
Zie binnenzijde voor alle trainingen en adviezen

Meest gekozen:

Dieter als
keynote
speaker

ICT-WebwinkelDigi-talentInspiratiebar Studiedag

Onderwijsmetict.nl biedt u trainingen en adviezen die uw team en/of uw
school verder helpen bij de logische integratie van ICT in het primaire
proces. Daarnaast kan Onderwijs met ICT u van dienst zijn bij het volledig
of deels opzetten van een gave en inspirerende studiedag.

OnderwijsmetICT.nl
GEEF RICHTING AAN TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS



Apple
Wil je met Apple hard-en software
aan de slag in de klas of op je school?
Wij hebben hier ervaring mee en
helpen je graag.

Computational
thinking

Waaromwordt het in de
toekomst waarschijnlijk net zo
belangrijk om te programmeren
als om Engels te spreken?

Alle leerlingen bij de
les

Onderwijs in de 21e eeuw vraagt
om meer dan lesgeven uit
boeken. Wat en hoe? Dat laten
wij u graag zien!

Wij kennen uw uitdagingen, wij adviseren u graag. Meer dan 20 jaar ervaring!

De 11

Kinderen zelfstandig en succesvol
laten deelnemen in deze
maatschappij van de toekomst. Leer
hen de '21st century skills'. Ervaar ze
alle 11 in deze uitgebreide workshop
zodat je ze kan overbrengen.

Leermiddelenbeleid

Het leermiddelenbeleid verbindt de
leeractiviteiten van leerlingen op
school en thuis met de
onderwijskundige visie van de
leerkracht en de school.

Slimmer werken

Onderwijsprofessionals leren de
balans vinden tussen werkdruk,
ambities en rust. Draai aan twee
belangrijke knoppen: het vergroten
van het werkplezier en het verlagen
van de werkdruk.

Office 365
Een uitgebreide werk- en
leeromgeving om samen te
werken en kennis te delen.

VR
Virtuele werelden zijn dichterbij dan
ooit en bieden waanzinnige kansen
voor het onderwijs.

ICT basisvaardigheden

Wil je met Apple hard-en software
aan de slag in de klas of op je school?
Wij hebben hier ervaring mee en
helpen je graag.

Online content

Bronnen selecteren en
beoordelen om zelf goede
lesmaterialen samen te stellen.

Opleiding tot OICT-er

Wil je zelf het schoolproces
koppelen aan ICT middelen en je
collega’s hierbij coachen en
ondersteunen? Wordt dan
onderwijskundig ICT-er.

Google for Education
Een prachtige alles in 1 cloud
oplossing speciaal gemaakt voor het
onderwijs.

Mediawijsheid

Media, we moeten er iets mee in onze
lessen. Verrijk je lessen door middel
van de inzet van verschillende media.

Flipping the classroom

Het omdraaien van de traditionele
locaties en momenten waarop uitleg
en verwerking plaatsvinden.

Blended learning

De spaarzame momenten samen met
je leerlingen door slimme technologie
nog waardevoller gaan inzetten dan
je al deed.

Papierloos overleg

Waarom het overleggen met behulp
van de tablet meerwaarde heeft voor
uw organisatie en hoe je dat
praktisch implementeert.

Studiedag

OnderwijsMetICT.nl heeft een model
uitgewerkt waarbij er op een
eigentijdse en motiverende
manier gewerkt wordt aan
vaardigheden en competenties van
je team.

ICT-Webwinkel.nl

Bent u op zoek naar robots, 3D-
oplossingen of VR en AR materiaal?
De ICTwebwinkel heeft een breed en
diep assortiment voor ICT en
techniek onderwijs.

Inspiratiebar

Een blik in de toekomst: hoe gaat ICT
ons onderwijs veranderen en hoe kan
een school zich daarop
voorbereiden?

Informatievaardigheden

Dit is het scherp kunnen formuleren
van een informatievraag op basis van
een informatiebehoefte.

Differentiëren met ICT

Recht doen aan verschillen in
leertempo, niveau en talenten van
leerlingen. ICT kan hen op prachtige
manieren helpen om de gewenste
differentiatie in hun onderwijs te
realiseren.

Gepersonaliseerd leren
en werken

Werk aan het weghalen van
‘obstakels’ die gepersonaliseerd leren
en werken tegenhouden.

Gamification

Welke ‘game-mechanics’ zijn er en
welk effect hebben ze op onze
motivatie en participatie. Leer hoe je
ze in kunt zetten voor je eigen
onderwijs.

Digi-talent

Alle scholen weten wel hoe belangrijk
digitale geletterdheid is en willen dit
inzetten om leerlingen deze
vaardigheden bij te brengen. Wij
hebben de trainers voor uw kinderen.

De Betekening

Visuele weergave van uw strategisch
beleidsplan of een belangrijk
overleg? Een beeld zegt meer dan
1000 woorden.

De klas voor de
toekomst

Met VR en AR aan de slag, 3D-
printen, robots programmeren en
een drone de omgeving laten
verkennen. Een klas voor de
toekomst, uwmedialab.

Dieter als spreker

Dieter Möckelmann inspireert als
veelgevraagd gespreksleider,
dagvoorzitter en spreker anderen
over onderwijs in de 21e eeuw.

1 Day VIP trip

Laat je in 1 dag onderdompelen in
onderwijs met ICT onder leiding van
Dieter Möckelmann, dé specialist op
het gebied van onderwijs met ICT.

Onze Menukaart



Een initiatief van

"Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg"
A. Einstein

OnderwijsMetICT.nl is een netwerkorganisatie die graag een brug wil
slaan tussen ICT en Onderwijs.

Wij doen dit door als makelaar in deze markt te gaan staan. We gaan
tussen de aanbieder en afnemer in staan. Daarbij wordt de afnemer (een
onderwijsinstelling) geholpen bij de vertaling van onderwijsdoelen naar
ICT-middelen. Als organisatie adviseren wij de aanbieder zijn product of
dienst zo goed mogelijk bij de onderwijskundige behoeften aan te laten
sluiten.

info@onderwijsmetict.nl

0031 6 3976 2929

www.onderwijsmetict.nl

onderwijsmetict

OnderwijsmetICT

onderwijs.met.ict


