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Inleiding 
In het kader van een SURF-project worden een aantal modules ontwikkeld voor docenten, onder 
andere over het gebruik van web 2.0 toepassingen in het onderwijs. Het is zinvol de docenten een 
idee te geven hoeveel van de studenten beschikken over de middelen om deze toepassingen op te 
gebruiken, en de ervaring die de studenten hebben. Hiertoe is onder 557 eerstejaars van de 
studeirichtingen Biologie, Geneeskunde en Biomedische wetenschappen een enquete verspreid (zie 
bijlage) met vragen hierover. De enquete is schriftelijk afgenomen, omdat dan de grootste respons 
werd verwacht en bijvoorbeeld niet alleen van de studenten die al vaak op internet zitten. 

Vragen 
Wat we vooral wilden weten was hoeveel studenten een mobiel hebben, hoeveel studenten daar 
dan internet op hebben, en of ze dan ook iets doen met dat internet. Een tweede deel vande 
enquete ging over het computerbezit: heeft iedere student de beschikking over een pc, en welke 
web 2.0-toepassingen worden daarop gebruikt.  
Vervolgens is gevraagd naar de bereidheid verschillende toepassingen voor de studie te gebruiken. 
Naar aanleiding van een studie in Engeland waren wetenslotte ook benieuwd of veel studenten 
probeerden websites voor de studie te benaderen met de mobiel, wat in veel gevallen niet werkt. 

Resultaten 
Respons 
In totaal zijn er 557 respondenten: 203 van de 350 Geneeskundestudenten, 200 van de 240 
Biologiestudenten en 154 van de 175 Biomedische wetenschapstudenten. 
De enquetes zijn afgenomen in de eerste periode van het onderwijs: Biomedische wetenschappen op 
16 september (2e week), Biologie op21 september (3e week), en 12 en 15 oktober bij Geneeskunde 
(6e week). 
 



Mobiel 
99% van de eerstejaars heeft een mobiel (92% bij zich en aan), waarvan 54% ook internet heeft. 75% 
daarvan gebruikt dat internet ook daadwerkelijk, meest voor Google en email. 
35% heeft zelfs GPS op zijn mobiel. 

 

Computer 
95% heeft de beschikking over een eigen computer, de rest heeft de beschikking over een computer 
bij familie (ouders). 1 student (Biologie) gaf aan niet over een computer te beschikking. 4% heeft de 
beschikking over beide. 75% heeft de beschikking over een laptop, 41% over een desktop (meestal is 
de computer thuis een desktop). 

10% geeft geen OS aan. Van de rest geeft 88% aan een Windows-computer te gebruiken, 10% een 
Mac, en 2% gebruikt beiden. Enkelen (9) gebruiken naast Windows of Mac nog een ander operating 
system, meest Linux (6).  
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Applicaties 
Op de mobiel: 

 
Gemiddelden: 
Sms versturen 94% 
Muziek luisteren 53% 
Google 62% 
Email lezen 62% 
Video’s bekijken 52% 
Google maps 51% 
Hyves/Facebook  48% 
MSN 38% 
Twitter  12% 

 
 

 

Op de computer: 
 

Gemiddelden: 

Hyves 70% 
Facebook  51% 
Skype  40% 
Twitter  9% 
Rss  5% 
Myspace  3% 
Wikispaces  1% 
Digg  0% 
Second life  0% 
Delicious  0% 

 
 

 

Twitter heeft hier een lager percentage  dan op de mobiel, omdat de applicaties die internet vereisen 
op de mobiel gemiddeld zijn over alleen de studenten die internet hebben (54%). 

Bij de mobiel zijn Hyves en Facebook samen genomen. Een aantal mensen blijkt beiden te gebruiken: 
uit de gegevens op de computer is dat 21%. 



Gebruik voor studie 

96% is bereid te communiceren met de docent en medestudenten via e-mail. Er zijn er enkele die 
zelfs dat niet willen, wat op zich vreemd is, omdat dit de gebruikelijke manier is voor docenten om de 
studenten te bereiken. 
53% is ook bereid dit via sms te doen,  34% via MSN, 18% via Hyves/facebook en slechts 4% via 
Twitter. 
Er werd ook gevraagd naar de argumentatie. Veel studenten geven aan alleen via email te willen 
communiceren met de docent en de rest voor privé te willen houden. Een aantal wil eventueel wel 
via msn met medestudenten communiceren. Sms/msn/hyves/facebook krijgen als algemeen 
commentaar dat het te persoonlijk is en niet professioneel. 
Bezwaar tegen sms: kost geld, te klein en te snel, te persoonlijk 
Veel bezwaar vooral tegen hyves/facebook: te privé, te persoonlijk. Maar ook:  onoverzichtelijk, 
ongeschikt, te onduidelijk, teveel poespas, te openbaar, onlogisch, zie berichtjes vaak over het hoofd, 
te amincaal (verlies grens tussen docent en student), vreemd om te doen met docent. 
MSN en Twitter worden vaak niet gewenst omdat de student het zelf niet gebruikt, of ook te 
persoonlijk vindt. 
Ook al gebruiken ze het niet, dan roept Twitter nog veel negatieve reacties op: niet chill, niet handig, 
doe ik niet aan, kan ik niet, is irritant, overrated. 
 



Bekeken websites 

Vrijwel alle studenten hebben wel eens de UU-website en de roostersite bezocht (98-100%).  
De website van de opleiding bezoeken ze iets minder: 87-92%. 
Er is ook gevraagd of ze de elo hebben bezocht, maar omdat niet meteen voor iedereen duidelijk is 
dat hiermee Blackboard wordt bedoeld is de score bij deze vraag discutabel: 88% voor Geneeskunde, 
79% voor Biomedische wetenschappen en slechts 59% voor Biologie. 
Dan zijn er nog een aantal websites die verschillen per opleiding. Bij Biologie heeft 83% COO’s 
bekeken,  iedereen de website van Mastering Biology bezocht (daar stonden versplichte opdrachten 
op) en 47% heeft opnamen bekeken van de colleges, die dit jaar als weblecture werden opgenomen. 
Bij Biomedische wetenschappen heeft 5% een COO bekeken (waarschijnlijk werden die later in de 
cursus pas aangeboden). 
Bij Geneeskunde heeft 30% de opgenomen colleges bekeken (als screencast/podcast) en 12% heeft 
ook al naar COO’s gekeken (waarschijnlijk ook pas later aangeboden). 

 
Naar aanleiding van het onderzoek van de Universiteit van 
Londen, waar bleek dat de helft van de mensen de elo 
probeerde te kijken vanaf de mobiel, is hier ook voor al 
deze websites gevraagd of ze die ook vanaf mobiel 
hebben geprobeerd te bekijken.  Dit percentage was het 
hoogst voor Geneeskundestudenten, die vooral de 
roosters via de mobiel probeerden. Dit was 27%, en als je 
bedenkt dat 61% maar internet heeft op de mobiel is dat 
dus bijna de helft. 
Voor Biomedische wetenschappen was dit resp 12% en 
52%, voor Biologie 8% en 48%.  
 
Er kwamen ook enkele opmerkingen hierover: 

- liefst zoveel mogelijk lesmateriaal op internet. B.v. 
ook antwoorden werkcolleges 

- In grote delen van de uni is geen bereik 
- bb werkt niet zo goed 
- lukt niet zo via mobiel 
- roosters werkt goed, bb werkt grotendeels 
- BB + roosters doe het niet op BB wel op iphone 



Bijlage: Enquête 
Enquête gebruik ICT/Mobiele apparaten  
 
Mobiel 
 
1. Heb je een mobiel? 

 Nee (sla 2 en 3 over) 
 Ja, maar niet bij me 
 Ja, maar niet aan 
 Ja, bij me en aan 
 

2. Wat heb je op jouw mobiel? 
 MP3-speler 
 Foto’s maken 
 Bluetooth 
 FM-radio 

 Internet 
 GPS 
 Filmpjes maken (zonder geluid) 
 Filmpjes maken (met geluid) 

 
3. Welke applicaties gebruik je op je mobiel? 

 Sms 
 Google 
 Twitter 
 Email 
 Google Maps 

 MSN 
 Muziek luisteren (MP3 of anders) 
 Video’s bekijken (YouTube of anders) 
 Facebook / Hyves / ander sociaal netwerk, nl … 
 Andere internetapplicatie, nl … 

 
4. Heb je de beschikking over een computer? 

 Ja, bij familie / vrienden 
 Ja, eigen computer 
 Nee (sla de rest van de vragen over) 

 
5. Welk type computer heb je beschikking over? 

 Desktop 
 Laptop 
 Netbook (kleine laptop) 
 Tablet-pc (met beschrijfbaar scherm) 

Operating system: 
 Windows 
 Mac 
 Anders, nl: 

 
6. Welke browser gebruik je meestal? 

 Explorer 
 FireFox 
 Chrome  
 Safari 
 Anders, nl: 
 Weet niet 
 

7. Welke van onderstaande applicaties gebruik je op je computer? 
 Hyves 
 Facebook 
 MySpace 
 Skype 
 Twitter 

 RSS-feeds 
 Delicious 
 Digg 
 Wikispaces 
 Second life 
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