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introductie inhoud
computers, digitale schoolborden en tablets zijn op scholen 

gemeengoed geworden. nu wordt het tijd ze ten volle 

te benutten. wij zijn van mening dat dit alleen kan als de 

kennis bij de gebruikers aanwezig is. wij helpen scholen 

om up to date te blijven, wat nodig is om met de snel 

opkomende technologieën en leermaterialen om te gaan, 

die beschikbaar zijn voor het onderwijs. onze trainingen 

worden altijd vanuit een onderwijskundige kant belicht met 

ideeën en voorbeelden die u direct kunt gebruiken!

om de ondersteuning te laten slagen zal deze moeten 

aansluiten bij de beleving van de school en leerkrachten. 

de dagelijkse onderwijspraktijk en de reeds aanwezige 

ontwikkeling en creativiteit van de leerkrachten zijn 

belangrijke uitgangspunten. de ideale ondersteuning is 

relevant, onderwijskundig onderbouwd en voorzien van 

voorbeelden die u direct kunt gebruiken. onze trainers 

hebben een jarenlange onderwijservaring.

alles start met een visie

coachinG ict-coördinator

mediawijsheid (ook voor ouders!)

(tip) interactieve tools in de les

21ste eeuw leren

wereld in Getallen en pluspunt

 ambrasoft / mijnklas.nl

prezi

proGrammeren in de klas

prowise presenter

smart notebook / meetinG pro

starboard

hd-bord / focusbord

activinspire / classflow

easiteach

Gynzy

overzichttraininG tablets

windows in de klas/office365

 (tip) office 365 - start

 office 365 - verlvolG 1 /2

word

powerpoint

excel

ict effectief

touchscreen, digibord en tablet

microsoft

Google

apple

educatieve content

v.l.n.r. ziet u bas, frank, marco, jos en jan-jaap.

Ons aanbod is gevalideerd  
door registerleraar.nl
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Van visie naar praktijk

Wat komt er aan bod?

alles start met een visie

veel van onze trainingen kunnen wij ook via  

Skype/Google Hangouts/Facetime verzorgen,  

zodat afstand en tijd geen belemmering hoeft te zijn.  

daarnaast biedt dit ook aanvullende mogelijkheden  

voor extra begeleiding/workshops op afstand  

en werkt het kostenbesparend!

Deze herkent u aan  

de icoontjes:
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Van visie naar praktijk

vroeger vlogen er nog walmen van schoolkrijt door het lokaal als de leerkracht het bord schoonveegde, maar tegenwoordig 

is dat niet meer het geval. digitale schoolborden, een pc bij de leerkracht op bureau en computers langs de muren, op de 

gang of zelfs laptops en tablets voor de kinderen vullen de school alsof ze er altijd al waren. de basisschool wordt steeds 

digitaler. “ict is geen doel maar een middel”. dat hoort u overal. maar hoe zorgt u als directeur en/of ict-coördinator 

/i-coach ervoor dat deze bekende uitspraak ook daadwerkelijk terug te zien is in beleid en praktijk? in dit traject helpen  

we u om uw visie doelgericht werkelijkheid te maken. dat begint met een nulmeting: een ict-scan volgens het vier in 

balans model. de volgende stap is het opstellen van het ict-beleidsplan, dat houvast biedt voor het onderwijskundig 

gebruik van ict op uw school. schoolupdate helpt u het maken van een goede opzet en invulling. zonodig schrijven wij 

het plan voor u. ook schooloverstijgend kan schoolupdate ondersteuning bieden bij het maken van een ict- beleidsplan op 

bestuursniveau. onze begeleiding stopt niet na het beleidsplan. wij helpen u om het plan met uw team in de praktijk te 

brengen. ict heeft met steeds meer onderwerpen te maken en is vaak te omvangrijk om alleen te worden uitgevoerd door 

de ict-coördinator. op uw school kunt u de taken rondom ict verdelen door gebruik te maken van een werkgroep ict. wie 

krijgt welke taken? hoe pak je het aan? hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen evenveel kennis en ervaring heeft of opdoet? 

schoolupdate zorgt ervoor dat het takenpakket voor iedereen duidelijk is. we brengen in kaart in hoeverre de teamleden 

en de kinderen in het bezit zijn van de relevante technische en instrumentele vaardigheden en mediawijsheid. er komen 

inspirerende werkgroepbijeenkomsten met inhoudelijke verdieping. we kunnen ook de voorzitter van dewerkgroep onder-

steunen bij het aansturen van de werkgroepleden

Wat komt er aan bod?

•	 visie en ambities

•	 ict-scan middels vier in balans

•	 uitkomsten ict-scan

•	 ict-beleidsplan

•	 heldere doelen en vervolgstappen

•	 taken en verantwoordelijkheden ict’er

•	 ict-werkgroep

•	 professionalisering

alles start met een visie

aantal personen: maximaal 8

duur: minimaal 2 bijeenkomsten van elk 2 

à 2,5 uur

extra: wij verzorgen dit traject voor 

leerkrachten die de taak van 

ict op zich hebben genomen, 

ict-coördinatoren, i-coaches, 

directeuren óf wij verzorgen de 

complete inhoud voor uw

school als u daar niemand voor 

heeft!.
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Intro

de ict-coördinatoren oude stijl hebben de opdracht gekregen om de integratie van ict in het primaire proces vorm te geven. 

directies gunden deze klus vaak een enthousiaste leerkracht om zich zelf weer over te leveren aan de waan van de dag.

in de loop der jaren zijn vele netwerken aangelegd, de techniek hebben we langzaam maar zeker onder controle en 

netwerken zijn stabiel, maar het blijkt moeilijk om al die beschikbare mogelijkheden goed te gebruiken in het onderwijs…

in het bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs geven de po-raad en ocw aan dat alle po-schoolbesturen in 

2015 een ict-plan moeten hebben. het gaat daarbij om een ‘ict implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en 

ict, gebaseerd op hun visie op onderwijs’. dit kan en mag dan ook zeker niet ontbreken in ons aanbod. maar alleen een 

plan maken is niet voldoende. wij voorzien de deelnemers tijdens deze workshops van diverse handvatten om het nut, de 

noodzaak, het belang en de kansen welke ict biedt professioneel aan te kunnen pakken zodat het ook recht doet aan het 

belang van deze stap: het creëren van een goede, aantrekkelijke, eigentijdse leersituatie die past bij de leerlingen en de 

maatschappij van nu en van de toekomst.

naast concrete handvatten, ondersteunt door theorie, gaan we vooral ook zeker zélf doen. we werken oplossingsgericht  

en gaan ook uit van zaken die al goed gaan. “delen wat werkt”.

Wat komt er aan bod?

•	 visie en ambities

•	 profielschets opstellen van je eigen school en/of bestuur

•	 een 0-meting (ict-scan) uitvoeren in je school en/of bestuur

•	 ict-beleidsplan: heldere doelen en vervolgstappen formuleren

•	 (mini) projectplan

•	 taken en verantwoordelijkheden ict’er

•	 creëren van draagvlak binnen het team en kunnen omgaan met weerstanden

•	 stimuleren en coachen van collega’s

•	 leermateriaal; educatieve software

•	 uitwisseling van kennis en ervaringen

•	 21st century skills

coaching ict-coördinator

aantal personen: minimaal 6

duur: minimaal 6 dagdelen, indien 

gewenst kunnen dit er meer worden

extra: een aantal onderwerpen liggen vast, 

maar elke school is uniek, dus we 

stellen samen met u een plan vast 

dat past bij uw school/organisatie

Intro

mediawijs word je niet vanzelf: omgaan met media moet je leren. wat is het? welke kansen heeft het, maar ook welke 

gevaren? leerlingen zijn steeds actiever op het internet. ze gebruiken verschillende sociale media en publiceren met het 

grootste gemak foto’s, filmpjes en meer. maar zijn ze eigenlijk wel zo handig als ze zelf graag denken en weet jij wat de 

leerlingen eigenlijk allemaal doen op internet? 

mediawijsheid is alle kennis en vaardigheden en de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en actief 

mee te doen in de wereld van vandaag en morgen, waarin media een bepalende hoofdrol speelt 

vroeger was alles overzichtelijker, maar ook saaier. de media is niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan.  

de moderne mens is een mediamens. maar ook die kan verdwalen in een medialandschap dat steeds verder uitdijt  

en continu verandert. hoe raak je niet wereldvreemd? door mediawijs te zijn! want wie beeldtaal heeft leren lezen,  

mediaproducten kan maken en snapt hoe media werken, zit niet aan de kant maar speelt mee! 

willen we voorkomen dat de afstand tussen de leerlingen en teamleden groter wordt moeten leerkrachten  

op de hoogte blijven van de mogelijkheden in de 21ste eeuw.

een mooie training om even stil te staan bij de dag van vandaag.

Wat komt er aan bod?

•	  uitleg sociale netwerken als twitter, youtube, instagram, snapchat en facebook

•	  uitleg basisbegrippen die vandaag de dag gebruikt worden

•	  leermateriaal; internetprotocollen en veilig internetten

•	  cyberpesten

•	  hoe kunnen opvoeders opvoeden in dit informatietijdperk? op school en thuis

•	  welke problemen komen leerlingen tegen en hoe lossen zij deze op? 

•	  wat is de verantwoordelijkheid van de leerlingen, de school en de ouders? 

•	  hoe kan je media gebruiken bij je lessen

•	  en nog veel meer…

mediawijsheid (ideaal voor een ouderavond)

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: tip: organiseer een ouderavond en 

wij maken er een avondvullend 

programma van!
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Intro

wij zijn prowise Gecertificeerde trainers (pGt+) en mogen u daarom ook trainen in de software van prowise: de presenter.

presenter is de online presentatiesoftware van prowise. met presenter maakt u in een handomdraai krachtige lessen. voeg 

video‘s, foto‘s en interactieve bouwstenen toe aan je lessen of maak gebruik van de vele handige kant-en-klare tools van 

het pakket. voordelen van presenter:

•	 Geheel online te gebruiken

•	  bordonafhankelijk

•	  Gemakkelijk thuis je lessen voorbereiden

•	  snel lessen delen met uw directe collega’s én met collega’s in heel nederland

•	  zéér intuïtieve software, je weet direct de weg te vinden

•	  continue nieuwe input (gereedschappen/3d-tools) door de makers 

Basis 

in de basis training maken we je wegwijs in de software. 

zoals bij iedere training vinden wij het erg belangrijk om 

te werken aan de hand van concrete voorbeelden. je leert 

de basisfuncties van het bord kennen en gaat aan de slag 

met direct inzetbare werkvormen. dat wil zeggen, leuke 

interactieve lessen, die je gemakkelijk kan aanpassen op 

niveau of leerstof en die van jou als leerkracht niet te veel 

voorbereiding vragen.

Wat komt er aan bod?

•	 uitleg van de knoppen

•	 Gebruik schrijflijnen, rasters en tabellen

•	 uitleg van de gereedschappen en het combineren 

hiervan

•	 leuke links en kant en klare lessen binnen de online 

community

•	  zelf aan de slag a.d.h.v. een aantal voorbeelden

•	  opslaan en delen van lessen 

 

 

 

 

 

Gevorderden

voor de gevorderden training gaan we er van uit dat je de 

basis functies van de presenter beheerst. je bent bekend 

met de verschillende schrijffuncties, werken met vormen 

en lijnen en je kunt de gereedschappen al snel vinden 

en gebruiken. in deze training gaan we verder de diepte 

in door o.a. aan de slag te gaan met bouwstenen. we 

gebruiken veel concrete lesvoorbeelden. 

Wat komt er aan bod?

•	  interactieve lessen a.d.h.v. bouwstenen 

•	  zelf aan de slag

•	  het maken van koppelingen naar internet, toevoegen van 

geluiden of andere media aan de les

•	 proconnect / proQuiz

•	  meerdere instructieniveaus

•	  opslaan en delen van lessen

Op maat

omdat de niveauverschillen op scholen steeds groter 

worden, verzorgen we ook trainingen op maat. hierin 

beginnen we met een voorgesprek met directie/

ict-coördinator. dan bepalen we in overleg op welke 

manier we aan de slag gaan, welke inhoud er aan bod 

komt en hoe vaak we gaan trainen. de invulling van deze 

training is per school verschillend, zoals ook elke schoolklas 

ieder jaar verschillend is.

Voorbeelden van trainingen op maat:

•	 training speciaal gericht op onderbouw/kleuters

•	 training speciaal gericht op rekenen/taal of bijv. 

wereldoriëntatie

•	  een studiedag met bijvoorbeeld een deel bordsoftware 

en een deel mediawijsheid

•	  train-de-trainer

Prowise Presenter

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: een internetverbinding is een 

vereiste

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: een internetverbinding is een 

vereiste

aantal personen: aantal deelnemers hangt af van het 

type training

duur: 2 à 2,5 uur

extra: neem op tijd contact met ons op 

over de invulling van de training

PROFESSIONEEL EN 
BETAALBAAR

ook via Skype,  
Google Hangouts  

of Facetime.
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Intro

smart notebook heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een zeer compleet en gebruiksvriendelijk bordsoftware 

pakket. daarnaast blijft smart bezig met het ontwikkelen van updates en nieuwe inhoud voor dit pakket.

een aantal voordelen van smart notebook:

•	 Gemakkelijk te gebruiken

•	 je kunt snel mooie lessen maken met de lesson activity toolkit

•	 al veel lesmateriaal beschikbaar

Basis 

bij deze eerste training gaan we aan de slag met de 

basisfuncties van de software. je leert de beginselen van 

het programma kennen en leert er snel en gemakkelijk 

mee werken. we werken bij deze training aan de hand van 

concrete lesvoorbeelden die voor verschillende jaargroepen 

en vakgebieden inzetbaar zijn. hierdoor is de basistraining 

niet alleen interessant als je een nieuwe gebruiker bent, 

maar ook als je al een tijdje met smart notebook werkt en 

op zoek bent naar inspiratie.

Wat komt er aan bod?

•	 Gebruik maken van de verschillende schrijf- en 

gumfuncties

•	 snel afbeeldingen van het internet gebruiken

•	 de verschillende gereedschappen verkennen, zoals het 

gordijn of de tabellen

•	 interactief presenteren met de magische pen

•	 een eerste kijkje in de bibliotheek van het programma

•	 zelf aan de slag aan de hand van concrete voorbeelden 

Gevorderden

wanneer je de basis van smart notebook beheerst is de 

gevorderden training een mooi vervolg. we duiken hier 

dieper in de software en leren de meer geavanceerde 

functies kennen. we werken aan de hand van bruikbare 

werkvormen, zodat je meteen de volgende dag je klas 

omver kan blazen met mooie interactieve lessen! 

Wat komt er aan bod?

•	 een uitgebreide kijk in de bibliotheek

•	 de lesson activity toolkit, in een handomdraai interac-

tieve lessen maken

•	 het objectmenu; werken met lagen, objecten vergren-

delen, kopiëren en plakken

•	 het maken van koppelingen naar internet of bestanden 

op de computer

•	 toevoegen van geluiden of andere media aan de les

•	 leuke links en kant en klare lessen op internet

•	 opslaan, goede structuur op uw netwerk 

 

Op maat

omdat de niveauverschillen op scholen steeds groter 

worden, verzorgen we ook trainingen op maat. hierin 

beginnen we met een voorgesprek met directie/

ict-coördinator. dan bepalen we in overleg op welke 

manier we aan de slag gaan, welke inhoud er aan bod 

komt en hoe vaak we gaan trainen. de invulling van deze 

training is per school verschillend, zoals ook elke schoolklas 

ieder jaar verschillend is. 

Voorbeelden van trainingen op maat:

•	  training speciaal gericht op onderbouw/kleuters

•	 training speciaal gericht op rekenen/taal of bijv. 

wereldoriëntatie

•	 een studiedag met bijvoorbeeld een deel bordsoftware 

en een deel mediawijsheid

•	 train-de-trainer

smart notebook

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: het is handig om de software op 

meerdere pc’s c.q. digiborden 

beschikbaar te hebben

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: het is handig om de software op 

meerdere pc’s c.q. digiborden 

beschikbaar te hebben

aantal personen: aantal deelnemers hangt af van het 

type training

duur: 2 à 2,5 uur

extra: neem op tijd contact met ons op 

over de invulling van de training

HAAL MEER UIT  
UW SOFTWARE

ook via Skype,  
Google Hangouts  

of Facetime.
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Intro

het starboard is gemakkelijk aan te passen aan de wensen van jou als gebruiker. je kunt met een pen werken of ervoor 

kiezen om te werken met je vinger. ook de starboard software kan je aanpassen zodat jij er gemakkelijk mee kunt werken. 

daarnaast is het een compleet pakket met veel verschillende functionaliteiten. 

voordelen van de starboard software:

•	  je kunt gemakkelijk scans of ms office bestanden in je les gebruiken

•	  het programma is aan te passen aan je eigen wensen

•	  het programma heeft een duidelijke opbouw, zodat je snel met de verschilleden functies overweg kan

Basis 

in de basis leer je soepel en gemakkelijk werken op het 

bord. hoe kan je bijvoorbeeld in een paar stappen een 

woordweb of tabel op het bord toveren? daarnaast maak je 

kennis met leuke interactieve werkvormen die de kinderen 

zullen aanspreken en aan te passen zijn op jaargroep of 

vakgebied.  

Wat komt er aan bod?

•	 schrijven, gummen en markeren

•	 afbeeldingen van internet of uit de bibliotheek gebruiken

•	 werken met lijnen en vormen

•	 uitleg van de gereedschappen zoals de stopwatch of het 

zoeklicht

•	 zelf aan de slag aan de hand van concrete voorbeelden

•	 opslaan en delen van lessen 

 

 

 

 

 

 

Gevorderden

na de basis training starboard is de gevorderden training 

een logisch vervolg. hier gaan we verder op de software in 

en benadrukken ook hier weer het praktische gebruik in de 

klas.  

Wat komt er aan bod?

•	 de bibliotheek zelf aanpassen en uitbreiden

•	 het objectmenu, werken met lagen, objecten vergren-

delen, kopiëren en plakken 

•	 uitlijnen en ordenen, op een leuke manier werken met 

breuken

•	 toevoegen van geluiden of andere media, zoals een 

timetimer

•	 Gebruik maken van scans of werken in combinatie met 

internet via de glasmodus

•	 zelf mooie lessen maken en uitwisselen

Op maat

omdat de niveauverschillen op scholen steeds groter 

worden, verzorgen we ook trainingen op maat. hierin 

beginnen we met een voorgesprek met directie/

ict-coördinator. dan bepalen we in overleg op welke 

manier we aan de slag gaan, welke inhoud er aan bod 

komt en hoe vaak we gaan trainen. de invulling van deze 

training is per school verschillend, zoals ook elke schoolklas 

ieder jaar verschillend is.

Voorbeelden van trainingen op maat:

•	 training speciaal gericht op onderbouw/kleuters

•	 training speciaal gericht op rekenen/taal of bijv. 

wereldoriëntatie

•	 een studiedag met bijvoorbeeld een deel bordsoftware 

en een deel mediawijsheid

•	 train-de-trainer

starboard software

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: een internetverbinding is een 

vereiste

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: het is handig om de software op 

meerdere pc’s c.q. digiborden 

beschikbaar te hebben

aantal personen: aantal deelnemers hangt af van het 

type training

duur: 2 à 2,5 uur

extra: neem op tijd contact met ons op 

over de invulling van de training

ZO! VANdAAg EENS EEN 
LEkkERE PRAkTIScHE 

cURSUS gEHAd!  
@ScHOOL_UPdATE 

#HIERHEBBENWEWATAAN!
kathelijne van basisschool de bron op twitter

ook via Skype,  
Google Hangouts  

of Facetime.



14        Professionaliseren met schooluPdate • ict training en onderwijsbegeleiding •  meer info? Zie www.schooluPdate.nl  Professionaliseren met schooluPdate • ict training en onderwijsbegeleiding •  meer info? Zie www.schooluPdate.nl        15 

Intro

deze twee bordsoftware pakketten hebben erg veel overeenkomsten, vandaar dat we ze onder één training samenvatten. 

het programma is gemakkelijk te gebruiken doordat de meeste functies op dezelfde, overzichtelijke manier werken. de 

software bevat een gemakkelijk zelf uit te breiden bibliotheek. 

Basis 

in de basis leer je soepel en gemakkelijk te werken op 

het bord. hoe kan je bijvoorbeeld in een paar stappen een 

woordweb of tabel op het bord toveren? daarnaast maak je 

kennis met leuke interactieve werkvormen die de kinderen 

zullen aanspreken en aan te passen zijn op jaargroep of 

vakgebied. 

Wat komt er aan bod?

•	 werken met de pennen, gum of markers

•	  werken met lijnen en vormen

•	  het toevoegen van tekst aan je lessen

•	 instellingen voor tekst, vormen, of de pen opslaan

•	  uitleg van de gereedschappen zoals het afdekscherm of 

zoeklicht

•	  zelf aan de slag aan de hand van concrete voorbeelden

•	  opslaan en delen van lessen 

Gevorderden

wanneer je de basis functies van het  bord beheerst, is het 

tijd voor de gevorderden training. je leert sneller en gemak-

kelijker te werken met het bord. zo kan je met behulp 

van de bibliotheek bijvoorbeeld tabellen of afbeeldingen 

opslaan  

Wat komt er aan bod?

•	 de bibliotheek zelf aanpassen en uitbreiden

•	  het objectmenu, werken met lagen, objecten vergren-

delen, kopiëren en plakken 

•	  toevoegen van geluiden of andere media, zoals een 

timetimer

•	  Gebruik maken van scans of werken in combinatie met 

internet via de glasmodus

•	  interactieve voorbeeld werkvormen

•	  zelf mooie lessen maken en uitwisselen 

Op maat

omdat de niveauverschillen op scholen steeds groter 

worden, verzorgen we ook trainingen op maat. hierin 

beginnen we met een voorgesprek met directie/

ict-coördinator. dan bepalen we in overleg op welke 

manier we aan de slag gaan, welke inhoud er aan bod 

komt en hoe vaak we gaan trainen. de invulling van deze 

training is per school verschillend, zoals ook elke schoolklas 

ieder jaar verschillend is.

Voorbeelden van trainingen op maat:

•	 training speciaal gericht op onderbouw/kleuters

•	 training speciaal gericht op rekenen/taal of bijv. 

wereldoriëntatie

•	 een studiedag met bijvoorbeeld een deel bordsoftware 

en een deel mediawijsheid

•	 train-de-trainer

hd-bord software /  
focusbord software

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: het is handig om de software op 

meerdere pc’s c.q. digiborden 

beschikbaar te hebben

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: het is handig om de software op 

meerdere pc’s c.q. digiborden 

beschikbaar te hebben

aantal personen: aantal deelnemers hangt af van het 

type training

duur: 2 à 2,5 uur

extra: neem op tijd contact met ons op 

over de invulling van de training

ook via Skype,  
Google Hangouts  

of Facetime.
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Gebruik je nog Activ Studio of Activ Primary?

eerder bestond de activ software uit twee losse delen: activ primary en activ studio. deze twee zijn inmiddels al een aantal 

jaar samengekomen in de activ inspire versie. binnen deze software heb je als school de keuze voor de inrichting zoals die 

bij primary was of zoals bij de studio versie. daarnaast zijn er heel veel nieuwe functies bijgekomen in de software en is 

het gebruiksgemak nog verder toegenomen. mocht je als school nog werken met één van deze eerdere versies, dan kan je 

gratis updaten naar activ inspire.

Intro

activ inspire is een populair whiteboard software pakket dat speciaal gericht is op het onderwijs.  

een aantal grote voordelen van dit pakket zijn:

•	  Groot gebruiksgemak

•	  Gemakkelijk aan te passen naar eigen wensen

•	  bevat een uitgebreide en zelf aan te passen bibliotheek

•	  veelgebruikt, er is  al veel lesmateriaal

•	  uitgebreide opties om eigen lessen te maken

Basis 

in de basistraining maken we je wegwijs in de software. 

zoals bij iedere training vinden wij het erg belangrijk om 

te werken aan de hand van concrete voorbeelden. je leert 

de basisfuncties van het bord kennen en gaat aan de slag 

met direct inzetbare werkvormen. dat wil zeggen, leuke 

interactieve lessen, die je gemakkelijk kan aanpassen op 

niveau en die van jou als leerkracht niet te veel voorbe-

reiding vragen.  

Wat komt er aan bod?

•	 Gebruik maken van de verschillende schrijf- en 

gumfuncties

•	 snel afbeeldingen van het internet gebruiken

•	 snel tabellen of een woordweb op het bord toveren met  

de lijn- en figuurfuncties

•	 de verschillende gereedschappen verkennen, zoals de 

zaklamp of dobbelstenen

•	 een eerste kijkje in de bibliotheek van het programma

•	 leuke links en kant en klare lessen op internet

•	 zelf aan de slag a.d.h.v. concrete voorbeelden 

Gevorderden

voor de gevorderden training gaan we ervan uit dat je de 

basis functies van activ inspire beheerst. je kunt gebruik 

maken van de verschillende schrijffuncties, werken met 

vormen en lijnen en je kent al verschillende object acties. 

bij de gevorderden training gaan we verder de diepte 

in, maar ook hier werken we natuurlijk aan de hand van 

concrete lesvoorbeelden. 

Wat komt er aan bod?

•	 de vele functies binnen het objectmenu

•	 de bibliotheek zelf aanpassen en inrichten

•	 werken met lagen en de magische pen

•	 het maken van koppelingen naar internet of bestanden 

op de computer

•	 toevoegen van geluiden of andere media aan de les

•	 leuke links en kant en klare lessen op internet

•	 opslaan, goede structuur op uw netwerk 

activinsPire/classflow
ONZE TRAININgEN  
ZIJN ALTIJd gERIcHT  
OP dE PRAkTIJk

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: het is handig om de software op 

meerdere pc’s c.q. digiborden 

beschikbaar te hebben

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: het is handig om de software op 

meerdere pc’s c.q. digiborden 

beschikbaar te hebben

Op maat

omdat de niveauverschillen op scholen steeds groter 

worden, verzorgen we ook trainingen op maat. hierin 

beginnen we met een voorgesprek met directie/

ict-coördinator. dan bepalen we in overleg op welke 

manier we aan de slag gaan, welke inhoud er aan bod 

komt en hoe vaak we gaan trainen. de invulling van deze 

training is per school verschillend, zoals ook elke schoolklas 

ieder jaar verschillend is.

Voorbeelden van trainingen op maat:

•	 training speciaal gericht op onderbouw/kleuters

•	 training speciaal gericht op rekenen/taal of bijv. 

wereldoriëntatie

•	 een studiedag met bijvoorbeeld een deel bordsoftware 

en een deel mediawijsheid

•	 train-de-trainer 

Classflow (nieuw!)

stap in de cloud met classflow, de nieuwe gratis 

cloud-based oplossing van activ.

met classflow kunt u niet alleen eenvoudig zelf lessen 

maken, maar ook bestaande lessen in elk gangbaar 

bestandsformaat importeren. alles is via classflow binnen 

handbereik. u kunt lessen delen met anderen en ook activ 

flipchart, direct foto’s, video’s, presentaties en weblinks 

gebruiken van uw computer, onedrive, dropbox of Google 

drive zonder classflow te verlaten. classflow werkt bordon-

afhankelijk; via internet kunt u altijd en overal bij uw lessen.

Wat komt er aan bod?

•	 registreren via www.classflow.com

•	 de verschillende gereedschappen verkennen

•	 snel foto’s, video’s, presentaties en weblinks gebruiken

•	 bestanden importeren vanaf uw pc, onedrive, dropbox  

of Google drive

•	 bekijken en werken met apps die classflow heeft 

ontwikkeld: zorgt voor unieke interactie!

•	 verbinding maken met andere devices: tablets, laptops, 

smartphones van anderen

•	 stel online vragen en creëer polls waarop uw leerlingen 

kunnen reageren via elk device

•	 leuke links en kant en klare lessen op internet

•	 zelf aan de slag a.d.h.v. concrete voorbeelden

aantal personen: aantal deelnemers hangt af van het 

type training

duur: 2 à 2,5 uur

extra: neem op tijd contact met ons op 

over de invulling van de training

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: een internetverbinding is een 

vereiste

ook via Skype,  
Google Hangouts  

of Facetime.
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Meer dan 100 windows in de klas sessies zijn er gegeven, Met een geMiddeld 
evaluatiecijfer van Maar liefst 8.4. een extra pluiM Moet dan ook gegeven 

worden aan frank reinders, die precies de juiste toon weet te vinden oM zowel 
jong als oud en zowel het it savvy publiek als de it leeks, aan te spreken - 

juryrapport Microsoft education awards ‘trainingspartner of the year 2014’

FrAnk BekS, GenerAl MAnAGer - SkOOl AutOMAtISerInG
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Intro

easiteach is een compleet bordsoftware pakket wat naast de gebruikelijke functies ook een grote collecties widgets bevat. 

widgets zijn interactieve gereedschappen waarmee je een les interactief kunt ondersteunen. zo plaats je met een enkele 

muisklik een getallenlijn of grafiek op het bord, maak een woordzoeker met de woorden van de week of speel 

een spelletje domino met de klas.

de voordelen van easiteach:

•	 uitgebreide object en animatie functies

•	 verschillende handige tekst functies

•	 veel verschillende widgets om je lessen te ondersteunen

•	 een overzichtelijke indeling 

Basis 

in de basistraining leer je de knoppen van het programma 

kennen en maak je kennis met de vele functies van 

easiteach. dit alles doen wij aan de hand van concreet 

inzetbare voorbeelden. 

Wat komt er aan bod?

•	  schrijven en gummen op het bord

•	  de verschillende tekstfuncties

•	  lijnen en figuren maken en aanpassen

•	  werken met de widgets

•	  een kijkje in de bibliotheek

•	  opslaan en delen van lessen

•	  zelf aan de slag aan de hand van concrete voorbeelden 

Gevorderden

bij de gevorderde training gaan we er vanuit dat je de 

basisfuncties van easiteach beheerst. je kunt schrijven op 

het bord, tekst of objecten toevoegen en werkt al eens 

met de widgets. binnen deze trainingen gaan we dieper 

in op de verschillende object acties in en kijken we naar 

de uitgebreide tekstfuncties die easiteach te bieden heeft. 

daarnaast leer je werken met de bibliotheek zodat je jouw 

veel gebruikte schema’s en tabellen in één klik in volgende 

lessen kunt gebruiken.  

Wat komt er aan bod?

•	 het plaatsen van objecten en media in de bibliotheek

•	 Gemakkelijk gatenteksten maken met de vele 

tekstfuncties

•	 toevoegen van geluiden of andere media,  

zoals een timetimer

•	 Gebruik maken van scans of werken in combinatie met 

internet via de glasmodus

•	 interactieve voorbeeld werkvormen

•	 zelf mooie lessen maken en uitwisselen 

 

Op maat

omdat de niveauverschillen op scholen steeds groter 

worden, verzorgen we ook trainingen op maat. hierin 

beginnen we met een voorgesprek met directie/

ict-coördinator. dan bepalen we in overleg op welke 

manier we aan de slag gaan, welke inhoud er aan bod 

komt en hoe vaak we gaan trainen. de invulling van deze 

training is per school verschillend, zoals ook elke schoolklas 

ieder jaar verschillend is.

Voorbeelden van trainingen op maat:

•	 training speciaal gericht op onderbouw/kleuters

•	 training speciaal gericht op rekenen/taal of bijv. 

wereldoriëntatie

•	 een studiedag met bijvoorbeeld een deel bordsoftware 

en een deel mediawijsheid

•	 train-de-trainer

easiteach

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: het is handig om de software op 

meerdere pc’s c.q. digiborden 

beschikbaar te hebben

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: het is handig om de software op 

meerdere pc’s c.q. digiborden 

beschikbaar te hebben

aantal personen: aantal deelnemers hangt af van het 

type training

duur: 2 à 2,5 uur

extra: neem op tijd contact met ons op 

over de invulling van de training

ook via Skype,  
Google Hangouts  

of Facetime.
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Intro

de kracht van Gynzy zit in het aanbod van interactieve tools die jouw les kunnen verrijken. de vele handige hulpmid-

delen maken het lesgeven leuker en makkelijker maken. Gynzy is bordonafhankelijke software en dus overal en altijd te 

gebruiken.

Basis 

Gynzy is eenvoudig te gebruiken digibord software met talloze methode onafhankelijke tools voor taal, rekenen en wereld-

oriëntatie. bovendien introduceert Gynzy bijna wekelijks nieuwe les ondersteunende tools. met Gynzy hebt u nog meer 

tools in handen om uw digibord goed in te zetten in de onderwijsleersituatie.

Wat komt er aan bod?

•	 uitleg van de knoppen

•	 gebruik schrijflijnen

•	 rasters en tabellen

•	 uitleg van de tools

•	 openen en opslaan van lessen

•	 leuke links en kant en klare lessen

•	 ingaan op vragen die er leven

•	 zelf aan de slag a.d.h.v. een aantal voorbeelden 

 

 

 

 

 

 

Gevorderden

voor de gevorderden training gaan we er van uit dat je de 

basisfuncties van Gynzy beheerst. in deze training gaan 

we verder de diepte in door o.a. aan de slag te gaan met 

koppelingen naar en met internet, snel toegang tot veelge-

bruikte tools en nog meer. 

Wat komt er aan bod?

•	 opbouw en structuur van Gynzy

•	 lessen voorbereiden, opslaan en delen

•	 Gynzy kids: zelfstandig aan de slag zetten van leerlingen 

en inzoomen op de leerresultaten

•	 koppelingen naar en met internet, toevoegen van 

geluiden of andere media aan de les

•	 inzet tools, didactische meerwaarde en verschillen

•	 favorieten, snel toegang tot veelgebruikte tools

•	 importeren van pdf bestanden

•	 leuke links en kant en klare lessen

•	 ingaan op vragen die er leven

•	 zelf aan de slag a.d.h.v. een aantal voorbeelden

Op maat

omdat de niveauverschillen op scholen steeds groter

worden, verzorgen we ook trainingen op maat. hierin

beginnen we met een voorgesprek met directie/

ict-coördinator. dan bepalen we in overleg op welke 

manier

we aan de slag gaan, welke inhoud er aan bod komt en

hoe vaak we gaan trainen. de invulling van deze training is

per school verschillend, zoals ook elke schoolklas ieder jaar

verschillend is.

Voorbeelden van trainingen op maat:

•	 training speciaal gericht op onderbouw/kleuters

•	 training speciaal gericht op rekenen/taal of bijv.

•	 wereldoriëntatie

•	 een studiedag met bijvoorbeeld een deel bordsoftware

•	 en een deel mediawijsheid

•	 train-de-trainer

gynZy

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: een internetverbinding is een 

vereiste

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: een internetverbinding is een 

vereiste

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: neem op tijd contact met ons op 

over de invulling van de training

ook via Skype,  
Google Hangouts  

of Facetime.
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Intro

deze training is een startpunt voor scholen die overwegen te gaan werken met tablets. daarom beginnen we met reflectie: 

waarom kiest de school voor tablets? hoe wilt u uw onderwijs vorm gaan geven met tablets? wat wil de school concreet 

bereiken met tablets? vanuit de antwoorden op deze vragen bespreken we de verschillende tablet platformen en hoe ze 

aansluiten op uw wensen. de mogelijkheden van de verschillende tablet systemen zijn overweldigend. deze training helpt  

u om aan het begin van uw tablet traject weloverwogen keuzes te maken. de sterktes en zwaktes van ieder systeem 

komen aan bod. we bespreken de mogelijkheden voor beheer en aansluiting op het bestaande netwerk slechts beknopt, 

want dit is geen technische training.

deze training is een praktische kennismaking met de drie belangrijkste tablet platformen in het onderwijs: windows, apple 

ipads en Google chromebooks inclusief Google apps for education en Google classroom. we gaan op ieder systeem zelf aan 

de slag om te ervaren hoe dit bijdraagt aan het onderwijs.aan het einde van de training heeft u een beeld van  

de mogelijkheden van ieder tablet platform. u kunt dan een keuze maken die aansluit op uw onderwijsdoelstelling.

 

Wat komt er aan bod?

•	 waarom kiezen voor tablets op school?

•	 verschillende tablet platformen: android, ios, chromebooks, windows 8/10 

•	 hoe verhoudt de visie van de verschillende tablet platform aanbieders zich ten opzichte van de visie van de school?

•	 wat zijn apps en hoe kunt u ze gebruiken?

•	 beheer: waar dient de school rekening mee te houden?

•	 hoe richt u uw tablet in naar eigen smaak

•	 zelf aan de slag met windows 8/10 tablets, apple ipads en Google chromebooks

•	 evaluatie: welke tablet past het beste bij uw school?

 

interessant voor leerkrachten, maar ook zeker bestemd voor directies en ict’ers die zoekende zijn of zich breder willen 

oriënteren. in een vervolgsessie kunnen we een specifiek platform uitdiepen. deze sessie wordt in een maatwerktraject 

aangeboden in een training die bij u op school plaatsvindt. na deze training heeft u genoeg handvatten en een goed beeld 

welke tablet het beste aansluit bij uw school.

(tiP!) overZichttraining tablets

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: het is handig om een draadloze 

verbinding te hebben. heeft u 

die niet? laat het ons weten dan 

verzorgen wij die.
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Intro

web-based computing (‘the cloud’) is zonder twijfel de toekomst van microsoft office-applicaties en -technologieën.  

met office 365 werkt u ‘in the cloud’ en heeft u altijd en overal toegang tot uw e-mail, agenda’s, documenten en  

presentaties. u kunt overal vandaan bestanden opslaan en (be)werken. en het werkt op vrijwel elk apparaat. pc, mac, 

laptop, smartphone, etc.door technologische ontwikkelingen verandert onze maatschappij in economisch en sociaal opzicht. 

deze hebben invloed op de werk- en leefomgeving van het individu. dit stelt onderwijsinstellingen voor grote uitdagingen: 

hoe kunnen ze hun leerlingen optimaal begeleiden in deze veranderende maatschappij?

er worden andere eisen gesteld aan het onderwijs:

•	 leerkrachten moeten hun leerlingen optimaal stimuleren bij het ontwikkelen van de 21st century skills.

•	 er moet meer maatwerk worden aangeboden terwijl de klassen groter worden.

•	 tijd- en plaatsonafhankelijk leren moet meer worden gestimuleerd.

om te voldoen aan dit nieuwe eisenpakket dienen leerkrachten te beschikken over middelen waarmee ze hun didactische 

doelen bereiken. middelen waarmee ze effectief en aantrekkelijk les kunnen geven. middelen waarmee hun leerlingen 

effectief en met plezier kunnen leren. het intensief, inventief en efficiënt inzetten van ict-toepassingen in de klas is hier 

een onderdeel van. technologie is echter geen doel op zichzelf. het is slechts een middel om het onderwijs aan te laten 

sluiten bij de vaardigheden die gevraagd worden van burgers van de 21e eeuw. naast de inzet van nieuwe technologie of 

concepten als gepersonaliseerd leren middels een ‘1-op-1’ leerprogramma, is er al heel veel aanwezig op de gemiddelde 

school, bijvoorbeeld windows of office-pakketten. slimme inzet van deze programmatuur in de praktijk kan een belangrijke 

meerwaarde bieden; eenvoudige en mooie toepassingen die binnen handbereik en direct toepasbaar in de les zijn.

de workshop ‘windows in de klas’ is in nauwe samenwerking met microsoft ontwikkeld om u kennis te laten maken met 

de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. u ontdekt daarom dan ook de vele microsoft producten en technologieën, 

waarmee leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen

Wat komt er aan bod?

•	  presentatie “veranderingen in de samenleving”:  

inspiratie m.b.t. 21st century skills

•	 wat is “the cloud”.

•	 hoe werkt windows 8/10, tips & trucs

•	 kennismaken met onedrive, office web apps

•	 samenwerken met onenote

windows in de klas/office 365

aantal personen: maximaal 12-15

duur: ongeveer 2 uur

extra: indien gewenst nemen wij zelf een 

aantal windows devices mee incl. 

draadloze voorzieining. 

Meer dan 100 windows in de klas sessies zijn er gegeven, Met een geMiddeld 
evaluatiecijfer van Maar liefst 8.4. een extra pluiM Moet dan ook gegeven 

worden aan frank reinders, die precies de juiste toon weet te vinden oM zowel 
jong als oud en zowel het it savvy publiek als de it leeks, aan te spreken - 

juryrapport Microsoft education awards ‘trainingspartner of the year 2014’

FrAnk BekS, GenerAl MAnAGer - SkOOl AutOMAtISerInG
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Intro

de favoriete office-functies online; in de “cloud “ dat is in het kort  office 365. omdat alles online staat, is office 365 

een prachtig platform om samen te werken en documenten te delen vanaf verschillende devices en besturingssys-

temen. wat is de microsoft cloud, en hoe meld ik me dan aan in de cloud? en hoe  zet ik mijn documenten daar dan in?                         

hoe deel ik documenten met mijn collega’s en leerlingen?  op al deze vragen wordt tijdens deze workshop antwoord 

gegeven!

Wat komt er aan bod?

•	 wat verstaan we onder de microsoft office 365 cloud?

•	 wat biedt office 365

•	  werken met je email; mail opstellen,bijlagen toevoegen, ongewenste mail, out of office reply, handtekening, en meer..

•	  samenwerken met collega’s  

•	  bestanden opslaan, delen en bewerken in onedrive

•	  kennismaken met de agenda

er wordt rekening gehouden met jouw wensen en tempo.  uiteraard geldt: “teach what you preach “ we leren je op je 

intuïtie af te gaan en de knoppen uit te proberen!

(tiP!) office 365; start

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: een internetverbinding is een 

vereiste

Intro

de favoriete office-functies online; in de “cloud “ dat is in het kort office 365. omdat alles online staat, is office 365 een 

prachtig platform om samen te werken en documenten te delen vanaf verschillende devices en besturingssystemen.  we 

duiken dieper in de wereld van office 365. meer nadruk op het samenwerken en delen d.m.v. groepen en kennismaken 

met de nieuwste toepassingen op office gebied! een uitdagende workshop die het werken zal vergemakkelijken!

Wat komt er aan bod?

•	 inzoomen op mail

•	  maken van distributielijsten, regels maken, accountbeheer

•	  werken met groepen.

•	  werken met desktop apps

•	 werken met sharepoint

•	 werken met agenda

er wordt rekening gehouden met jouw wensen en tempo.  uiteraard geldt: “teach what you preach “ we leren je op je 

intuïtie af te gaan en de knoppen uit te proberen!

Intro

in deze training gaan we aan de slag met het primaire proces. hoe kunnen leerlingen gebruikmaken van office 365? we 

kijken naar de mogelijkheden van forms, online samenwerken en de nieuwe microsoft classroom funties: teams

Wat komt er aan bod?

•	Werken	via	Teams	(Classroom);	Opdrachten	klaarzetten,	bestanden	delen,	feedback	geven,	afspraken	maken

•	OneNote	Class	Notebook;	aanmaken	en	leerlingen	toevoegen,	pagina’s	delen	en	nakijken,	OneNote	in	combinatie	met	een	

digibord

•	De	klas	als	office	365	groep

•	Microsoft	Forms;	enquetes	en/of	toetsen	maken,	resultaten	bekijken	en	ordenen

•	Verschillende	manieren	van	delen

•	Sway,	Office	365	Video/Stream;	Office	Mix

er wordt rekening gehouden met jouw wensen en tempo.  uiteraard geldt: “teach what you preach “ we leren je op je 

intuïtie af te gaan en de knoppen uit te proberen!

office 365; vervolg 1 

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: een internetverbinding is een 

vereiste

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: een internetverbinding is een 

vereiste

office 365; vervolg 2 (werken met leerlingen)
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microsoft word
Intro

microsoft word is sinds jaar en dag de meest gebruikte software voor tekstverwerking op scholen. de software biedt een 

scala aan hulpmiddelen die u op weg helpen in het creëren van professionele documenten. een vergrote kennis van word 

kan je een veel tijd schelen. leer bijvoorbeeld werken met sjablonen, waarmee je in een handomdraai uitnodigingen, 

etiketten, kalenders en vele andere soorten documenten kunt maken. een goede beheersing van de software helpt u bij het 

maken van uw documenten.

Wat komt er aan bod?

•	  kennismaking met de bediening en de ribbon (het lint)

•	 document opstellen 

•	  wijzigingen aanbrengen in uw document 

•	  uw document opmaken in combinatie met het stijlbeheer 

•	  werken met sjablonen

•	  handige hulpmiddelen 

•	  zelf aan de slag

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: naast de training voor word 2016 

(2013/2010) kunnen we je ook 

helpen wanneer je de overstap 

maakt van een eerdere versie

VOOR LEERkRAcHTEN 
dOOR LEERkRAcHTEN
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microsoft PowerPoint
Intro

met het veelgebruikte programma powerpoint van microsoft kunt u in een handomdraai flitsende presentaties maken. 

de powerpoint presentaties bieden een geweldige visuele ondersteuning bij het houden van allerlei soorten presentaties. 

overzichtelijke opsommingen, mooie afbeeldingen, stroomdiagrammen, zelfs animaties en geluid zijn allemaal met 

powerpoint te maken. op alle scholen wordt powerpoint of door leerkrachten en/of leerlingen wel gebruikt, maar  

benut je wel alle mogelijkheden? 

Wat komt er aan bod?

•	 inleiding over basistechnieken voor een presentatie 

•	 basisbeginselen van het programma powerpoint 

•	 een bestaande presentatie bewerken 

•	  een presentatie opzetten 

•	  het opzetten van een diamodel 

•	  dia opmaak 

•	  animatie effecten 

•	  illustraties, figuren en tekenen 

•	  Grafieken invoegen 

•	  organigrammen 

•	  notitiepagina’s en hand outs 

•	  presenteren 

•	  Gebruik van sjablonen 

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: naast de training voor powerpoint 

2016 (2013/2010) kunnen we je 

ook helpen wanneer je de overstap 

maakt van een eerdere versie 

Intro

excel is het meest gebruikte rekenprogramma en is tevens het hulpmiddel bij uitstek om op een gebruiksvriendelijke 

manier tabellen, grafieken en analyses te maken. daarnaast kan je uiteenlopende soorten data op een intuïtieve manier 

ordenen en weergeven. excel maakt onderdeel uit van het office pakket van microsoft. tijdens de training leer je een weg 

te vinden door de werkomgeving en gebruik maken van de nieuwe functies die excel 2016 (2013/2010) biedt. 

Wat komt er aan bod?

•	 introductie van excel 2016 (2013/2010)

•	 de ribbon (het lint)

•	 aan het werk; gegevens invoeren 

•	 functies (min, max, gemiddelde, afronden, horizontaal en verticaal zoeken)

•	 werken met meerdere werkbladen

•	 het werkblad opmaken 

•	 Grafieken

•	 lijsten met gegevens gebruiken

Werkwijze

de cursus start met de instructie door de cursusleider. tijdens deze instructie zullen bovenstaande onderwerpen aan de orde 

komen. na de instructie zal ruim aandacht zijn voor vragen, opmerkingen en vooral zélf aan de slag!

deze cursus omvat twee bijeenkomsten en is bedoeld voor zowel medewerkers die de basis van excel al beheersen als ook 

medewerkers die nu graag een verdieping in het programma wensen. de eerste bijeenkomst zal vooral in het teken staan 

van een hernieuwde kennismaking en nieuwe functionaliteiten. de tweede bijeenkomst zal vooral in het teken staan van  

de specifieke vragen en wensen van de cursisten n.a.v. de eerste bijeenkomst.

microsoft excel

aantal personen: maximaal 12

duur: 2x 2,5 uur

extra: in onderling overleg bestaat de 

mogelijkheid om een vervolgbijeen-

komst af te spreken. deze cursus 

wordt in een maatwerktraject 

aangeboden in een training die bij u 

op school plaatsvindt.
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Intro

wie kent Google niet? Google is méér dan alleen een zoekmachine. Google apps for education (G-suite) is een voor het 

onderwijs gratis product van Google met o.a. mail, agenda, chat en tekstverwerken. werken met Google apps biedt 

scholen veel voordelen: lage kosten, weinig onderhoud en programma’s die vanaf elke plek te bereiken zijn met pc, laptop, 

tablet of mobiele telefoon. vanaf augustus 2014 heeft Google “Google classroom” ontwikkeld. een virtueel klaslokaal dat 

leerkrachten helpt opdrachten snel en eenvoudig te delen met leerlingen.

de workshop ‘Google in de klas’ is in nauwe samenwerking met Google ontwikkeld om u actief kennis te laten maken 

met de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. u ontdekt daarom dan ook de vele Google producten en technologieën, 

waarmee leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.

voordelen Google voor het onderwijs:

•	 Gratis!

•	 er wordt meer maatwerk worden aangeboden terwijl de klassen groter worden.

•	 tijd- en plaatsonafhankelijk leren wordt meer worden gestimuleerd.

Wat komt er aan bod?

•	 presentatie “10 x” inspirerend verhaal m.b.t. 21st. 

century skills en “moonshot thinking”

•	 een keuze voor de cloud en voor het Google ecosysteem 

•	 mogelijkheden chromebooks

•	 (samen)werken met Google apps for education (G-suite)

•	 werkjes en opdrachten in de klas organiseren  

met Google classroom 

•	 aan de slag met Google drive: docs, presentaties, forms

google in de klas 
(1) “kennismaken met”  

aantal personen: maximaal 10 (minimaal in overleg)

duur: minimaal 2 bijeenkomsten van elk 2 

à 2,5 uur

extra: indien gewenst nemen wij zelf 

ongeveer 8 Google chromebooks 

mee. u dient zelf te zorgen voor wifi.

Intro

in deze verdiepings training ontwikkelen we een inspirerend plan om met technologie uw onderwijs te vernieuwen. er 

wordt een heldere visie op de rol van technologie binnen uw onderwijs gevormd. na afloop heeft u concrete handvatten 

hoe technologie de rol van de docent en leerling verandert. ook ligt er een duidelijk plan om technologie in uw onderwijs 

te integreren.

Wat komt er aan bod?

•	 inspiratiereis: ‘technologie en onderwijs”

•	 de horizon: hoe ziet jullie school er over 3 jaar uit?

•	 huidige situatie: wat wil je behouden, wat wil je veranderen

•	 actieplan: welke concrete stappen kun je zetten?

•	 verder invulling van deze training is altijd mogelijk in overleg.

aantal personen: maximaal 6

duur: 6 uur (!)

extra: het is aan te raden om voor deze 

workshop dat er naast leerkrachten 

in ieder geval één directielid en een 

ict-coördinator aanwezig zijn.

(2) werken met een Plan – 
 “moonshot thinking”

Intro

wanneer er een goed plan ligt om te gaan werken met Google en de onderdelen binnen het Google apps for education 

platform is het aan te raden als volgende stap uw collega’s te scholen m.b.t. ict-geletterdheid. we hebben een divers 

aanbod om drie niveau’s (beginners, standaard, gevorderd) gericht op knoppentrainingen voor de diverse G-suite 

onderdelen

Wat komt er aan bod?

de invulling is per school verschillend, zoals ook elke 

schoolklas ieder jaar verschillend is. in grote lijnen

•	 werken met een heldere moonshot

•	  inloggen op het wifi netwerk

•	  inloggen met eigen Google account

•	  hoe werkt de chromebook

•	  werken, samenwerken en bestanden delen met 

documenten/presentaties/formulieren/spreadsheets

•	  werken met Google drive

•	  Gmail en Google calender

•	  Google hangouts

•	  Google classroom

•	  bruibare apps en tools inzetten

Indien gewenst verzorgen wij voor u de volledige 

implementatie “installeren/activeren mail en 

verifiëren domeinnaam”. Dit kan op locatie, maar ook 

al op afstand.

(3) imPlementatietraject - 
“knoPPentrainingen”

aantal personen: maximaal 12

duur: 2,5 à 3 uur per bijeenkomst

extra: aantal bijeenkomsten zijn afhankelijk 

van het begin niveau, maar 

gemiddeld 3-4
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(4) beheerdersmodule
Intro

wanneer je als school kiest voor werken met Google apps for education (G-suite) en bijhorende chromebooks is het fijn als 

je gebruik maakt van de Google management console (Gmc). hiermee is het beheerdersproces eenvoudig uit te voeren. 

wij bieden deze training aan die speciaal gericht is op de ict-beheerder(s) van de Google apps omgeving. na de training 

hebben de deelnemers voldoende kennis van het beheer en alle configuratiemogelijkheden.

Wat komt er aan bod?

•	 algemene intro op de Gmc via de beheerdersconsole

•	 uitgebreid ingaan op gebruikersinstellingen  

en apparaat instellingen

•	 opzetten organisatiestructuur

•	 invoeren/importeren gebruikers

•	 rechten/ rollen

•	 opzetten discussiegroepen tbv classroom

Indien gewenst verzorgen wij voor u de volledige 

implementatie “installeren/activeren mail en 

verifiëren domeinnaam”. Dit kan op locatie, maar ook 

al op afstand.

aantal personen: maximaal 3

duur: 3-3,5 uur

extra: de exacte invulling van deze training 

wordt altijd in overleg met u vooraf 

vastgesteld, omdat hier geen 

standaard inhoud voor te bepalen is.

Intro

de ipad past in een visie voor laagdrempelig “any time, anyplace” onderwijs. Gebruiksvriendelijk, snel en fraai afgewerkt. 

stimulerende apps bieden motiverende leerervaringen. de ipad helpt scholen om leerlingen bij het leerproces te betrekken 

en elke les tot leven te brengen. belangrijk voor het succes van uw ipad project is de toepassing door de leerkracht. 

training draagt bij aan het selecteren van de juiste apps, websites en andere educatieve content. ook wordt in een training 

snel duidelijk hoe gemakkelijk u het gebruik van ipads in de klas in goede banen leidt. de workshop ‘apple in de klas’ 

is in nauwe samenwerking met apple ontwikkeld om u kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen in het 

onderwijs. u ontdekt daarom dan ook de vele apple producten en technologieën, waarmee leerlingen het beste uit zichzelf 

kunnen halen.

Wat komt er aan bod?

•	  presentatie “veranderingen in de samenleving” inspirerend verhaal m.b.t. 1-1 leren

•	  de ipad en 21st century skills

•	  hoe werkt apple, tips & trucs

•	  werken met apps in de klas, hoe organiseer je dat?

•	  kennismaken met icloud

•	  verbinden met het digibord

Vervolgtrainingen: didactische verdieping

in een vervolgtraining bieden we u graag workshops op maat aan. denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

•	  it starts with a “why”

•	  basis gebruik ipad

•	  presenteren met de ipad

•	  productiviteit met de ipad

•	  didactisch gebruik van de ipad

•	  creatief met de ipad

•	  mdm; beheer en klassenmanagement

de inhoud van deze training stellen we vast in overleg.

aPPle in de klas

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: het is handig om een draadloze 

verbinding te hebben. heeft u 

die niet? laat het ons weten dan 

verzorgen wij die.

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: de training vindt plaats op uw eigen 

ipads zodat de apps voor u bewaard 

blijven.
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VERHOOg dE 
BETROkkENHEId

Intro

met tools als flipquiz, socrative, mentimeter, teachem, padlet, thinglink, kahoot, edpuzzle, plickers (volg je het nog?) en 

vele andere interactieve online applicaties kun je jouw studenten optimaal betrekken bij je lessen.

hoe organiseer je soepele interactie met tablets en mobieltjes in je klas? we zoomen in op deze interactieve tools en 

integreren deze direct in jouw eigen lessen. je ontwerpt een les waarbij je een van deze tools morgen al kunt gebruiken.

Wat komt er aan bod?

•	 waarom interactief lesgeven

•	 uitleg diverse tools

•	 voordoen en “spelen” met diverse tools

•	 je eigen les ontwerpen met een van de tools

•	 opslaan en delen van je interactief gemaakte lessen

(tiP!) interactieve tools in de les

aantal personen: maximaal 12-15

duur: aan te raden is om twee  

bijeenkomsten te plannen  

van 2 - 2,5 uur p/s

extra: wifi is noodzakelijk, het is aan te 

raden dat de deelnemers tijdens 

de training over een laptop/

smartphone/tablet beschikken
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21ste eeuw leren
Intro

de maatschappij om ons heen verandert in een kennis- en netwerksamenleving. dat roept vragen op over hoe het 

onderwijs vorm en inhoud kan geven aan het ontwikkelen van competenties en/of vaardigheden die voor leerlingen en 

studenten van belang zijn om in deze nieuwe samenleving te kunnen leven, leren en werken: 21st century skills 

Wat komt er aan bod?

•	 een inspirerende en interactieve presentatie waarin diverse aspecten van de kennissamenleving en 21st century skills / 

21e eeuws leren worden besproken.

•	 de ontwikkeling van de kennissamenleving

•	 21st century skills (definitie en modellen) en relevantie voor het onderwijs

•	 praktijkvoorbeelden van 21e eeuwse leerarrangementen

•	 zelf aan de slag met een aantal leerarrangementen uit de dagelijkse praktijk. 

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 uur

extra: neem op tijd contact met ons op 

over de invulling van de training, 

zodat we altijd maatwerk kunnen 

leveren

VANdAAg EEN INSPIRE-
RENdE WORkSHOP gEHAd 

VAN @ScHOOL_UPdATE. 
HET HELE TEAM WAS 

ENTHOUSIAST! AAN dE SLAg 
MET #21STcENTURySkILLS 

linetta hartman van basisschool  

de weGwijzer op twitter
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Intro

na de aanschaf van uw nieuwe methode wereld in Getallen of pluspunt van malmberg is het aan te raden om een training 

voor uw leerkrachten te organiseren voor de software. de software is vandaag de dag nu eenmaal een belangrijk onderdeel 

bij de methodes. om zo goed mogelijk gebruik te maken van uw nieuwe methode hebben wij hiervoor, in samenwerking 

met malmberg, een training gemaakt. een aantal grote voordelen van deze training zijn:

•	 u leert efficiënt om te gaan met de programmatuur voor het digibord en de toetsregistratie

•	 u leert hoe u de leerlingen optimaal gebruik kunt laten maken van de software

•	 we laten u diverse differentiatiemogelijkheden zien

•	 een overzichtelijke handleiding

•	 Groot gebruiksgemak vanwege de vele tips en praktische voorbeelden

Wat komt er aan bod?

•	  uitleg integratie software in de methode

•	  digibordsoftware

•	  oefensoftware

•	  toetssoftware

•	 verwerkingssoftware

•	 zelf aan de slag aan de hand van concrete voorbeelden 

deze training verzorgen wij in nauwe samenwerking met 

malmberg, daardoor zijn wij altijd op de hoogte van nieuwe 

ontwikkelingen.

wereld in getallen en PlusPunt

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: het is handig om meerdere pc’s c.q. 

digiborden beschikbaar te hebben

ambrasoft/mijnklas.nl
Intro

het schoolpakket van ambrasoft bevat een serie oefeningen op het gebied van rekenen, taal en spelling voor de groepen 

3 t/m 8. de software kan op iedere school ingezet worden omdat de oefenstof aangepast kan worden aan de methode 

die op school gebruikt wordt. leerlingen kunnen er uitvoerig en gevarieerd mee oefenen, zodat zij een bepaald niveau 

bereiken. veel scholen hebben het pakket in bezit maar maken er nog niet optimaal gebruik van. training van uw 

leerkrachten is dan ook zeer aan te raden om het (goed) gebruik van de software te stimuleren! 

Wat komt er aan bod?

•	 aan- en uitzetten van diverse onderdelen

•	  aanpassen diverse niveaus

•	  de kracht van de “robbies”

•	  maken en printen van werkbladen (op niveau)

•	  werking van de sessieplanner

•	  uitleg van het leerling volg systeem dat het programma in zich heeft

•	  woordpakketten importeren

•	  eigen woordenlijsten toevoegen

•	  koppeling met cito: de “reken- en taalquiz”

•	  zelf aan de slag! 

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 à 2,5 uur

extra: het is handig om de software op 

meerdere pc’s c.q. digiborden 

beschikbaar te hebben

ook via Skype,  
Google Hangouts  

of Facetime.

PreZi
Intro

prezi is een online presentatietool waarmee presentaties op een creatieve manier worden gemaakt. een prezi-presentatie 

bestaat in feite uit één groot vel papier (canvas) waarop je de presentatie maakt. je kunt hierbij inzoomen op details en 

uitzoomen voor overzicht. de manier van in- en uitzoomen ziet er gelikt uit. natuurlijk is het aan de maker hoe mooi en 

doeltreffend een prezi wordt. hierbij is het van belang subtiel te blijven en niet te overdrijven. af en toe je publiek overdon-

deren kan leuk zijn, maar niet continu.

prezi kun je ook gebruiken voor andere doeleinden dan presentaties. het is bijv. ook ideaal om als mindmap te 

gebruiken. prezi is zowel online als offline te gebruiken. je bent daarom tijdens je presentatie dus niet afhankelijk van de 

internetverbinding.

de tool is al jaren populair en wordt ook wel de powerpoint-killer genoemd. of het dat is? ontdek het zelf!

 

Wat komt er aan bod?

•	 demo: voorbeelden en toepassingen

•	  licentievormen en account (evt. aanmaken)

•	  zelf een prezi maken; o.a. opbouw canvas/invoegen objecten/thema’s/paden en handige sneltoetsen

•	  samenwerken met prezi

•	  je prezi presenteren; online – en offline afspelen/ bedienen met je tablet/smartphone/delen via social media/

embedden op een website 

aantal personen: maximaal 12-15

duur: aan te raden is om twee  

bijeenkomsten te plannen  

van 2 - 2,5uur p/s

extra: wifi is noodzakelijk, het is aan te 

raden dat de deelnemers tijdens 

de training over een laptop/

smartphone/tablet beschikken
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Intro

in de toekomst is het waarschijnlijk net zo belangrijk om te kunnen programmeren als om goed engels te kunnen spreken. 

de vaardigheden die daarbij nodig zijn helpen inzicht te krijgen in de “achterkant” van de apparaten die we dagelijks 

gebruiken. dit wordt met een mooi woord ook wel “computational thinking” genoemd. programmeren maakt dat men is 

staat is creatief en logisch te denken, geeft ruimtelijk inzicht, stimuleert ons probleemoplossend vermogen en leert ons 

samen te werken. met deze workshop praten wij u als professional helemaal bij en laten wij u d.m.v praktijkvoorbeelden 

ervaren wat je zelf al de volgende dag concreet in de klas zou kunnen doen.

Wat komt er aan bod?

•	 een inspirerende en interactieve presentatie “waarom programmeren”?

•	  bewustwording van de veranderingen op leerlingniveau op programmeergebied en communicatie in de tijd van nu. 

koppeling 21e eeuwse vaardigheden

•	  praktijkvoorbeelden van programmeren en coderen

•	  voordoen en “spelen” met diverse tools rondom dit onderwerp

•	  je hebt concrete handvatten om zelf direct programmeren in te zetten in jouw onderwijs

Programmeren in de klas

aantal personen: maximaal 12-15

duur: 2 á 2,5u p/s

extra: het is fijn als wij weten of u al 

“programmeer spullen” op school 

heeft

“escape the classroom” is dé escaperoomervaring voor het onderwijs. het is speciaal ontwikkeld voor docenten, 

directeuren, ondersteunend onderwijzend personeel en overige collega’s die werkzaam zijn in het onderwijs. neem jezelf 

en je collega’s mee in dit spannende, uitdagende en onvoorspelbare spel. wij sluiten jullie op in een van je eigen lokalen 

of team-/koffiekamer en toveren deze om tot een escaperoom. het doel van het spel is om het lokaal (of de teamkamer) 

binnen 60 minuten te verlaten. in de ruimte bevinden zich puzzels, raadsels en aanwijzingen op onverwachte plaatsen. Ga 

als team op onderzoek uit! los alle puzzels op en voltooi de missie!

omdat wij ons werk en onze scholing graag met het aangename combineren hebben wij “escape the classroom” bedacht. 

onze escaperoom is zo ingericht dat het gewoon onderdeel is van uw professionalisering. wilt u op tijd ontsnappen dan zult 

u samen met uw collega’s uw kennis met betrekking tot leren en lesgeven met behulp van ict hard nodig hebben. of u 

zult zich dit snel eigen moeten maken. alle vaardigheden van elk teamlid moeten optimaal ingezet worden om binnen 60 

minuten te ontsnappen.

Voor wie?

Docenten werkzaam in het onderwijs (PO/VO/Beroepsonderwijs/Hogescholen)

met collega’s toe aan een nieuwe en uitdagende ervaring? deze “escape the classroom” biedt een uitdagende activiteit die 

zich uitermate goed leent om op originele wijze bezig te zijn met profesionalisering met betrekking tot leren en lesgeven 

met behulp van ict. tevens speelt het in op diverse facetten van teambuilding en doet het een beroep op vaardigheden die 

iedere docent in de 21ste eeuw nodig heeft.

het spel staat garant voor spanning en heel veel plezier!

Directeuren werkzaam in het onderwijs (PO/VO/Beroepsonderwijs/Hogescholen)

op zoek naar een invulling van een directeurenberaad? deze “escape the classroom” biedt een lerende activiteit die inzicht 

geeft in de huidige ontwikkelingen rondom de mogelijkheden van leren en lesgeven met behulp van ict. deze unieke 

activiteit zet u, en uw collega schoolleiders, aan het denken en in een actieve modus om aan de slag te gaan met leren en 

lesgeven met behulp van ict.

Leraren in opleiding, i-coaches, onderwijs ondersteunend personeel (PO/VO/Beroepsonderwijs/Hogescholen)

bent u geen directeur of docent, maar wel (bijna) werkzaam in het onderwijs, bent u een fan van uitdagende spellen en 

wilt u zichzelf samen met uw collega’s ook up-to-date houden rondom de technologische ontwikkelingen in het onderwijs 

dan is dit absoluut ook een aanrader voor u!

aantal personen: maximaal 10 per sessie

duur: min 2 uur (60 min speeltijd)

extra: laat ons een complete dag voor jullie verzorgen, ben creatief en zet een competitie op. we kunnen 

tot 5 groepen (50 personen) per dag (exclusief de avond) verwerken. we kunnen tot 8 groepen (80 

personen) per dag (inclusief de avond) verwerken. dit i.v.m. de opbouw-, reset- en opruimtijden.

Kijk voor meer informatie, tarieven en reserveren op www.hacktheclasroom.nl
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het maximale onderwijsrendement uit uw investering in ict halen, dat vraagt om professionalisering van het team. 

schoolupdate stimuleert het zelfvertrouwen en de vaardigheden van ict’ers, leerkrachten en directies

met de inzet van enthousiaste en ter zake kundige trainers. 

we realiseren ons dat de ontwikkelingen niet stil staan. een jaar vooruit kijken in digitaal onderwijsland is veel. het is dus 

goed mogelijk dat u een training op het oog heeft, maar deze niet vindt in ons aanbod. net als het onderwijs zijn wij een 

lerende organisatie die zich continue ontwikkelt. wij anticiperen dan ook zoveel mogelijk op de bewegingen in de markt. 

schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen en de mogelijkheden te bespreken van uw wensen. een alom 

geprezen uitspraak die hier prima bij aansluit:

“ict, alles gaat automatisch
maar niets gaat vanZelf.”
Contact

schoolupdate

julianastraat 16

5374 bs schaijk

kvk 50240846

inG 4641671

iban nl05inGb0004641671

                  

info@schoolupdate.nl

www.schoolupdate.nl

Volg ons op twitter: School_update 

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/Schoolupdate.nl

In het schooljaar 2010 zijn wij begonnen met het verzorgen 
van digibordtrainingen. sinds die tijd zijn er een hoop techno-
logische ontwikkelingen op het onderwijs afgekomen. wij volgen 
alles op de voet, leren zelf continue bij en hebben ons portfolio 
inmiddels aardig uitgebreid. we hebben de afgelopen jaren diverse 
prijzen gewonnen en zijn inmiddels een bekende trainingspartij 
in onderwijsland. hier zijn wij trots op en willen we dan ook alle 
scholen en samenwerkingspartners bedanken! op naar nog vele 
jaren meer, wij hebben er zin in!

Ons aanbod is gevalideerd door registerleraar.nl

into@hacktheclassroom.nl

www.hacktheclassroom.nl


