
Afleiding door iPad?
De afgelopen jaren hebben we geprobeerd de hele 
verantwoordelijkheid voor het proces ‘leren op de 
iPad’ bij de leerlingen te laten en hen daarin slechts 
te begeleiden met studielessen etc. 

Een klein aantal leerlingen kan deze verantwoordelijk-
heid prima aan, maar wij zien in toenemende mate
dat de leerlingen tijdens het leren op school en thuis 
afgeleid worden door de vele mogelijkheden van de 
iPad, zoals sociale media, berichten of spelletjes.

Jamf Teacher
Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn we daarom gaan 
werken met een tool voor docenten, genaamd Jamf 
Teacher. Jamf maakt het voor de school mogelijk 
een app die in de les gebruikt gaat worden in een 
handeling bij de hele klas te installeren. 
Ook is er voor docenten de mogelijkheid om in te 
stellen dat leerlingen tijdens een bepaalde les alleen 
gebruik kunnen maken van een app die op dat 
moment nodig is: alle andere mogelijkheden van de 
iPad worden dan geblokkeerd. Bij bijvoorbeeld het 
maken van digitale toetsen, kan de leerling alleen 
de toets maken en is toegang tot internet en andere 
apps niet mogelijk. 

Met Jamf kunnen docenten leerstof uitdelen, 
informatie delen, de bezigheden van leerlingen 
bijhouden en leerlingen in een app of website 
vastzetten gedurende een van te voren ingestelde 
tijd. Daarnaast kan de docent de camera aan- of 
uitzetten, iMessage aan- of uitzetten en algemene 
informatie over de iPad van de leerling zien. Dit alles 
kan zowel voor de individuele apparaten als voor een 
hele klas worden gedaan.

Om ervoor te zorgen dat uw kind optimaal kan 
participeren in de lessen wordt gebruik gemaakt van 
een schoolprofiel in Jamf. Dit profiel is leidend op 
het moment dat uw kind de school betreedt. Thuis 
zijn eventuele restricties die binnen de school gelden 
weer verdwenen. 
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Om dit te realiseren is het nodig de iPad gedurende 
schooluren te beheren zodat lessen, toetsing en 
overige situaties gestroomlijnd verlopen en voor 
iedereen toepasbaar zijn. Dit proces is automatisch 
ingeregeld voor de iPads die besteld zijn via 
de webshop van Amac. Dit heeft echter geen 
consequenties voor het privé gebruik buiten de 
school, een leerling is dan vrij de iPad te gebruiken 
zoals hij/zij dat wenst. 



Jamf Parent
Naast de toepassing op school is er ook een 
oudermodule. Jamf Parent is specifiek ontworpen 
voor ouders die hun kinderen willen begeleiden in 
het nemen van verantwoordelijkheid die het gebruik 
van een iPad bij het leren met zich meebrengt.  Met 
Jamf Parent hebben ook ouders de mogelijkheid 
om kinderen te helpen gefocust te blijven en te leren 
omgaan met sociale media, games en messages. 

De Jamf Parent app is speciaal ontworpen voor 
ouders. Wanneer uw zoon of dochter huiswerk moet 
maken op een iPad, is het goed mogelijk dat hij of 
zij wordt afgeleid door sociale media, berichten of 
spelletjes. Met Jamf Parent heeft u de mogelijkheid 
om de iPad in een specifieke app te plaatsen. Het 
is dan niet mogelijk om text berichten of andere 
notificaties te laten zien op het scherm. Geen 
afleiding dus!

Jamf Partent kan worden gebruikt op alle apparaten 
met een webbrowser, bijvoorbeeld op een computer 
of op een smartphone. De meest belangrijke functies 
zijn:
• Applock
• Weblock
• Restricties
• Apparaat informatie
• Controleer of apparaat verbonden is

Meer weten?
Voor meer informatie over het gebruik, aanschaf en 
installatie van de iPad kunt u terecht bij de ICT/iPad 
coördinator van het Reviuslyceum en Revius Mavo,
dhr. T. van Deutekom; tvdeutekom@lentiz.nl  

Alle informatie over de aanschaf en gebruik van de 
iPad, kunt u vinden op de website:  
www.reviusprojecten.nl/ipad


