken de 
studenten redelijk tevreden over de hoeveelheid tijd die zij met de laptop moeten werken 
op school: ruim zeven op de tien studenten vindt niet dat zij te lang achter de laptop 
zitten. Of er nog meer met de laptop kan worden gedaan, zijn de meningen verdeeld: 
ongeveer de helft van de studenten zou graag meer doen met de laptop op school, 
terwijl de andere helft aangeeft het wel voldoende te vinden zo. Het lijkt er dan wel op, 
zo blijkt uit de gesprekken dat de studenten die méér met de laptop willen doen, niet 
zozeer meer tijd willen besteden achter de laptop, maar vooral andere dingen willen 
doen. Zo geven studenten aan graag meer ‘doe-opdrachten’ met de laptop te willen doen 
en meer beeldmateriaal in willen zetten tijdens de les.  
 
De studenten maken graag gebruik van de sociale mogelijkheden van de laptop. Zo 
zagen we eerder al dat driekwart van de studenten wel eens chat tijdens de lessen. Zoals 
te verwachten viel wordt ook veel gebruik gemaakt van de laptop om informatie te 
zoeken op internet (ruim 80 procent vaak tot altijd).  
 

Tabel 4.3 – Gebruik van internet op de laptop tijdens de les (in procenten) 

  nooit soms vaak altijd 

Als ik meer van iets wil weten, dan zoek ik dat op op 
internet 

2,1 14,9 51,5 31,9 

Als ik internet op ga, bekijk ik eerst mijn 
vriendenkring (Hyves, MSN) 

19,1 36,2 29,8 14,9 

Als ik wat moeilijks voor school doe, zet ik funsites/ 
MSN/Hyves uit 

12,8 31,9 19,1 36,2 

 
Ook hier zien we dat tijdens de les wel regelmatig gebruik wordt gemaakt van de sociale 
media (Hyves, MSN). Bijna 45 procent van de studenten kijkt meestal eerst op de 
vriendenkring als ze internet opgaan. Ruim de helft van de studenten ziet daarbij wel een 
risico dat ze worden afgeleid van het schoolwerk: zij zetten die websites dan ook uit als 
het schoolwerk daarom vraagt.  
 
Ook bij de slotvraag van de enquête waar studenten opmerkingen konden plaatsen, 
wordt regelmatig gewezen op de afleiding die ontstaat in de les door het gebruik van de 
laptops. In de gesprekken met de studenten is daar daarom dieper op in gegaan. We 
legden de studenten de volgende stelling voor: ‘Als ik mijn laptop open, mis ik soms 

belangrijke informatie uit de les, omdat ik andere dingen 

ga doen op de laptop.’ De studenten hebben hier 
openhartig op gereageerd. Ze geven toe, dat een laptop 
uitnodigt tot afleiding. Op één reactie na zijn alle 
studenten het eens met de stelling. Ze geven aan dat het 
makkelijk is om iets anders te doen op de laptop tijdens 
de les. Die verleiding wordt bovendien groter als de les 
niet interessant is, als de les saai is, als de student te lang 
moet luisteren of als de student iets niet snapt. De stap 

naar Hyves, MSN, games, etc. is dan zo gemaakt. 
 
Wij vroegen de studenten ook naar een oplossing voor dit probleem: ‘Wat zou een 
oplossing kunnen zijn, om de afleiding die de laptop met zich meebrengt, te 

verminderen?’ 
Hoewel wij het idee kregen dat studenten het soms niet erg vinden dat ze af en toe wat 
anders kunnen doen, beseffen de studenten toch dat belangrijke informatie daardoor 
soms aan hen voorbij gaat. De oplossingen die ze aandragen zijn verschillend. Sommigen 
vinden dat de student zelf voor die afleiding kiest. Het is dus de eigen 
verantwoordelijkheid van de student. Anderen geven aan dat ze concentratieproblemen 

‘Het is een leuke 
bezigheid, zo’n 

laptop.’ 
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hebben en dat ze er dus eigenlijk weinig aan kunnen doen als ze toegeven aan de 
verleiding. Een oplossing die een aantal keer aangedragen 
wordt is de pen en het papier. Opmerkingen zoals ‘meer 
met pen en papier werken i.p.v. met de laptop’ of ‘meer 
‘oldschool’ lesgeven, pen en papier’ of ‘geen laptop bij 
sommige vakken, alleen pennen’ worden gemaakt. Andere 
studenten vinden dat de werkboeken gedigitaliseerd 
moeten worden en dat de lesstof samengevat moet 
worden. Dit maakt het volgens hen overzichtelijker en 
makkelijker en zou volgens hen een oplossing zijn. Weer 

een andere groep vindt dat bepaalde sites en programma’s geblokkeerd moeten worden. 
Hoewel ze dit niet leuk vinden denken ze wel dat het een goede oplossing is.  
Als laatste werd opgemerkt dat de laptop ook dicht kan tijdens de uitleg. ‘Tijdens de 
uitleg moet de laptop dicht, zodat je wel oplet in plaats van op je laptop kijkt.’ De 
studenten gaven namelijk a, dat ze vrijwel geen aantekeningen maken op de computer. 
 

4.2 Hoe goed vinden studenten zichzelf in het werken met de laptop? 

 
De meeste studenten zijn, in de enquête, behoorlijk zelfverzekerd wat betreft de eigen 
vaardigheden om te werken met de laptop (zie tabel 4.4). Een ruime meerderheid vindt 
zichzelf vaardiger in het ict-gebruik dan hun ouders en een iets kleinere groep schat de 
eigen vaardigheden hoger in dan die van de docent. Vrijwel alle studenten achten zichzelf 
voldoende vaardig met de laptop om er tijdens de opleiding mee te werken. 
 

Tabel 4.4 – Inschatting van de eigen ict-vaardigheden door studenten(in procenten) 

  
(helemaal) 
mee eens 

(helemaal) 
mee oneens 

Ik kan niet goed genoeg met een laptop omgaan om het tempo bij 
te houden 

12,7 87,3 

Ik voel me voldoende vaardig om met de laptop te kunnen werken 93,6 6,4 
Ik  weet meer van computers dan mijn ouders 78,7 21,3 

Ik vind dat ik beter om kan gaan met een laptop dan de docent 55,3 44,7 

 
Het onderwerp ‘ict-vaardigheden studenten’ is ook behandeld in de gesprekken door drie 
vragen voor te leggen aan studenten. Wij vroegen de studenten om te beginnen: ‘Wat is 
je sterkste ICT-vaardigheid?’ 
De meeste studenten geven aan dat het Officepakket hun sterkste ICT-vaardigheid is. 
Daarnaast vinden ze zichzelf ook goed in MSN. Door wat verder door te vragen werd 
duidelijk de studenten met het ‘Officepakket’ toch voornamelijk het 
tekstverwerkingsprogramma Word bedoelen. 
 

Wij vroegen de studenten vervolgens ook: ‘Wat zou je 
nog willen leren aan ictT-vaardigheden?’ 
Op deze vraag antwoorden de studenten dat zij het wel 
handig zouden vinden als ze om konden gaan met 
Excel. Een enkeling gaf aan dat ze het programma 
Access ook graag onder de knie wilden krijgen. 
 
Om je ict-vaardigheden op te kunnen krikken zou het 
misschien een optie kunnen zijn om ict-lessen te 
nemen. We hebben de studenten daarom gevraagd: 
‘Zou je ict-lessen een meerwaarde vinden?’ 

De antwoorden zijn wisselend. Sommige studenten geven aan dat ict(lessen) niet bij de 
opleiding hoort. Andere studenten geven aan dat ze liever zelf hun ict-vaardigheden op 
willen krikken of gewoon geen extra lessen willen krijgen. Toch geven sommige 
studenten ook aan dat ze ict-lessen wel een meerwaarde zouden vinden voor hun zelf.  
 

‘Een paar lessen over 
de gebruikte software 

kan geen kwaad.’ 

‘Als de leraar 
praat, laptops 

dicht.’ 
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We hebben daarom een aantal suggesties 
voorgelegd. Een oplossing waarbij beide partijen 
tevreden gesteld worden, kan namelijk ook. Wij 
legden de volgende oplossing voor: Stel dat er in 
het begin van het schooljaar een ict-
vaardighedentoets wordt gegeven  en de 
studenten die deze toets niet halen lessen 
moeten volgen in de onderwerpen waar zij nog 
niet voldoende in ontwikkeld zijn. De studenten 
die de toets wel hebben gehaald hoeven niet 
naar deze ict-lessen. Het grootste deel (80% á 
90%) van de studenten gaf aan dat ze dit wel 
een goede oplossingen zouden vinden. Toch merken we dat studenten het moeilijk 
vinden om eventueel extra lessen te gaan volgen. Maar ze zien toch ook wel in, dat ze 
daar zelf later profijt van zullen hebben. 
 
 

4.3 Hoe goed vinden studenten de docenten in het werken met de laptop? 

 
Zoals gezegd zijn studenten behoorlijk zeker van hun eigen ict-vaardigheden. Iets meer 
dan de helft geeft aan zichzelf vaardiger te vinden in het gebruik van de laptop dan de 
docent (zie paragraaf 4.2). Toch zegt ruim drie op de vijf studenten dat er ook docenten 
zijn die eigenlijk niets kunnen met de computer (zie tabel 4.5). Ook geeft ongeveer de 
helft van de studenten aan te merken dat de docenten het gebruik van de laptop 
eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Opvallend genoeg geven de meeste studenten aan 
dat verschil in ict-vaardigheden nauwelijks storend te vinden. 
 

Tabel 4.5 – Inschatting van ict-vaardigheden van docenten door studenten (in procenten) 

  
(helemaal) 
mee eens 

(helemaal) 
mee oneens 

Ik vind het storend dat ik beter om kan gaan met een laptop dan 
een docent 

12,8 87,2 

Ik vind dat er docenten zijn die niks kunnen met de computer 61,7 38,3 
Ik merk dat de docent het gebruiken van een laptop leuk vind 51,1 48,9 

 
Het onderwerp ‘Docenten’ is in de interviews verder bevraagd door middel van de 
stelling: ‘De docenten hoeven van mij niets meer bij te leren op het gebied van ict.’ 
Op deze stelling kwam eigenlijk een eenduidige reactie van vrijwel alle studenten. De 

studenten gaven aan dat dit voor sommige docenten 
inderdaad geldt. Sommige docenten zijn goed op de 
hoogte op het gebied van ict, maar andere docenten ook 
helemaal niet. De studenten geven ons het beeld dat een 
deel van de docenten de les maar moeilijk opgestart krijgt 
omdat ze de apparatuur niet aan de gang krijgen. Dit gaat 
ten koste van de lestijd. De studenten geven aan dat dit 
het humeur van de betreffende docenten niet ten goede 
komt. Wij stelden de studenten de vraag of zij dan niet 
ingrijpen als de docent er niet uitkomt. Daarop kregen wij 
terug, dat zij het eigenlijk wel grappig vonden om te zien 

dat de docent er niet uitkomt.  
 

Zou je ICT-lessen een 
meerwaarde vinden? ‘Nee, 
maar ik snap wel dat het 

nodig is.’ 

‘Het duurt altijd 
eeuwen voordat de 

les is opgestart.’ 
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Een grotere kennis van de werking van apparaten voor 
docenten zou wenselijk zijn volgens de studenten. Ook 
krijgen we terug dat sommige docenten meer verstand 
horen te hebben van het Officepakket of het lespakket van 
Malmberg.  
 
Een aantal studenten geeft aan dat sommige docenten 
niet weten hoe een smartboard werkt. Er is namelijk maar 
één smartboard aanwezig in het gebouw. Wij vroegen aan 
de studenten of zij de mogelijkheden met een smartboard 
eens konden beschrijven. Daaruit bleek dat de studenten eigenlijk ook niet zo op de 
hoogte waren van de mogelijkheden van een smartboard.  

‘We vinden het belangrijk 
dat de docent kennis heeft 

van de software die de 

school gebruikt.’ 
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5. Motivatie en prestaties van studenten 

 
Uit het voorgaande blijkt dat de studenten van de laboratoriumafdeling van ROC de 
Leijgraaf de laptop veel gebruiken voor de opleiding en daar ook redelijk positief over 
zijn. De vraag is nu of dat ook zijn weerslag heeft op de motivatie van de studenten en 
hun beoordeling van de opleiding. 
 
5.1 Beoordeling van de opleiding 

 
Het grootste deel van de studenten op de laboratoriumafdeling heeft het naar zijn/haar 
zin op school (87%) en vindt ook dat de opleiding bij hen past (87%).  
 
Tabel 5.1 – Beoordeling van de opleiding (in procenten) 

  

past 
(helemaal) 
bij mij 

er 
tussenin 

past 
(helemaal) 
niet bij mij 

Ik heb het naar mijn zin op school 87,2 12,8 - 

Deze opleiding past bij mij 87,3 10,6 2,1 
Ik vind de lessen op school saai 12,7 44,7 42,6 
Ik heb geen plezier tijdens de lessen 8,5 17,0 74,5 

 
Hoewel slechts een minderheid van de studenten aangeeft geen plezier te hebben in de 
lessen (minder dan 10 procent), zijn de meningen over de invulling van de lessen 
verdeeld. Iets minder van de studenten geeft aan de lessen zeker niet saai te vinden, de 
overige studenten zijn daar minder stellig in.  
 
5.2 Schoolmotivatie 

 
Aan de studenten zijn ook een aantal stellingen voorgelegd met betrekking tot de 
motivatie voor school in zijn algemeenheid. Het gaat dan om onderwerpen zoals 
autonomie en zelfstandigheid, samenwerking, plannen en hard werken voor school. In 
tabel 5.2 worden de reacties van de studenten beschreven. 
 
Tabel 5.2a – Schoolmotivatie (in procenten) 

  

past 
(helemaal) 
bij mij 

er 
tussenin 

past 
(helemaal) 
niet bij mij 

Ik kan niet goed samenwerken met andere studenten 12,8 10,6 76,6 
Ik vind het leuk om samen te werken aan opdrachten 74,5 17,0 8,5 
Ik heb het gevoel dat ik kan meebeslissen over wat ik moet 
doen 

34,1 46,8 19,1 

Ik vind het belangrijk om goed te presteren 74,4 21,3 4,3 

 
Tabel 5.2b – Schoolmotivatie (in procenten) 

  nooit soms vaak altijd 
Ik heb moeite om mijn huiswerk te plannen 12,8 44,7 27,7 14,9 
Ik werk hard voor school 4,3 31,9 51,1 12,8 

 
De studenten van de laboratoriumafdeling zijn behoorlijk gemotiveerd voor school. Bijna 
twee op de drie studenten geeft aan meestal hard te werken voor school (64%) en 
driekwart vindt het belangrijk om goed te presteren op school. Ongeveer een op de drie 
studenten heeft het gevoel ook mee te kunnen beslissen over wat hij / zij op school moet 
doen. Twintig procent is het daar overigens helemaal niet mee eens. De studenten zijn 
wel onzeker over de eigen planningsvaardigheden: bijna 45 procent van de studenten 
heeft vaak tot altijd moeite met het plannen van het huiswerk. Tot slot blijken de meeste 
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studenten graag samen te werken voor schoolopdrachten en zijn daar naar eigen 
inschatting ook best goed in. 
 
5.3 Schoolprestaties 

 
De studenten is ook gevraagd een inschatting te geven van de eigen prestaties op de 
opleiding op het ROC (zie tabel 5.3). De meeste studenten zijn ronduit positief over de 
eigen prestaties: een ruime meerderheid verwacht zijn / haar doelen op school te halen, 
kan het niveau goed aan, kan de leerstof goed leren en vindt zichzelf best goed in het 
werk voor school. Dat wil overigens niet zeggen dat alle studenten ook alles bij kunnen 
houden op school: 47 procent zegt dat wel te kunnen, maar eenzelfde percentage twijfelt 
daarover. 
 
Tabel 5.3 – Schoolprestaties volgens studenten (in procenten) 

  

past 
(helemaal) 
bij mij 

er 
tussenin 

past 
(helemaal) 
niet bij mij 

Ik kan het niveau goed aan 72,4 23,4 4,2 

Ik heb geen moeite om alles bij te houden 46,8 46,8 6,4 
Als ik met schoolwerk bezig ben merk ik dat ik het best goed 
kan 

61,7 34,0 4,3 

Het zal mij lukken om mijn doelen op school te halen 80,9 17,0 2,1 
Ik kan de leerstof goed leren 72,3 25,5 2,2 

 
 
5.4 De invloed van laptops op motivatie en prestaties 

 
In dit hoofdstuk hebben we beschreven dat de studenten van de laboratoriumafdeling 
van ROC de Leijgraaf behoorlijk positief zijn over de opleiding, meestal sterk gemotiveerd 
zijn voor school en (naar eigen zeggen) behoorlijk goed presteren op school. De vraag 
blijft natuurlijk of en hoe dit wordt beïnvloed door het gebruik van de laptops in het 
onderwijs. We hebben de studenten daar zelf hun visie op laten geven, door ze aan te 
laten geven op welke aspecten de inzet van laptops positief werkt en op welke juist 
negatief (zie tabel 5.4). 
 
Tabel 5.4 – Inschatting van de invloed van het gebruik van laptops door studenten(in 

procenten) 

  met laptop 
zonder 
laptop 

In de les let ik beter op: 14,9 85,1 
Ik krijg de opdrachten sneller af: 59,6 40,4 
Ik vind het rustiger in de les: 66,0 34,0 

Ik leer de proefwerkstof beter: 23,4 76,6 
Ik vind het makkelijker werken: 66,0 34,0 
Ik presteer beter: 42,6 57,4 

Ik maak al mijn huiswerk: 63,8 36,2 
Ik ben sneller afgeleid tijdens het zelfstandig werken: 72,3 27,7 

 
Ook nu zien we terug dat de studenten de les aan de ene kant rustiger vinden met de 
inzet van laptops, maar dat ze aan de andere kant wel sneller zijn afgeleid en minder 
goed opletten. Dit hangt waarschijnlijk samen met het gebruik van andere programma’s 
(sociale media) tijdens de les. Aan de ene kant betekent dat dat er minder gekletst wordt 
tijdens de lessen; de communicatie gaat dan veel meer via internet en is dus ‘stiller’. Aan 
de andere kant geven de studenten zelf wel aan dat ze dan ook makkelijker iets anders 
gaan doen en dus sneller zijn afgeleid. Meer rust in de klas leidt dus in dit geval zeker 
niet tot meer concentratie en beter opletten.  
Of het gebruik van laptops in de les ook leidt tot betere prestaties, daar zijn de meningen 
sterk verdeeld. Aan de ene kant zeggen veel studenten dat ze met de laptop hun 
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opdrachten sneller af krijgen, het makkelijker werken is en dat ze vaker al hun huiswerk 
maken. Aan de andere kant zegt een meerderheid dat het leren van proefwerkstof en het 
opletten tijdens de les beter gaat zonder laptop.     
 
Ook in de gesprekken met de studenten is uitgebreid 
ingegaan op het gebruik van laptops in de opleiding en 
mogelijke verbeterpunten daarin. We hebben bij dit 
thema geprobeerd een beeld te krijgen wat de 
studenten nu een ideale mix van het laptopgebruik 
vinden. Daarom hebben we ze twee vragen gesteld. 
De eerste was: ‘Waar zou je de laptop meer voor 
willen gebruiken?’ 
Het idee dat wij krijgen is, dat de leerlingen het 
laptopgebruik niet uit willen breiden. ‘We mogen hem 
al overal voor gebruiken’ zeggen ze. Wat studenten 
wel door alle thema’s heen aangeven is welke mogelijkheden ze op de laptop willen zien. 
Zo willen studenten meer beeldmateriaal zien. Iets wat bij een eerder onderwerp ook al 
aangegeven werd. De studenten willen ook meer lesstof online aangeboden krijgen. Een 
aantal studenten vraagt ook meer uitleg over It’s Learning. Uit de toelichting van de 
studenten daarop, blijkt dat zij aan het begin van het jaar weliswaar uitleg hebben 
gekregen over It’s learning, maar dat dat kennelijk niet helemaal goed is aangekomen. 
 
De tweede vraag was logischerwijs: ‘Waar zou je de laptop minder voor willen 
gebruiken?’ 
Op deze vraag kregen we interessante antwoorden. Het blijkt namelijk dat studenten 
voor sommige vakken de laptop liever niet willen gebruiken. Vakken zoals wiskunde 
lenen zich volgens de studenten niet voor een laptop. Argumenten die ze hiervoor 

gebruiken zijn: ‘In Word kun je gewoon heel moeilijk 
formules opschrijven’ of ‘schrijven gaat sneller’. Een groep 
studenten geeft aan dat ze de controle kwijt raken. ‘Voor 
Algemene chemie, Engels en Nederlands heb je veel 
verschillende Word-bestanden. Op een gegeven moment 
raak je de controle kwijt. Je hebt voor Algemene Chemie 
bijvoorbeeld een boek plus een schrift plus de Word-
bestanden.’ Ook geven de studenten aan dat ze bij de 
praktijklessen meer uitleg willen zien. ‘Bij uitleg van praktijk 

willen we liever uitleg van de docent of uitleg op papier.’ ‘Praktijkuitleg ook mondeling 
behandelen.’ ‘Minder uitleg op papier, de docent moet uitleggen.’ Dit zijn opmerkingen 
die studenten gemaakt hebben. De studenten waren hierover eensgezind. Als laatste 
werd door een aantal studenten nog eens aangehaald dat zij de laptop dicht willen 
tijdens de uitleg.. 

‘We gebruiken de 
laptop al voor 

voldoende dingen.’ 

‘Praktijkuitleg 
ook mondeling 
behandelen.’ 
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De laboratoriumafdeling van ROC de Leijgraaf te Oss is sinds drie jaar bezig met een pilot 
gericht op het werken met laptops in de klas. Na enige ervaring ontstond de vraag wat 
studenten nu eigenlijk van het leren met de laptops vinden. ROC De Leijgraaf heeft 
daarom het lectoraat Leren met Ict van de faculteit Educatie van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN) gevraagd naar de mogelijkheden om hier een onderzoek 
naar uit te voeren. In overleg met het ROC is besloten om studenten van de HAN erbij te 
betrekken. Dit omdat het in dit onderzoek ging om de beleving van de ´studenten´ van 
de laboratoriumafdeling. Het onderzoek bestond uit de afname van een enquête en het 
voeren van gesprekken met studenten.  
Uit het onderzoek komt belangrijke informatie naar voren. Wat gelijk opvalt is dat de ict-
infrastructuur prima in orde is. Er is gekozen voor een ELO genaamd It’s Learning waar 
interactief gewerkt kan worden. En er is nagedacht over de voorzieningen in de lokalen. 
Zo is er bijvoorbeeld in ieder lokaal een router en is er stroomvoorziening. Toch zijn er 
ook zaken waar verbetering in plaats kan vinden. Zo gaat er bij sommige docenten 
teveel tijd verloren aan het opstarten van de les. Dit komt doordat het teveel tijd kost 
om alle apparatuur op te starten. Hierdoor wordt bijvoorbeeld weinig gebruik gemaakt 
van het smartboard, terwijl studenten dit smartboard toch graag gebruikt willen zien. 
Behalve dit minpunt ondervinden de studenten weinig obstakels bij het opstarten van de 
pilot. Dit mede omdat er geen systeemeisen werden gesteld aan de laptops van 
studenten. Zij zijn dus niet beperkt in hun keuze voor een bepaalde laptop. Waar vooraf 
ook geen vaste afspraken over gemaakt zijn, is het didactisch inzetten van de laptops. 
Ondanks de welwillendheid van docenten om goed en aantrekkelijk les te geven, wordt 
er toch door studenten aangegeven dat ze graag meer wisselende werkvormen willen 
zien. Ook geven ze aan dat ze het lesmateriaal graag wat meer geconcentreerd willen 
zien. Dus bij een bepaald vak alles digitaal of alles in boeken en schriften, maar niet een 
combinatie van beiden. Wij hebben gezien dat de banken soms te vol liggen om goed te 
kunnen werken.  
De laptop kan niet alleen door docenten beter benut worden, ook studenten kunnen nog 
veel leren over het beter benutten van de laptop. De ict-vaardigheden van studenten 
laten namelijk op bepaalde domeinen te wensen over, onder andere wat betreft het 
omgaan met It’s learning. Studenten willen wel wat aan ict-vaardigheden bij leren, maar 
willen hier eigenlijk geen tijd in investeren. Studenten vinden het inmiddels gewoon om 
veel achter de laptop te zitten en daarmee te leren. Toch lukt dit niet altijd want de 
afleiding die een laptop veroorzaakt is groot. Het verplichten om de laptop dicht te doen 
kan geen kwaad want studenten gebruiken hem nauwelijks om aantekeningen te maken. 
Dit doen sommigen namelijk nog ouderwets op papier omdat dit sneller gaat. Toch geven 
studenten wel aan dat het opletten tijdens de les hun eigen verantwoordelijkheid is. 
Ondanks dat It’s learning alle voorzieningen in huis heeft om een goede interactieve 
leeromgeving te kunnen creëren ervaren studenten dat ze teveel tijd kwijt zijn om er 
goed mee te werken. Bijvoorbeeld op het gebied van delen van documenten onder 
studenten onderling. Studenten mailen het liever naar elkaar toe. Docenten delen 
documenten met studenten echter wel via It’s learning. Deze pilot heeft de prestaties van 
studenten niet doen groeien, 56% van de studenten heeft namelijk niet het gevoel dat ze 
beter zijn gaan presteren. Studenten zijn gemakkelijker afgeleid en vooral het leren van 
proefwerkstof en opletten tijdens de instructies heeft daaronder te lijden. Tegelijkertijd 
geven studenten ook aan dat zij vooral de opdrachten en het huiswerk sneller en beter 
kunnen doen met de laptop. 
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Uit de enquête en vooral de gesprekken met de studenten zijn een aantal verbeterpunten 
af te leiden. 
 

• Smartboard 

Het verdient aanbeveling om aan het smartboard een vaste computer te koppelen 
(die uiteraard ook gekoppeld is aan het netwerk) zodat de docent eerder 
startklaar is. De studenten geven aan behoefte te hebben aan meer 
beeldmateriaal en meer ondersteuning bij de instructie. In dat kader zou het 
prettig zijn als in meer klaslokalen een smartboard of minimaal een beamer 
aanwezig is. Het gaat er om, dat docenten snel kunnen opstarten en gemakkelijk 
de lesstof kunnen presenteren. Bijvoorbeeld met behulp van powerpoint. 
Voorwaarde daarvoor is uiteraard wel dat docenten ook ondersteund worden bij 
het gebruik daarvan bijvoorbeeld via professionalisering en/of systeembeheer. 

 

• ICT-kennistoets 

Het is wellicht aan te raden om aan begin van het schooljaar een ict-kennistoets 
voor studenten te introduceren. Als blijkt dat studenten niet voldoende vaardig 
zijn in een bepaalde applicatie (bijvoorbeeld Excel) moet deze student hiervoor 
verplicht naar de ict-vaardighedenlessen, die dan zouden moeten worden 
aangeboden. Dat aanbod zou in de vorm van extra lessen, maar ook online via It’s 
learning kunnen plaatsvinden. De vraag is dan wel welke applicaties er volgens 
docenten en studenten nodig zijn voor het doorlopen van de opleiding, maar ook 
ter voorbereiding op een loopbaan in het werkveld. Van belang is om hierbij niet 
alleen te letten op de basisvaardigheden, maar ook andere domeinen te bekijken. 
Bijvoorbeeld ook sociale media, informatievaardigheden en mediawijsheid, waarin 
lang niet alle studenten in gelijke mate vaardig in zijn. 

 
• Aantekeningen/samenvattingen online 

Een belangrijke aanvulling voor It’s learning zou kunnen zijn dat ook alle 
aantekeningen en samenvattingen daarop online worden geplaatst. 

 
• Studenten mee laten kiezen 

Uit de resultaten blijkt dat studenten lang niet alles altijd digitaal aangeboden 
willen krijgen. Bijvoorbeeld bij de instructies of specifieke vakken (bijvoorbeeld 
wiskunde) houden zij de laptop liever dicht. De discussie zou moeten worden 
gevoerd welke onderdelen in ieder geval digitaal moeten worden aangeboden en 
welke (al dan niet gedeeltelijk) ook op papier beschikbaar moeten blijven. Het is 
daarbij zeker aan te raden om studenten ook in deze discussie te betrekken. Zij 
hebben daar duidelijke ideeën over en zijn tegelijkertijd ook realistisch in de 
(on)mogelijkheden van wat ze vragen. 
In de discussie moet zeker meegewogen worden dat studenten misschien niet zo 
zeer vragen om minder tijd achter de laptop, maar meer om minder van hetzelfde 
achter de laptop. Door meer afwisselende materialen in te zetten en ook meer 
lesstof gevarieerd aan te bieden via It’s learning kan het werken met de laptop 
ook aantrekkelijker worden gemaakt. 

 
• Inrichten vanuit de onderwijsvisie 

Wat betreft de inrichting van de ict-infrastructuur en de inhoud en vorm van de 
digitale leermaterialen in It’s learning is duidelijk dat een aantal vragen nog 
moeten worden beantwoord. Hoe willen we dat er les wordt gegeven? Is het 
bijvoorbeeld wenselijk dat de inrichting van de klaslokalen wordt aangepast (denk 
aan het ontbreken van netwerkverbindingen middenin de klas en het gebrek aan 
overzicht bij docenten). Wat willen we per se digitaal aan bieden en hoe? Is het 
misschien beter om tijdens de instructie de laptops verplicht dicht te houden? 
Welke mogelijkheden zijn er om meer beeldmateriaal in te zetten en welke eisen 
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stelt dat aan de inrichting (bijvoorbeeld beamers en smartboards). Uit de 
gesprekken met studenten en docenten blijkt dat zij daar, soms zeer verrassende, 
suggesties en verbeterpunten voor hebben. Bij een eventuele bredere uitrol in het 
ROC is het zeker aan te raden om studenten en docenten in een vroeg stadium in 
de gesprekken te betrekken en hen te vragen om vanuit de visie op onderwijs 
mee te denken over (on)mogelijkheden bij de inrichting van de leeromgeving. 

 
• Duidelijkheid over materialen 

Studenten geven aan de mix van boeken, notitieblokken en de laptop lastig te 
vinden. Dit neemt veel plek in op de banken. Het is aan te raden om hierin 
duidelijke keuzes te maken. Bijvoorbeeld door ook werkboeken digitaal te maken 
of juist op bepaalde momenten de laptop dicht te houden.  

 

• Beeldmateriaal praktijklessen 

In de onderzoeksresultaten is veelvuldig terug te vinden dat studenten behoefte 
hebben aan meer beeldmateriaal. Ook is er aangegeven dat er in de 
praktijklessen wat meer uitleg gegeven mag worden. Een suggestie is het laten 
filmen van praktijkexperimenten van studenten, door studenten. Dit is een leuke 
opdracht voor studenten. Als docent kun je het beste materiaal eruit pakken en 
dit gebruiken voor nieuwe praktijklessen. Zo heb je trotse studenten omdat hun 
materiaal uitgekozen is en hebben toekomstige studenten een goed 
instructievoorbeeld. 

 
• Beeldmateriaal theorielessen 

Wanneer er beamers of smartboards geplaatst worden doet de mogelijkheid zich 
voor om ook meer beeldmateriaal in de theorielessen te stoppen. Filmpjes van 
Youtube voegen al veel toe aan de les. Zo wordt de les afwisselender en 
waarschijnlijk ook wat spannender voor de student. 




