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DOCENTEN PASSEN SMARTPHONE 
VOLOP TOE IN KLAS 

 
Amsterdam 5 oktober 2016 – Leerlingen mogen van bijna alle docenten (91%) gebruik maken 
van smartphones tijdens de les. Dit blijkt vandaag, op de Dag van de Leraar, uit onderzoek 
van GfK* in opdracht van Vodafone. Eerder berichtte Vodafone al dat bijna driekwart van 
de docenten toekomst ziet in de toepassing van technologie in de les. Het onderzoek van 
Vodafone is onderdeel van de Back to School-campagne. 
 
Docenten staan smartphones in de les vooral toe als deze ook daadwerkelijk voor specifieke 
onderwijsdoeleinden worden gebruikt (88 %). Een kleine groep docenten staat smartphones 
ook toe als deze niet voor het onderwijs worden gebruikt (7%).  
 
Dat smartphones steeds meer de norm worden in het klaslokaal blijkt ook uit het feit dat bijna 
een derde (30%) van alle docenten een WhatsApp-groep deelt met leerlingen. Bijna driekwart 
(72%) van de docenten ziet het als zijn verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van 
mobiele en technologische ontwikkelingen.   
 
Technologie in het onderwijs 
Een ruime meerderheid (74%) van de docenten wil leerlingen voorbereiden op een toekomst 
waarin mobiele toepassingen onderdeel zijn van alledag. Zo zegt ook Gijs Palsrok, docent 
Engels en Nieuwe Media aan het Veluws College Walterbosch in Apeldoorn en initiatiefnemer 
van Meestergijs.nl: “Smartphones spelen een belangrijke rol in mijn lessen. Ik vind het 
achterhaald om de telefoontjes te verbieden. Ik bedenk liever hoe ik technologie slim in kan 
zetten. Bijvoorbeeld door mijn leerlingen aan te moedigen om achtergrondfilmpjes over een 
bepaald onderwerp te bekijken op YouTube. Met mijn mentorklas deel ik ook een WhatsApp-
groep. Het is de toekomst, daar kunnen we niet omheen.” 
 
Back to School 
Met Back to School maakt Vodafone docenten wegwijs in de wereld van digitaal onderwijs. 
Zo zijn er een aantal handige apps ontwikkeld waarmee de telecomprovider docenten wil 
‘empoweren’ om aan de slag te gaan met technologie in de klas. De Unlock to Learn app is 
één van de voorbeelden hoe mobiele communicatie gebruikt kan worden in het onderwijs. 
Bekijk hier de mini-docu waarin docente Sultan en leerling Ernest laten zien hoe de Unlock to 
Learn app Ernest door zijn examen geholpen heeft. 
 

https://powerfulconnections.nl/backtoschool
http://www.meestergijs.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=6geZkRsKH3o&feature=youtu.be


 

 
 
Meer info en oplossingen vind je op powerfulconnections.nl/backtoschool 
 

*BRON: onderzoek van GfK in juli 2016 onder een representatieve groep van 500 leerlingen 
en 500 docenten. 
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Maak je een verhaal over de toepassing van technologie in het onderwijs en ben je benieuwd 
hoe docenten in Nederland technologie gebruiken? We kunnen je koppelen aan echte ‘Tech 
Teachers’ die je er alles over kunnen vertellen. 
 

Over Vodafone Libertel B.V. 

Vodafone Nederland is het tweede mobiele telecommunicatiebedrijf in Nederland op basis van omzet 
en winstgevendheid en heeft ruim 5 miljoen klanten per 30 juni 2016. De hoofdkantoren zijn 
gevestigd in Amsterdam en Maastricht en er zijn kantoren in Eindhoven, Capelle aan den IJssel, 
Bodegraven, Amstelveen en IJsselstein. Vodafone Nederland maakt deel uit van Vodafone Group, in 
omzet een van 's werelds grootste mobiele telecommunicatiebedrijven, met 465 miljoen mobiele 
klanten en 13,7 miljoen vaste-breedbandklanten per 30 juni 2016. Vodafone heeft mobiele 
netwerken in 26 landen, werkt samen met nog eens 56 mobiele netwerken wereldwijd en is actief als 
aanbieder van vast breedband in 17 landen. Voor meer informatie, ga naar www.vodafone.nl en 
www.vodafone.com. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling mediarelaties van Vodafone 
Nederland via 043-3555222 of press.nl@vodafone.com. Voor het laatste nieuws over Vodafone kunt 
u een bezoek brengen aan https://www.vodafone.nl/over-vodafone. 
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