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In de ban van de iPad

Wat is het met de iPad? Het lijkt wel of het niet de vraag is òf 

maar wanneer je er aan begint. Je ziet ‘m ineens overal opdui-

ken: op het werk, in de trein, op visite, op tv. Jarenlang werd 

gedacht dat digitaal nooit de plaats van papier in zou kunnen 

nemen: uiteindelijk moest alles toch weer op papier. 

Maar het lijkt er op dat de iPad hier nou toch een eind aan gaat 

maken. Dat is tenminste een veel gehoorde reden voor het 

gebruiken van de iPad: hoeven al die vergaderstukken – die na 

de vergadering linea recta in de papierbak verdwijnen - niet 

meer te worden uitgeprint. 

Bij het CIT is onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de bruik-

baarheid van de iPad voor onderwijs, onderzoek en manage-

ment. Uit de antwoorden van de deelnemers kwam naar voren 

dat het gebruik van de iPad toch niet alleen maar rozengeur 

en maneschijn was. Een kleine bloemlezing: een ruime 

meerderheid van de deelnemers heeft z’n werkwijze moeten 

aanpassen, printen is lastig vanwege benodigde aanvullende 

programmatuur en/of speciale printers, het uitwisselen 

van bestanden is niet mogelijk omdat de USB niet werkt, de 

mailvoorziening is beperkt, net als de tekstverwerker en het 

toetsenbord schijnt ook niet optimaal te zijn. En oh ja, Java 

en Flash worden niet ondersteund, ook best hinderlijk. Toch 

is de meerderheid tevreden en wil bijna niemand die aan het 

onderzoek meedeed de iPad missen! 

Meer over de resultaten van het iPad-onderzoek leest u ver-

derop in dit nummer.

Wat is het geheim van de iPad? De snelle opstarttijd, de leuke 

(uiteraard nuttige) apps, de draagbaarheid, de lange batterij-

duur of toch die leuke hoesjes? Of is het een hype en zou het 

over een poosje weer voorbij? We willen het risico niet nemen 

en daarom is de CIT-Servicedesk begonnen met de ondersteu-

ning van tablets en biedt het CIT een introductiecursus over 

het gebruik van de iPad (eventueel inclusief iPad!). Het lijkt 

mij ook wel wat, zo’n iPad…

Kristien Piersma
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