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De iPad in de klas
Een overzicht van de functies, applicaties en hulpmiddelen voor 
leerkrachten



Voorwoord

Overal ter wereld zijn leerkrachten voortdurend op zoek naar leermethodes, -instrumenten en -
omgevingen om bij leerlingen de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om te slagen 
op school, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Heel wat leerkrachten gebruiken de iPad al 
in de klas en boeken er uitstekende resultaten mee. Ze benutten de veelzijdigheid van deze tablet 
op verschillende manieren: om leerlingen te helpen wanneer ze een tweede taal leren, om in te 
spelen op de persoonlijke behoeften van bepaalde leerlingen, om leerlingen met 
leesmoeilijkheden te helpen of om hun eigen professionele ontwikkeling te bevorderen. Dankzij 
de iPad kunnen leerkrachten lesgeven en leerlingen leren waar en wanneer ze maar willen.

Met de iPad kunnen leerkrachten grote hoeveelheden leerstof op een doeltreffende en handige 
manier aanleren aan de leerlingen. Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen de iLife-apps (die 
meegeleverd worden met elke Mac) of iBooks Author gebruiken om hun eigen multimedia-
inhoud te creëren voor de iPad. Samen vormen de iPad, Mac-softwarepakketten, zoals iLife (met 
iPhoto, iMovie en Garageband) en iWork (met Pages, Numbers en Keynote), en de iBooks Author-
app het ideale hulpmiddel voor leerkrachten die hun eigen inhoud willen creëren, organiseren en 
verspreiden. Zo voegt dit pakket een nieuwe, spannende dimensie toe aan leren. iTunes biedt dan 
weer een handige oplossing voor het opslaan en indelen van inhoud voor de iPad, terwijl u met 
iTunes U educatieve inhoud kunt downloaden op uw iPad.

Het wordt almaar moeilijker om de aandacht van de leerlingen vast te houden. Audiobooks en 
leesapps voor de iPad zijn een nieuwe manier om leerlingen te stimuleren en tegelijk iets te leren. 
Deze boeken wekken de belangstelling van de leerlingen, waardoor ze interesse gaan tonen voor 
de teksten zelf.

Daarnaast krijgen ze via de App Store toegang tot duizenden educatieve apps, waarmee ze 
wiskunde, talen, wetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde en nog veel meer kunnen leren. 
Heel wat scholen waar iPads worden gebruikt in de klas, hebben al ontdekt welk potentieel dit 
toestel biedt in het onderwijs. Het heeft de manier van lesgeven en van leren grondig veranderd. 
De iPad stelt leerkrachten in staat om hun manier van lesgeven af te stemmen op hun leerlingen.

In deze gids lichten we de functies van de iPad toe. U krijgt ook informatie over de verschillende 
hulpmiddelen (apps, ideeën voor activiteiten, getuigenissen van leerkrachten) en over de 
opleidingsprogramma’s voor leerkrachten en de begeleidingsmogelijkheden voor 
onderwijsinstellingen die een iPad-project willen uitwerken.



Waarom een iPad?
Het gebruik van een iPad in de klas biedt een heleboel voordelen. Een overzicht:

De iPad is erg gebruiksvriendelijk. Bovendien zijn de meeste kinderen ermee vertrouwd en kan 
het gebruik van een iPad hen motiveren. Nieuwe, populaire technologieën in het onderwijs 
wekken hun belangstelling. Bovendien nemen ze zo actief deel aan de les en concentreren ze zich 
op hun taken, ongeacht de leermethode.

Doordat de iPad zo draagbaar is, onmiddellijk opstart uit stand-bymodus en een bijzonder lange 
batterijduur heeft, kunnen leerlingen op elk moment leren, waar ze maar willen.

De iPad kan worden gepersonaliseerd. Zo kunt u inspelen op de persoonlijke leermethodes en 
behoeften van de leerlingen.

Dankzij iTunes U vindt u sneller en eenvoudiger dan ooit inhoud voor de iPad. Deze bibliotheek 
bevat lesmateriaal over verschillende onderwerpen, in de vorm van filmpjes, podcasts, boeken, 
audiofragmenten, PDF-bestanden en nog veel meer. Prestigieuze onderwijsinstellingen stellen 
deze gratis inhoud op.

Via de wifi-verbinding sluit u de iPad aan op een netwerkprinter en krijgt u toegang tot het 
internet. Bovendien kunt u dankzij de Bluetooth-verbinding meerdere randapparaten gebruiken 
(digitale microscopen, wetenschappelijke sensoren, toetsenborden).

In de App Store vindt u een ruime keuze aan educatieve apps, waarin de leerstof of nieuwe 
onderwerpen op een volledig nieuwe manier worden benaderd. Zo kunnen leerlingen hun 
creativiteit tonen, zelfstandiger worden en hun leertraject zelf in handen nemen. Daarnaast bevat 
de App Store talloze productiviteitstoepassingen, met name om notities te maken of een agenda 
bij te houden, maar ook voor communicatie, entertainment en evaluaties.

Dankzij de ingebouwde functies van de iPad en de applicaties in de App Store krijgen slechtziende 
of slechthorende leerlingen of leerlingen met een handicap een leerinstrument in handen dat 
aangepast kan worden aan hun beperking.

Dit zijn maar enkele redenen waarom leerkrachten de iPad als een waardevol instrument in de klas 
beschouwen, een ideaal hulpmiddel voor alle leerlingen van vandaag.



Algemene voorstelling
Zoals heel wat leerkrachten al hebben ontdekt, is de iPad een gebruiksvriendelijk iOS1-toestel dat 
geschikt is voor verschillende toepassingen in de klas. Leerlingen gebruiken de iPad om 
educatieve filmpjes te bekijken, geluidsopnames en podcasts te beluisteren, dingen op te zoeken 
op het internet, foto's en filmpjes te maken, of zich aan te melden voor en deel te nemen aan 
videoconferenties. Met de ingebouwde productiviteitstoepassingen op de iPad kunnen 
leerkrachten en leerlingen e-mails schrijven en versturen, notities maken, een agenda bijhouden 
en communiceren met collega’s, ouders, enzovoort. Daarnaast bieden een aantal Belgische 
uitgeverijen hun methodes aan in een formaat  

Keynote, Pages en Numbers voor de iPad (verkrijgbaar in de App Store) zijn uitermate geschikt om 
presentaties, documenten en rekenbladen te maken die compatibel zijn met Microsoft 
PowerPoint, Word en Excel.

In de App Store vindt u ook duizenden educatieve apps die het leerproces kunnen verrijken. 
Leerlingen kunnen naar de sterren kijken, een taal leren, vraagstukken oplossen, hun 
woordenschat oefenen en grammatica overlopen, een cel virtueel verkennen of historische feiten 
ontdekken. Met de iPad kunt u eenvoudig kopiëren en plakken tussen verschillende apps. Zo 
kopieert u een nieuwsartikel op een website bijvoorbeeld heel gemakkelijk naar een notitie.

Met de AirPlay-technologie kunt u het scherm van een leerling via Apple TV (afzonderlijk 
verkrijgbaar) op een groot scherm tonen, zonder dat de leerling daarvoor zijn of haar plaats hoeft 
te verlaten.

Leerkrachten kunnen de mobiele toestellen ook gebruiken om leerlingen te testen. Bijvoorbeeld 
via een quiz die ze zelf opstellen en via het wifi-netwerk in de klas doorsturen naar hun leerlingen.

Tegenwoordig brengen almaar meer uitgevers van schoolboeken ook een digitale versie van hun 
handboeken uit. Maar leerkrachten kunnen ook zelf inhoud aanmaken met iBooks Author voor 
Mac. Zo kunnen ze hun leerlingen een interactieve versie van hun syllabus aanbieden op de iPad. 
Mét diareeksen, filmpjes, meerkeuzevragen …

1 Een iOS-toestel is een toestel dat gebruikmaakt van iOS, het besturingssysteem van Apple (iPhone, iPod touch, iPad)



Applicaties voor de iPad
Een tablet zonder pedagogische inhoud heeft natuurlijk weinig nut. Met de vooraf geïnstalleerde 
applicaties van Apple geraakt u al een heel eind op weg. Maar daarnaast bestaan er duizenden 
educatieve apps die u (al dan niet gratis) kunt downloaden in de App Store. Met deze apps tovert 
u uw iPad om in een draagbare bibliotheek, een muziekinstrument, een montagestudio, een 
mobiel laboratorium …

Op de iPad kunt u nagenoeg dezelfde applicaties gebruiken als op uw computer. Bovendien 
maken sommige van deze apps handig gebruik van de technologie in de tablet om een 
ongeziene mobiele leerervaring te bieden.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van applicaties die u kunt downloaden voor de iPad.

iTunes U
De iTunes U-app biedt toegang tot volledige cursussen van grote universiteiten en 
scholen en tot de grootste gratis digitale catalogus van educatieve inhoud ter 
wereld. Dit alles op uw iPad, iPhone of iPod touch.

Podcasts
De Podcasts-app is de eenvoudigste manier om gratis audio- en videopodcasts te 
ontdekken op de iPad. U kunt zich inschrijven op podcasts en ze beluisteren.

iBooks
Met de iBooks-app kunt u boeken downloaden en lezen. De meest recente 
bestsellers of uw favoriete klassiekers? U vindt ze allemaal op iBooks. Bovendien 
kunt u bladwijzers plaatsen bij uw favoriete passages of notities maken, en die 
vervolgens delen per e-mail of via sociaalnetwerksites.

Evernote
Met deze applicatie maakt u notities in een multimediaomgeving (geluid, foto’s, 
afbeeldingen). U kunt uw notities ook indelen in mappen, met labels of via 
geolocalisatie. Alle notities worden online opgeslagen, zodat u ze kunt raadplegen 
via eender welk toestel met een internetverbinding.

Virtual Human Body
Virtual Human Body is een anatomische atlas voor de iPad. U kunt twee 
lichaamssystemen of -stelsels boven elkaar plaatsen om de verbindingen tussen de 
botten, spieren en organen te tonen.

Explain Everything
Explain Everything is een handige app waarmee u toelichtingen en presentaties 
kunt opvrolijken met notities, anekdotes en animaties. Dankzij deze app stelt u 
dynamische en interactieve lessen, activiteiten en tutorials op. Daarnaast kunt u 
Explain Everything gebruiken als digitaal schoolbord via de videoprojectiefunctie.

eClicker Presenter
Met eClicker Presenter kunt u toetsen opstellen, ze op de mobiele toestellen van 
uw leerlingen laten verschijnen en de resultaten verzamelen.



Voor meer informatie
U bent niet alleen in uw project, wereldwijd zijn er duizenden scholen reeds aan de slag met de 
iPad.  Ook in België lopen er honderden projecten, klein- en grootschalig.  Met als gevolg, een 
gemeenschap die hun werk, advies en ideeën delen met elkaar. Kijk maar op sites zoals 
www.edumobile.be of www.appetijt.org en vele anderen.

Begeleiding - Apple Professional Development
Apple heeft een reeks workshops ontwikkeld die bij u op school kunnen worden verzorgd door 
onafhankelijke leerkrachten. Deze praktijkgerichte workshops nemen een of twee dagen in beslag 
en worden perfect afgestemd op de specifieke behoeften van uw school. In de workshops leren 
deelnemers om met behulp van producten van Apple het onderwijs in een nieuwe vorm te 
gieten. Alle trainers van Apple Professional Development zijn zelf docent. Ze weten dan ook als 
geen ander wat in een les belangrijk is. U kunt er dus verzekerd van zijn dat u veel zult leren over 
uw Apple producten en inzicht zult krijgen in hoe u en uw studenten deze producten optimaal 
kunnen benutten.

ICT atelier is de organisatie die voor Apple de Apple Professional Development in Vlaanderen en 
Brussel verzorgd.  Voor meer info: www.ictatelier.be
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