Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2 – deel 15

Cursus Onderwijs en ICT
Jaargang 2, deel 15
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“mobiel leren”
door Serge de Beer

Inleiding
Het onafhankelijk van plaats en tijd kunnen leren, wordt vaak genoemd als één van de
krachtigste mogelijkheden van ICT. Toegegeven: met een boek of reader gaat dat ook
heel goed, maar juist de interactieve mogelijkheden van mobiele apparaten maken het
interessant.

In dit deel wil ik je een aantal mogelijkheden laten zien van mobiel leren. Er is inmiddels
zo veel aanbod van educatieve toepassingen, dat het lastig is om in ongeveer twintig
pagina’s een compleet overzicht te geven. Ik reik een aantal mogelijkheden aan en wil je
uitnodigen je eigen fantasie te gebruiken voor de toepassing in jouw situatie.

De grens van mobiel leren is wat lastig te trekken. Zelf vind ik het niks om in de openbaar
met een laptop te werken. Voordat ik het apparaat heb uitgepakt en opgestart, is de
bestemming al bereikt. Maar wellicht vinden anderen het juist weer prettig om een
volwaardig toetsenbord te hebben en een groot scherm. Aan de andere kant van het
spectrum zou je ook een eenvoudige telefoon kunnen beschouwen als een apparaat om
mobiel mee te leren. Zo zijn er mogelijkheden om toetsvragen te versturen per SMS. Tot
slot zijn er nog de E-readers. Dit zijn vrij platte apparaten, die gebruik maken van
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elektronische inkt. Voordeel van deze apparaten is, dat ze een vrij laag stroomverbruik
hebben en gelezen kunnen worden in het volle zonlicht. De interactieve mogelijkheden zijn
echter wat beperkt, vandaar dat ik ze verder buiten beschouwing laat. Ik beperk me in dit
deel tot de volgende apparatuur:

Smartphones
Dit zijn telefoons, die meer kunnen dan alleen bellen en SMS’en. Je kunt ermee op
internet en er zijn kleine programma’s (Apps) op te downloaden.

Tablets
Dit zijn grotere apparaten, (iets kleiner dan een A4) die over het algemeen geen
toetsenbord hebben. Het voordeel zit in het grote scherm. Waar bij een smartphone
een typfout op het kleine scherm of kleine toetsen snel is gemaakt, kun je op een
tablet vrij aardig tikken, zelfs met tien vingers.

De apparaten, die ik gebruik als voorbeeld in dit deel van de cursus zijn de iPhone en de
iPad. Niet dat ik een uitgesproken voorkeur heb voor Apple-apparatuur, maar om de
simpele reden, dat ik hier zelf over beschik. Voor vrijwel alle toepassing, die ik beschrijf,
geldt dat deze ook te vinden zijn (soms in een net andere vorm) op vergelijkbare
smartphones en tablets.

Een aantal van de voorbeelden zijn gericht op standaard applicaties, zoals een kladblok en
een voice-recorder. Naast de standaard applicaties zijn er ook voldoende educatieve
toepassingen te vinden, die gericht zijn op leren. Het aanbod in puur Nederlandse software
is wellicht nog wat schaars, maar Engelstalig is er vol op.

Toepassingen van een tablet
Laten we eerst eens kijken naar het grootste touchscreen-apparaat uit de Apple familie:
de iPad.

Elements
Mochten er scheikunde docenten zijn, die twijfelen aan mobiel leren, dan is er een
heel goede manier om hen te overtuigen; de app Elements. Was het periodiek
systeem ooit een wat saaie tabel met onbegrijpelijk codes, op de iPad komt deze
basis van de Scheikunde volledig tot leven. De maker is een fanatiek verzamelaar
van de meest uiteenlopende tastbare objecten van elementen, die hij via de iPad
spectaculair in beeld brengt.
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Met een speciale bril kun je de elementen zelfs in 3D

De App Elements laat zich heel makkelijk bedienen. Gewoon door te klikken op de
verschillende elementen kom je op de gewenste pagina. Bovendien zijn er binnen
de App links gemaakt naar websites over de verschillende elementen en hun
toepassingen.
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Duits leren voor de allerkleinsten
Ook op taalgebied heeft de iPad veel te bieden. De allerkleinsten kunnen
bijvoorbeeld Duits leren met de play2learn. Erg veel content is er niet in te vinden,
maar wanneer ze de inhoud van deze App beheersen, is er toch een kleine basis
gelegd.

De onderwerpen op afbeelding kunnen worden aangeklikt. Wanneer er voldoende is
gestudeerd, kun je kijken of je de woorden nog kent. Dit gebeurt in een andere
modus. Hierbij verdwijnen de kleuren uit de afbeelding en hoor je een woord.
Vervolgens moet je op het juiste onderwerp klikken.

Klikken op het juiste onderwerp geeft het een kleur en bij een verkeerde keuze
hoor je het geluid van een raam dat wordt ingegooid.
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Mobiel toetsen met QuestionMark
Ook leveranciers van educatieve software zorgen, dat hun producten te gebruiken
zijn voor mobiel gebruik. QuestionMark heeft een App uitgebracht, waarmee mobiel
toetsen kunnen worden gemaakt.

Het mooie van dergelijke applicaties is, dat je niet altijd de klas uit hoeft.
Leerlingen kunnen gewoon vanaf hun eigen werkplek een toets maken.

In de voorbeelden, die QuestionMark heeft bijgevoegd, zit nog niet veel
multimedia, maar het spreekt voor zich dat, wanneer je dit zou toevoegen, het
mobiel toetsen nog meer aan kracht gaat winnen.
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Rekenen voor de kleintjes, stiekem ook leuk voor de groten
Het programma Let’s Do Math lijkt heel eenvoudig. Het geeft een som met
daaronder drie antwoordopties. Als je het goed antwoord kiest krijg je een reactie.

De sommen worden heel snel moeilijker. Het is daarom wel de vraag of dit
programma geschikt is voor de echte kleintjes.

“Gewone” kantoorsoftware op de tablet
Mobiel leren is vooral heel makkelijk, wanneer je gewone kantoorsoftware kunt
gebruiken. Bij veel opdrachten, die leerlingen krijgen moeten zij:
•

Schrijven (tekstverwerking)

•

Onderzoeken (rekenbladen)

•

Presenteren (presentatieprogramma’s)

Op de iPad zijn voor al deze toepassingen alternatieven beschikbaar.
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Tekstverwerking kun je doen met het programma Pages. Het kent de meeste
basisfuncties, die ook terug te vinden zijn in applicaties voor de laptop of desktop.

Numbers is de tegenhanger van Excel. Je kunt er redelijk eenvoudig gegevens mee
invoeren en hier berekeningen mee uitvoeren.

Keynote is een makkelijk werkend programma om presentaties mee te maken. Met
behulp van een speciaal snoertje kun je de iPad ook een beamer aansluiten.
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Toepassingen van een smartphone
De iPhone is een erg populaire smartphone. Niet voor niks, want er zijn vele duizenden
“Apps” voor te downloaden. Laten we er eens een paar bekijken.

Notities (standaard geïnstalleerd)
Zelf ben ik heel enthousiast over de mogelijkheid om notities te maken op de
iPhone. Ik gebruik het vrijwel dagelijks en heb mezelf inmiddels getraind om er
behoorlijk lange teksten op te kunnen schrijven.

Het is zowel handig om aantekeningen te maken van bijvoorbeeld een overleg, als
het schrijven van conceptteksten.
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De App Notities kent geen enkele vorm van opmaak; het gaat dus puur om platte
tekst. Je kunt deze echter eenvoudig mailen.

Klik in de aantekening op het symbool van de ‘Enveloppe’.

Er wordt dan een e-mail aangemaakt met de tekst van de aantekening in het
tekstveld. Als onderwerp wordt automatisch het eerste deel van de tekst gegeven.

Typ vervolgens het mailadres en klik op ‘Stuur’.
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Apps, die weten waar je bent
Heel handig aan smartphones is, dat ze weten waar je je bevindt (mits je dat
toestaat). Dat biedt mogelijkheden om programma’s hier op te laten anticiperen.

Het Nederlandse product Layar geeft de mogelijkheid om elementen toe te voegen
aan de werkelijkheid, zogenoemde augmented reality (toegevoegde realiteit).

Er is een heel spectrum aan lagen te verkrijgen. Bijvoorbeeld ‘Wikipedia’, waarbij je
kunt richten met de camera. Layar laat dan zien, welke pagina’s er over die
omgeving te vinden zijn. Door de afstand te beperken of te vergroten, kun je de
nauwkeurigheid bepalen. In het onderwijs zou je bijvoorbeeld educatieve
stadswandelingen kunnen maken, die gebruik maken van deze functionaliteit.

Er zijn ook nog andere Apps, die gebruik maken van de mogelijkheid om de positie
te bepalen. Zo kun je met Panoramio een foto maken en deze op internet plaatsen.
Via de server van Panoramio wordt de foto dan virtueel op een landkaart geplaatst,
zoals op Google Maps.
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Fysiek gebruik van de smartphone
Omdat een smartphone ook kan meten hoe je het apparaat vasthoudt, kun je er
ook meer fysieke toepassingen op zetten.
Een van de eerste Apps, die verkrijgbaar waren in de Appstore, was een waterpas.

Het is redelijk nauwkeurig. Dus voor opdrachten, die niet heel precies komen, kun
je leerlingen uitstekend een dergelijke waterpas laten gebruiken.
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Onderweg woordjes leren
Zeg nou eerlijk: hoe vaak heb je nog woordjes geleerd, terwijl je op weg was naar
school? Leerlingen, die met de bus of trein komen, zullen vast heel blij zijn met de
App, die uitgeverij Malmberg heeft uitgebracht.

Je kiest een het juiste woord uit een lijst.

Of je vult de ontbrekende tekst in.
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iTunes U
Een heel mooie mogelijkheid van mobiel leren, is iTunes U van Apple. Via het
programma iTunes kun je college’s en speciaal voor dit doel geproduceerde video’s
downloaden van universiteiten overal ter wereld.

Waar je je ook bevindt, met iTunes U kun je kennisnemen van colleges over de
meest uiteenlopende onderwerpen. Dit zou bijvoorbeeld interessant kunnen zijn,
om te kijken of leerlingen een bepaalde studiekeuze zouden willen maken.

Ook de Technische Universiteit Delft heeft een eigen iTunes U kanaal, met allerlei
interessante onderwerpen.
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De ELO via de smartphone
Voor scholen zou het vrijwel ondoenlijk zijn om hun eigen Apps te programmeren,
waar de lesstof in te vinden is. Via de smartphone is het ook mogelijk om toegang
te krijgen tot de elektronische leeromgeving.

Het programma mPage geeft toegang tot Moodle-omgevingen.

Hiermee kun je eenvoudig toegang krijgen tot de cursussen in de ELO.
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Leren op afstand
Een van de meest ultieme toepassingen is wel de App QIK. Hiermee kun je een live
uitzending verzorgen vanaf je mobiele telefoon.

Wanneer je de App start en op de ‘rode knop’ tikt, begint de uitzending. Via een
eigen pagina op de website www.qik.com kun je de uitzending wereldwijd bekijken.

Aan de slag
Dit deel van de cursus had een wat minder instructief karakter dan de voorgaande. Ik heb
hier bewust voor gekozen, omdat er nog relatief weinig mobiele apparatuur in scholen
beschikbaar is. Ik hoop, dat ik je heb geïnspireerd om daar verandering in te brengen!
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Opdracht bij deel 15
Schrijf een lesidee uit voor mobiel leren. Je mag je creativiteit de vrije loop laten en
er vanuit gaan, dat al je leerlingen beschikken over een mobiele telefoon.

Als je deze cursus volgt inclusief coaching, kun je deze opdracht (het
programmabestand) insturen per e-mail naar: serge@learningtour.nl met als
onderwerp “opdracht O en I, deel 15”. Je krijgt dan een beoordeling van de
opdracht.

In het volgende deel
Deel 16 van deze cursus gaat over digitaal ontwerpen.

Ben je nog niet geabonneerd op deze cursus, kijk dan snel op
www.learningtour.nl/cursus

Training en coaching op jouw school
Een schriftelijke cursus is natuurlijk heel handig als het gaat om tijd- en
plaatsonafhankelijk leren, maar heeft als nadeel, dat je geen directe feedback krijgt van
de trainer. Daarom kan ik ook trainingen en coaching geven op jouw school. Individueel
en in groepsverband, van een dagdeel tot een uitgebreide leergang.

Wil jouw school hier gebruik van maken of wil je meer informatie, mail mij dan op:
serge@learningtour.nl

Schrijven van instructies
Soms moeten complexe zaken eenvoudig worden uitgelegd. Door lange ervaring in het
geven van trainingen en opleidingen op het gebied van ICT en techniek kan ik de schakel
zijn tussen ontwerper en eindgebruiker.

Heeft jouw organisatie behoefte aan helder (multi-mediaal) instructiemateriaal, mail me
dan op serge@learningtour.nl
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De cursus Onderwijs en ICT wordt mede mogelijk gemaakt door:

Paragin | Remindo, www.remindo.nl
Paragin ontwikkelt systemen voor het onderwijs, bijvoorbeeld de online leeromgeving.
RemindoContent

Medsto, www.medsto.nl
Professionele voice-over, ook voor educatieve producties.

Wil jouw organisatie deze cursus ook ondersteunen?
Neem dan contact op via serge@learningtour.nl

Copyright © 2009-2010, LearningTour, Serge de Beer
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