
 

 

 Veel gestelde vragen over iPads op het ONC 
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Waarom werkt het ONC met iPads? 
Met iPads kan gebruik gemaakt worden van vele nieuwe mogelijkheden om het leren te verrijken. 

Bijvoorbeeld met interactieve toepassingen binnen de digitale leerboeken, zoals video’s met uitleg 

en het maken van notities.  

Daarnaast biedt de iPad zeer veel mogelijkheden om video en audio te gebruiken (Youtubefilmpjes, 

spreek- en luisteroefeningen, maar ook zelf filmen en fotograferen) en websites te raadplegen, o.a. 

om informatie te zoeken. Er zijn veel nuttige onderwijs-apps te krijgen.  

De iPad-methodes bieden veel mogelijkheden voor samenwerkend leren en het bewaren en analyse-

ren van oefeningen en toetsen (gepersonaliseerd leren). Wij verwachten dat deze mogelijkheden 

zich in de komende tijd nog veel verder zullen uitbreiden. Veel van deze nieuwe mogelijkheden pas-

sen zo bij de weg die wij met ons onderwijs willen inslaan: leren op maat, samenwerkend leren en 

differentiatie: inspelen op verschillen.  

Ook spelen we met dit hulpmiddel in op maatschappelijke ontwikkelingen waarin internetgebruik en 

digitale communicatie steeds verder worden geïntegreerd in ons leven, zowel op school als op het 

werk en in de vrije tijd. 

Wie zorgt er voor aanschaf van de iPads? 
De ouders zorgen zelf voor de aanschaf van een iPad met de juiste configuratie, bij voorkeur via de 

website van ONC Parkdreef en Amac, die hiervoor speciaal wordt ingericht.  

Waarom een iPad en geen andere tablet? 
Op dit moment is de iPad het apparaat dat het best voldoet aan de eisen die de digitale methodes 

van de uitgevers daaraan stellen. Ook is het qua betrouwbaarheid, batterijduur, levensduur en ro-

buustheid op dit moment de beste keus. iPads zijn handzaam, degelijk en bevatten beproefde tech-

nologie die maximaal gebruikersvriendelijk is. Een iPad heeft gemiddeld een lange levensduur en de 

besturingssoftware kan over een lange periode worden geüpdatet. De iPad kan centraal worden be-

heerd, wat in de praktijk grote voordelen biedt. 

Waar kan ik de iPad kopen? 
Voor de iPad kunt u terecht bij de website van ONC en Amac. U ontvangt hiervoor inloggegevens na-

dat uw kind is ingeschreven. De firma Amac heeft een exclusieve aanbieding voor de leerlingen van 

het ONC Parkdreef: 12,5% korting op de iPad Air2, de mogelijkheid om in termijnen te betalen, een 

verzekering en een stevige hoes, eventueel met toetsenbord. 

Welk type iPad komt in aanmerking? 
Wij bevelen minimaal de iPad Air2 32 GB Wi-Fi aan. Deze is naar verwachting technisch nog geruime 

tijd up to date. 32 GB is ruimschoots voldoende voor de schoolboeken (die ruim 1 GB per methode in 

beslag nemen) en de noodzakelijke onderwijsapps. Opslag kan in veel gevallen 'in the cloud' plaats-

vinden.  

Wat kost een iPad? 
Exacte bedragen en voorwaarden van Amac kunnen wij op dit moment nog niet geven. 



 

 

Is een hoes verplicht? 
Ja; liefst een stevige hoes die de iPad adequaat beschermt in geval van stoten en vallen. De ervaring 

leert dat een val vanaf zekere hoogte kan leiden tot barsten in het scherm. Een hoes moet geschikt 

zijn om de iPad onder een kleine hoek op tafel te gebruiken. Hoezen met ingebouwd toetsenbord 

zijn handig, maar niet verplicht. 

Ik heb thuis al een iPad. Kan ik die gebruiken? 
Vanaf type iPad Air is in principe geschikt. Echter: bij gebruik van een ouder type iPad is het risico re-

ëel dat in de loop van de schoolcarrière problemen ontstaan door slijtage of tekortschietende specifi-

caties. Houdt u er verder rekening mee dat een iPad die niet via school is aangeschaft, apart in be-

heer moet worden genomen. Een model dat niet in beheer kan worden genomen (zoals een iPad 

Pro) is op ons netwerk niet toegestaan! 

Wat gebeurt er bij verlies of diefstal? 
In geval van diefstal adviseren wij altijd aangifte te doen bij de politie. Bij verlies of diefstal kan door 

de ouders/verzorgers een claim worden ingediend bij de eigen verzekering. Verder verwijzen wij 

hiervoor naar de voorwaarden van Apple en van de via Amac afgesloten verzekering. 

Wie is verantwoordelijk als de iPad stuk gaat? 
U als eigenaar van de iPad bent zelf verantwoordelijk voor het (laten) verhelpen van storingen en 

schade.  

Wat als er onder schooltijd een storing is op de iPad? 
Neem contact op met de mentor of met de ICT-coördinator, Theo Poot (tpoot@onc.nl) en meld de 

storing met vermelding van zoveel mogelijk bruikbare details over de aard en omstandigheden van 

de storing. Wij zullen dan op school ons best doen om de storing te verhelpen. Hiervoor is het handig 

als de iPad zo is ingesteld dat er altijd via iCloud een reservekopie aanwezig is. Als de iPad ingrijpend 

moet worden gereset en wellicht naar de ICT-afdeling moet worden gebracht, nemen wij contact 

met u op. Als blijkt dat de storing het gevolg is van een defect aan het apparaat, zal de ouder/verzor-

ger de iPad zelf ter reparatie moeten aanbieden.  

Hoe zit het met de garantie? 
Voor alle bepalingen inzake garantie, extra verzekeringsmogelijkheden en dergelijke verwijzen wij u 

naar Amac, de leverancier van de iPad, die op de website duidelijk aangeeft wat de voorwaarden zijn.  

Waar kan ik met mijn vragen terecht? 
Uw vragen zijn welkom bij Theo Poot, de ICT-coördinator van de school, tpoot@onc.nl. Bij voorkeur 

via e-mail, dit garandeert snelle bereikbaarheid en reacties. 

Het is voor mij financieel niet mogelijk een iPad aan te schaffen. Wat 

nu? 
Neemt u hierover contact op met de directie van de school, t.a.v. dhr. N. Hovius, nhovius@onc.nl. 

Wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing voor de leerling.  
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Waar laten de leerlingen hun iPad als ze die niet nodig hebben, bij-

voorbeeld tijdens de gymnastieklessen? 
De leerlingen kunnen hun iPad veilig achterlaten in hun eigen kluisje. 

Hoe werken de leerlingen in de klas met hun iPad? 
Alle boeken die de leerlingen nodig hebben, worden onder onze begeleiding op school op de iPad 

geïnstalleerd. De boeken zijn via apps toegankelijk, ook zonder internet. Daarnaast worden voor di-

verse vakken allerlei apps gebruikt. De school zorgt ervoor dat de leerlingen de apps automatisch via 

het netwerk op hun iPad krijgen gepusht. Ook het updaten en toevoegen van nieuwe apps gaat auto-

matisch. De onderwijsapps kunnen niet worden verwijderd of verplaatst.  

De docent kan via de software van Zuludesk toezicht uitoefenen op het gebruik van de iPad voor de 

duur van de les. De docent kan hiertoe ook bepaalde apps of functies uitschakelen of verplicht stel-

len. Zie verder hieronder: Kunnen docenten ook meekijken. 

Het netwerk van school wordt grondig beveiligd door onze ICT-afdeling. Uw kind heeft uitsluitend 

met behulp van de door school verstrekte gegevens toegang tot het schoolnetwerk. Wij adviseren 

deze gegevens goed en veilig te bewaren, bijv. in de (beveiligde) mobiele telefoon. Bij verlies van ge-

gevens moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de mentor en/of tpoot@onc.nl. Het is 

leerlingen nooit toegestaan, ook niet in ‘noodgevallen’, om gebruikersgegevens uit te lenen of te de-

len met anderen, dit zien wij als strafbaar misbruik.  

Hebben de leerlingen ook nog pen en papier (schriften) nodig? 
Inderdaad, bij veel vakken wordt ook nog gewerkt met geschreven aantekeningen en opdrachten. 

Vakdocenten geven aan of voor hun vak een schrift moet worden aangelegd. 

Mag een leerling ook spelletjes e.d. downloaden op de iPad? 
Dit is in principe de verantwoordelijkheid van de ouders. Wij adviseren de ouders hierin zelf de regie 

te houden en toe te zien dat hiermee op verantwoordelijke wijze wordt omgegaan. U kunt het beste 

zelf een AppleID aanmaken en onder instellingen / iCloud / Gezin uw zoon/dochter als kind toevoe-

gen met beperkingen (toestemming nodig voor aankoop). 

Spellen kunnen een afleidende factor vormen voor het schoolwerk, reden om terughoudend te zijn 

hiermee. Ook nemen spellen vaak veel ruimte in. Uiteraard dient prioriteit te worden gegeven aan de 

ruimte die nodig is voor schoolboeken en onderwijsapps. Wij raden het installeren van games en so-

cial media-apps (Facebook, Instagram, Snapchat enz.) op de iPad af. In de praktijk blijkt dat het ge-

bruik van social media en games op de iPad onder schooltijd het leerproces kan verstoren.  

Indien games of social media moeten worden gebruikt voor leerdoeleinden, wordt dit door de do-

centen duidelijk aangegeven.  

Op hun privé-apparaten zoals de mobiele telefoon kunnen leerlingen in hun eigen tijd uiteraard wel 

gebruik maken van deze mogelijkheden, maar ook dan geldt dat leerlingen verantwoordelijk dienen 

om te gaan met deze media en kunnen worden aangesproken op misbruik zoals pestgedrag. Tijdens 

mentorlessen wordt aandacht besteed aan deze gedragsaspecten. 
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Kunnen docenten ook meekijken naar wat de leerling doet op de 

iPad? 
Ja, een docent kan de iPads voor de duur van de les beheren met het programma Zuludesk. Daarmee 

kan bijvoorbeeld de toegang tot internet of de spellingcontrole voor de duur van de les worden uit-

geschakeld. Om dit mogelijk te maken is het verplicht de iPad in beheer te laten nemen en dit be-

heersprofiel te laten staan.  

Bij verwijdering van het beheersprofiel moet dit opnieuw worden aangebracht door de ICT-afdeling. 

Hieraan zijn kosten verbonden die aan u in rekening worden gebracht. Bij via school aangeschafte 

iPads wordt het profiel centraal aangebracht. Bij het aanschafproces geeft u hierboor toestemming. 

Niet via school aangeschafte iPads moeten tevoren worden ingeleverd en ook van dit profiel worden 

voorzien, en ook dan vragen wij u hiermee schriftelijk in te stemmen. U krijgt hierover nadere infor-

matie.  

Het gebruik van Zuludesk heeft tevens als voordeel dat de apparaten op afstand technisch kunnen 

worden gemonitord door onze ICT-afdeling. Wij stellen in het gebruik van apparaten op ons netwerk 

veiligheid en gebruikszekerheid voorop.  

Thuis en onder de eigen AppleID is er uiteraard geen controle via Zuludesk. In voorkomende gevallen 

kan via tpoot@onc.nl worden gevraagd een iPad die als gevolg van een storing in Zuludesk is blijven 

steken, los te maken van dit systeem.  

Welke software moet (niet) op de iPad worden geïnstalleerd? 
Voor het installeren van verplichte onderwijsapps zorgt de school. Een gratis  school-emailaccount 

wordt onder toezicht geïnstalleerd. Uitsluitend via dit emailadres communiceren wij met de leer-

lingen over schoolzaken. Wij adviseren de ouders regelmatig deze mail te controleren en erop toe te 

zien dat leerlingen hun mail ook geregeld checken om op de hoogte te blijven.  

Het installeren van eigen emailaccounts raden wij ten sterkste af: privé-communicatie is meestal sto-

rend voor het leerproces. Het is de leerlingen niet toegestaan hun school-emailaccount te verwijde-

ren.  

U of de leerling hoeft zelf geen onderwijsapps te installeren.  

Wij raden het installeren van games en social media-apps (Facebook, Instagram, Snapchat enz.) op 

de iPad af. In de praktijk blijkt dat het gebruik van social media en games op de iPad onder schooltijd 

het leerproces kan verstoren. Elders kunt u lezen hoe u greep kunt houden op het aanschaffen van 

apps op uw AppleID.  

Indien games of social media moeten worden gebruikt voor leerdoeleinden, wordt dit door de do-

centen duidelijk aangegeven.  

Op hun privé-apparaten zoals de mobiele telefoon kunnen leerlingen in hun eigen tijd uiteraard wel 

gebruik maken van deze mogelijkheden, maar ook dan geldt dat leerlingen verantwoordelijk dienen 

om te gaan met deze media en kunnen worden aangesproken op misbruik zoals pestgedrag. Tijdens 

mentorlessen wordt aandacht besteed aan deze gedragsaspecten.  
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Welke boeken krijgen de leerlingen op hun iPad? 
Wij zorgen voor aanschaf van de digitale versies van de vanouds bekende en vertrouwde uitgeve-

rijen. Dit zijn in de meeste gevallen bewerkingen van de papieren boeken, verrijkt met digitale toe-

passingen zoals oefentoetsen, audio- en video-bestanden, notitie-apps, markeerfunctie enz. De vak-

secties laten zich uitgebreid voorlichten over het gebruik hiervan en de docenten krijgen ook gere-

geld scholing in het omgaan met onderwijsgerelateerde apps. 

Hoe krijgen de leerlingen hun boeken op de iPad? 
Onder begeleiding worden op school de noodzakelijke apps geïnstalleerd en de boekinhoud op de 

iPad gedownload. Deze zijn in de meeste gevallen ook offline beschikbaar. De leerlingen kunnen er 

dus overal mee werken. Van alle boeken zijn ook online versies te raadplegen via ons schooladmini-

stratiesysteem Magister. Dit is op alle pc's, laptops enz. ook beschikbaar via de gangbare browsers. 

Leerlingen en ouders kunnen dus op elk apparaat de leerboeken inzien en gebruiken via Magister / 

ELO / Digitaal materiaal. 

Wat bieden de boeken meer dan alleen de leerteksten? 
Afhankelijk van uitgever en methode worden steeds meer digitale toepassingen in de boeken ver-

werkt zoals oefentoetsen en toepassingen om digitaal het werkboek in te vullen, notities en marke-

ringen in het boek te maken enz. De boeken worden hierdoor in groeiende mate interactief en ge-

schikt om de leerlingen zelfstandig te laten werken. Ook kunnen met behulp van tussentijdse toetsen 

voortgangsgegevens worden bijgehouden waarmee de ontwikkeling van de leerlingen beter is te vol-

gen, door henzelf maar ook door de docenten - en door de ouders. 

Wat wordt er gedaan voor leerlingen met dyslexie? 
In veel methodes worden hulptoepassingen verwerkt die het de leerling mogelijk maken tekst te ver-

groten en zich tekst te laten voorlezen en markeren. Het bekende systeem Kurzweil biedt een gratis 

app aan die gebruikt kan worden door leerlingen voor wie een account is aangeschaft. Los van de 

mogelijkheden die de boeken bieden, heeft de iPad ook voorzieningen om PDF's en webteksten te 

laten voorlezen. 

Hoe kan ik of mijn kind het best aankopen via de iPad doen? 
U kunt giftcards aanschaffen om betaalde apps te kopen. Er wordt dan een tegoed in de Appstore 

gekoppeld aan het account. U kunt uw AppleID ook koppelen aan een creditcard. Wij raden u aan om 

via Instellingen / iCloud uw kind via Gezin als kind aan uw AppleID te koppelen en in te stellen dat uw 

kind uw toestemming nodig heeft voor aankopen. 

Wat is een Apple ID en waar heb ik dat voor nodig? 
Dit is een persoonlijk account, op naam en e-mailadres, waarmee de ouders als eigenaars van de 

iPad toegang krijgen tot de Appstore. Ook kan hiermee het gratis programma iTunes worden ge-

bruikt om de iPad te managen. U kunt met een AppleID zelf apps aanschaffen naast de verplichte 

apps die automatisch op de iPad worden gezet. U kunt in de Instellingen van de iPad onder iCloud / 

Gezin een Apple ID voor kind toevoegen en desgewenst instellen dat dit kind uw goedkeuring nodig 

heeft voor aankopen.  



 

 

Kan een leerling nog wel onderwijs volgen als de iPad stuk is? 
De school heeft geen voorzieningen om leenapparaten te verstrekken. Wel kunnen de boeken online 

worden gebruikt op een andere pc of laptop, door via www.onc.nl / in te loggen op Magister Leer-

ling. 

Wat als de oplader kapot is? 
De oplader moet door de ouders worden vervangen of ter reparatie worden aangeboden. Wij advise-

ren u om voorzichtig om te gaan met het snoer, omdat in de meeste gevallen de problemen ontstaan 

door draadbreuk.  

Wat als de batterij van de iPad leeg raakt gedurende de lessen? 
In veel gevallen bestaat er wel een mogelijkheid om de iPad dan bij te laden in het lokaal. Echter: wij 

verwachten van de leerlingen dat ze elke dag met een volledig opgeladen iPad op school komen. 

Ik wil graag meer informatie over de iPad op school. Waar kan ik die 

krijgen? 
U kunt altijd contact opnemen met de ICT-coördinator dhr. Theo Poot, tpoot@onc.nl. Hij is op dins-

dagen en donderdagen telefonisch bereikbaar via de schooladministratie of via email.  

http://www.onc.nl/
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