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Cloudwise Academy
In deze catalogus vind je onze trainingen en opleidingen voor het schooljaar 2018-2019,
voor primair en voortgezet onderwijs. Ons aanbod is flink uitgebreid. Naast de gebruikelijke
trainingen over G Suite for Education en onze COOL omgeving, hebben we ook gecertificeerde
Google Educator cursussen en de mogelijkheid om een op maat gemaakte leerlijn te ontvangen
op basis van onze ICT-vaardighedenscan. Alles op het gebied van professionalisering bieden we
aan vanuit onze Cloudwise Academy.
Praktisch en inspirerend
De trainingen en opleidingen binnen de Cloudwise Academy verzorgen we in samenwerking
met onze partners Arno Coenders Training & Advies en Edicta. Twee trainingsorganisaties die de
onderwijspraktijk goed kennen en hun sporen verdiend hebben in het onderwijs.
We vinden het belangrijk dat je de inhoud van onze trainingen kunt toepassen in jouw
onderwijspraktijk. Op een laagdrempelige manier leer en ervaar je de mogelijkheden van ICT
in de klas. Zo kun je als school modern en afwisselend onderwijs aanbieden dat leerlingen
enthousiast maakt om ook zelf te onderzoeken en uit te proberen.
Een training die bij je past
In deze catalogus vind je de meest gevraagde trainingen, workshops en opleidingen. We
zijn flexibel wat betreft de inhoud en duur van de sessies. We kunnen inkorten, intensiveren
en combineren. Zoek je iets dat er niet tussen staat? Laat ons weten waar je naar op zoek
bent. Graag helpen we je verder met een training, zoals Train de trainer, of compleet
trainingsprogramma op maat, zodat we zeker weten dat je er alles uit kunt halen wat je nodig
hebt.
Google en CRKBO gecertificeerd
Wist je dat Cloudwise de eerste Google for Education Professional
Development Partner is in de Benelux? Daarmee zijn we
gecertificeerd om scholen te helpen met de professionalisering van
medewerkers op ICT-gebied. Daarnaast hebben we ook de CRKBO
certificering ontvangen. Dit betekent dat onze trainingen en
opleidingen vrijgesteld zijn van btw.
Contact
Wil je meer informatie over onze trainingen of wil je de mogelijkheden bespreken? Neem contact
op via T 085 273 6124 of info@cloudwiseacademy.nl.

Arno Coenders
academy

Training & Advies

Genoemde prijzen gelden voor losse trainingen. Voor huidige klanten kunnen er andere afspraken gelden.
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Trainingen
Gmail
In de training komen de weergave van de inbox, labelen en filteren aan bod. Daarnaast
behandelen we het versturen en archiveren van Google en Office bestanden.
Basisniveau:
• Basisinstellingen Gmail
• Gmail organiseren, mappen en labels aanmaken
• E-mail versturen met bijlage vanuit Google Drive
• Contacten en adresboek organiseren
Gevorderden niveau:
• Gmail classificeren met categorieën en postvak typen
• Met filters een automatisch geordend postvak IN maken
• Berichtsjablonen maken met de lab ‘Standaardantwoorden’
• Takenlijsten en taken gebruiken om projecten en to do-lijsten te beheren
• Google Hangouts
• Gmail-labs en Add-ons gebruiken voor aanvullende functionaliteiten
Duur: 2 uur, in overleg ook korter of i.c.m. andere modules mogelijk
Aantal deelnemers: max. 20
Kosten: € 475,- (vrijgesteld van btw)

Agenda
We behandelen het delen (rechten) van agenda’s en het maken van nieuwe (klas- en/of jaar)
agenda’s. Ook geven we tips om een agenda naar persoonlijke voorkeur aan te passen.
Basisniveau:
• Basisinstellingen Google Agenda
• Het maken van een nieuwe afspraak en hiervoor deelnemers uitnodigen
• De Google Agenda delen en agenda’s van anderen bekijken
Gevorderden niveau:
• Het wijzigen van afspraken en kopiëren naar een andere agenda
• Vergaderingen geordend houden met locatie, video en bijlagen
• De functie ‘Snel toevoegen’ gebruiken en terugkerende afspraken maken
• Videogesprekken toevoegen aan afspraken
• Meldingen en agenda’s ontvangen
Duur: 2 uur, in overleg ook korter of i.c.m. andere modules mogelijk
Aantal deelnemers: max. 20
Kosten: € 475,- (vrijgesteld van btw)
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Trainingen
Drive & Documenten
Tijdens de training leer je effectief samenwerken binnen schoolteams en klassen m.b.v.
het delen met verschillende rechten. We geven adviezen over het ordenen binnen Google
Drive en kijken naar handige functies in Google Documenten. Vervolgens ga je zelf met onze
opdrachtkaarten aan de slag.
Basisniveau:
• Google Drive overzichtelijk organiseren
• Google Drive i.c.m. Word
• Een nieuwe (gedeelde) map / een nieuw (gedeeld) Google Document maken
• Mappen en documenten met de juiste rechten delen
• Een gedeeld Google Document bewerken en eerdere versies inzien of herstellen
• Een bijlage in een ontvangen e-mail opslaan in Google Drive
Gevorderden niveau:
• Bestaande rechten van mappen en documenten wijzigen
• De extensie ‘Opslaan in Google Drive’ gebruiken in Chrome
• Google Documenten uploaden en converteren
• Opmaak, kop- en voetteksten en paginering in Google Documenten
• Afbeeldingen en tekeningen toevoegen aan een Google Document
• De optie ‘Verkennen’ gebruiken in Google Documenten
Duur: 2 uur, in overleg ook korter of i.c.m. andere modules mogelijk
Aantal deelnemers: max. 20
Kosten: € 475,- (vrijgesteld van btw)

Presentaties
Deze Google applicatie biedt meer mogelijkheden dan alleen het maken van presentaties.
We laten zien hoe je andere visuele functies kunt toepassen en zo nieuwsbrieven, weektaken,
posters en andere documenten kunt maken.
Basisniveau:
• Een nieuwe (gedeelde) Google Presentatie maken
• Afbeeldingen, WordArt en video’s toevoegen in een Google Presentatie
• Thema’s, achtergronden en animaties toevoegen in een Google Presentatie
• Een gedeelde Google Presentatie bewerken en eerdere versies inzien of herstellen
Gevorderden niveau:
• Interactief presenteren met Q&A presentatorweergave
• Google Presentaties afdrukken als handouts
• De optie ‘Verkennen’ gebruiken in Google Presentaties
Duur: 2 uur, in overleg ook korter of i.c.m. andere modules mogelijk
Aantal deelnemers: max. 20
Kosten: € 475,- (vrijgesteld van btw)

5

Trainingen
Spreadsheets
We behandelen hoe je berekeningen maakt, hoe je overzichtelijk informatie kunt verzamelen en
weergeven en we geven tips over hoe je met visuele middelen het bestand kunt structureren.
Daarbij leveren we ook trainingen aan medewerkers die met ingewikkelde macro’s, formules en
grafieken werken.
Basisniveau:
• Een nieuwe (gedeelde) Google Spreadsheet maken
• Gegevens invoeren met verschillende notaties
• Een gedeelde Google Spreadsheet bewerken en eerdere versies inzien of herstellen
• Gegevens opmaken op basis van voorwaarden, functies toepassen en bewerken
Gevorderden niveau:
• De instellingen voor diagram gegevens in een spreadsheet bewerken en aanpassen
• Gegevensvalidatie gebruiken om informatie te controleren
• Draaitabelrapporten maken om gegevens te analyseren
• Lesgroep- en schoolgegevens effectiever beoordelen en beheren met add-ons
• Gegevens uit externe bronnen importeren
• De optie ‘Verkennen’ gebruiken in Google Spreadsheets
Duur: 2 uur, in overleg ook korter of i.c.m. andere modules mogelijk
Aantal deelnemers: max. 20
Kosten: € 475,- (vrijgesteld van btw)

Formulieren
We laten zien hoe je eenvoudig vragenlijsten, inventarisaties, toetsen en enquêtes kunt maken
in Google Formulieren. We besteden aandacht aan het analyseren van de verkregen data en het
automatisch nakijken van toetsen. Met behulp van de opdrachtkaarten kun je tijdens de training
zelf aan de slag. Leren door doen!
Basisniveau:
• Basisinstellingen Google Formulieren
• Een nieuw formulier (vragenlijst en/of toets) maken, uitzetten en reacties verwerken
Gevorderden niveau:
• Google Formulieren navigatie van pagina tot pagina beheren
• Delen en samenwerken in Google Formulieren
• Meldingen voor nieuwe formulierreacties weergeven en beheren
Duur: 2 uur, in overleg ook korter of i.c.m. andere modules mogelijk
Aantal deelnemers: max. 20
Kosten: € 475,- (vrijgesteld van btw)

“Duidelijke uitleg, ook voor collega’s
die niet zo computervaardig zijn. “
PCB De Ark, leerkracht en ICT-er
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Trainingen
Classroom
Deze Google applicatie helpt leerkrachten om alle overige G Suite applicaties optimaal in de klas
in te zetten. Ook kun je hiermee het digitale huiswerk organiseren. Deze training is nuttig voor
leerkrachten waarvan zijn of haar klas al bezig is of aan de slag gaat met Google Documenten
en Google Presentaties. Tijdens de training wordt door middel van opdrachtkaarten aandacht
besteed aan hoe je lesgroepen kunt maken, hier opdrachten in klaar kunt zetten en gemakkelijk
tussen leerlingen kunt differentiëren.
Om deel te nemen aan deze training is het belangrijk dat je wel basiskennis hebt van Google
Drive, Documenten, Gmail en Agenda.
Basisniveau:
• Lesgroepen maken en beheren
• Nieuwe opdrachten maken
• Cijfers en feedback geven
• Met lesgroepen communiceren
Gevorderden niveau:
• Een toets maken in Google Formulieren en toevoegen aan een opdracht
• Leerlingen tijdens het uitvoeren van opdrachten feedback geven
• Lesgroepen organiseren
• Gemaakte opdrachten en gegeven feedback of cijfers wijzigen
Duur: 2 uur, in overleg ook korter of i.c.m. andere modules mogelijk
Aantal deelnemers: max. 20
Kosten: € 475,- (vrijgesteld van btw)

Sites
De nieuwe Google Sites is een gebruiksvriendelijke applicatie waarin je zelf eenvoudig een
intranet/website kunt bouwen. Sites kan zodanig ingericht worden dat het een verzamelplek
van informatie wordt. Tijdens de trainingen worden de juiste competenties ontwikkeld om
uiteindelijk zelf, maar ook in samenwerking met collega’s en leerlingen, mooie Google Sites te
bouwen.
Basisniveau:
• Basisinstellingen Sites
• Een nieuwe Site opzetten
• Tekst en beeld toevoegen
Gevorderden niveau:
• Vormgeving
• Meerdere pagina’s creëren
• Formulieren implementeren
Duur: 2 uur, in overleg ook korter of i.c.m. andere modules mogelijk
Aantal deelnemers: max. 20
Kosten: € 475,- (vrijgesteld van btw)
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Trainingen
COOL portaal
COOL is een leerplatform dat optimaal werkt met G Suite for Education. Leerkrachten kunnen
voor de klassen waaraan zij gekoppeld zijn applicaties aan- en uitzetten. Daarnaast kan de knop
‘Prikbord’ fungeren als online communicatiemiddel met leerlingen. Op Chromebooks kunnen
leerkrachten live meekijken met leerlingen via de knop ‘Meekijken’. Bovendien wordt het gebruik
van Google Classroom vereenvoudigd door de mogelijkheid om vanuit COOL lesgroepen aan te
maken vanuit de ParnasSys of Magister synchronisatie.
Basisniveau:
• Eigen groep inzien en beheren
• Applicaties aan- en uitzetten
• Wachtwoorden van leerlingen inzien en wijzigen
Gevorderden niveau:
• Prikbord: berichten versturen naar leerlinge en collega’s
• Via COOL lesgroepen in Classroom aanmaken
• Bestaande en nieuwe applicaties toevoegen aan COOL portaal
• Meekijkfunctionaliteit voor Chromebooks
Duur: 2 uur, in overleg ook korter of i.c.m. andere modules mogelijk
Aantal deelnemers: max. 20
Kosten: deze training is normaliter onderdeel van het overstaptraject naar Cloudwise. Heb je
interesse in een lose COOL training, neem dan gerust contact op.

COOL opfristraining
Een herhaling of verdieping van de volgende modules:
• COOL portaal
• Google Drive
• Google Documenten
• Gmail
Hierbij behandelen we ook de nieuwe ontwikkelingen binnen deze modules. Per schoollocatie
wordt er gekeken waar behoefte aan is qua inhoud. Op deze manier wordt op elke locatie een
passende training gegeven.
Deze trainingen is bijvoorbeeld als volgt op te splitsen:
• 1 uur een opfristraining voor herhaling van het basisniveau.
• 1 uur een verdiepingstraining voor de gevorderden.
Duur: 2 uur, in overleg ook korter of i.c.m. andere modules mogelijk
Aantal deelnemers: max. 20
Kosten: € 475,- (vrijgesteld van btw)
“Alles wordt helder en duidelijk
uitgelegd en in een fijn tempo.”
OBS de Klokkebei, leerkracht
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Trainingen
Stel je eigen training samen
Stel je eigen training samen door twee of meerdere modules met elkaar te combineren.
Voorafgaand inventariseren we het niveau en de vragen met behulp van een
inventarisatieformulier. Als dit de wens is dan behandelen we hier ook de nieuwe ontwikkelingen
van deze modules.
Duur: 2 uur, in overleg ook korter of i.c.m. andere modules mogelijk
Aantal deelnemers: max. 20
Kosten: € 475,- (vrijgesteld van btw)

Bij Cloudwise trainingen
Elk kwartaal worden er bij Cloudwise op kantoor in Woerden de volgende trainingen
aangeboden:
• Gmail en Google Agenda
• Google Drive en Google Documenten
• Google Spreadsheets
• Google Formulieren
• Google Classroom
Duur: 2 uur
Aantal deelnemers: max. 15
Kosten: per training € 75,- incl. btw per persoon

Opdrachtkaarten voor leerlingen
Ben je op zoek naar een manier om ook jouw leerlingen te ondersteunen in
het gebruik van G Suite applicaties? Kies dan voor de verschillende sets met
opdrachtkaarten voor leerlingen, voor primair èn voortgezet onderwijs.
Leerlingen leren met behulp van eenvoudige opdrachten hoe ze een
werkstuk in Google Documenten opstellen, een spreekbeurt of presentatie
in Google Presentaties maken of hoe ze efficiënt kunnen zoeken in Google.
Je kunt een pakketje van 10 sets per onderwerp aanschaffen of een
totaalpakket met alle onderwerpen voor het PO of VO.
De opdrachtkaarten bestel je via onze webshop op www.cloudwise.nl
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Trainingen
Google Certified Educator Level 1
Word Google-gecertificeerd! Dit certificaat geeft aan dat je als leerkracht beschikt over de
basistechnieken voor het gebruik van Google tools in de klas.
De cursus Google Educator level 1 bestaat uit drie sessies van drie uur en focust op het behalen
van het examen Google Educator level 1. Hierbij is het van belang dat je al dagelijks werkt met
G Suite for Education op school. Daarnaast dient de cursist met een zelfstudietijd van minimaal
zes uur rekening te houden.
Sessie 1
Je ontvangt een checklist om je instrumentele vaardigheden gedurende de cursus bij te houden.
Je leert over het gebruik van technologie in de les, toegang tot hulp en informatie, het maken
van papierloze lessen, tijd besparen in communicatie en activiteiten organiseren voor jezelf en
anderen. Tijdens de sessie bespreken we te verwachte toetsvragen en casussen.
Sessie 2
Je leert over online vergaderen, het werk van leerlingen online zetten, inzicht krijgen en het
delen van leerontwikkeling, het leervermogen, de online vaardigheden en de creativiteit van
leerlingen vergroten. Tijdens de sessie bespreken we te verwachte toetsvragen en casussen.
Sessie 3
Je leert over het maken van interactieve lessen, het inzetten van video’s, groepswerk faciliteren,
over digitaal burgerschap en het positief bevorderen van online gedrag. We lopen de checklist
nog één keer door en eindigen met een testexamen met theorievragen.
Na het bijwonen van de drie sessies kun je het officiële examen van Google binnen zeven dagen
ná afloop van de cursus thuis maken. Je bent ook welkom om het examen bij ons op kantoor te
maken. Je krijgt voor dit examen maximaal drie uur de tijd. Indien er meerdere deelnemers het
examen bij ons op kantoor maken, regelen wij als afsluiting een gezamenlijke borrel!
Van Educator naar Inspirator
Ben je van plan om de ICT-coördinatoren op je school of stichting een trainingsimpuls te geven?
Bekijk dan het Train-de-trainer traject op pagina 12. Hiermee leren de nieuw gecertificeerde
Educators hun kennis te delen met hun collega’s. Zo maak je de juiste start in een drie uur
durende sessie tegen een gereduceerd bedrag.
Duur: drie sessies van 3 uur
Aantal deelnemers: max. 15
Kosten: € 345,- per persoon (vrijgesteld van btw), inclusief trainingsmateriaal, een proefexamen,
één examenkans, drinken en snacks
Locatie: standaard vindt deze cursus plaats bij Cloudwise op kantoor. In overleg kan de cursus
ook op locatie worden gegeven.
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Trainingen
Google Certified Educator Level 2
Wil je ná het behalen van Level 1 ook aantonen dat je als leerkracht vaak Google tools gebruikt in
je les en geavanceerde vaardigheden bezit voor het integreren van technologie? Wil je je kennis
verbreden en handvatten verkrijgen om je collega’s te helpen om Google-tools ook optimaal in
de klas in te zetten? Volg dan onze sessies voor het behalen van Google Educator Level 2.
De cursus Google Educator Level 2 focust op het behalen van het examen. De cursus bestaat uit
drie sessies van drie uur. Daarnaast dient de cursist met een zelfstudietijd van minimaal zes uur
rekening te houden. Om deel te nemen aan deze cursus moet je het examen Google Educator
Level 1 hebben gehaald.
Sessie 1
Online materiaal organiseren en delen, meer halen uit de Google Apps die je al gebruikt, het
analyseren en interpreteren van data en het organiseren van je klas en schoolmateriaal.
Sessie 2
Het ontwikkelen van interactieve curricula en leermodellen, lessen geven over de wereld, de
kracht van Google Research gebruiken.
Sessie 3
Het maken van een testexamen met theorievragen, het doorlopen van de te verwachte casussen
en praktische tips ter voorbereiding op het echte examen.
Na het bijwonen van de drie sessies kun je het officiële examen van Google binnen zeven dagen
ná afloop van de cursus thuis maken. Je bent ook welkom om het examen bij ons op kantoor te
maken. Je krijgt voor dit examen maximaal drie uur de tijd. Indien er meerdere deelnemers het
examen bij ons op kantoor maken, regelen wij als afsluiting een gezamenlijke borrel!
Van Educator naar Inspirator
Ben je van plan om de ICT-coördinatoren op je school of stichting een trainingsimpuls te
geven? Bekijk dan het Train-de-trainer traject op de volgende pagina. Hiermee leren de nieuw
gecertificeerde Educators hun kennis te delen met hun collega’s. Zo maak je de juiste start in een
drie uur durende sessie tegen een gereduceerd bedrag.
Duur: drie sessies van 3 uur
Aantal deelnemers: max. 15
Kosten: € 345,- per persoon (vrijgesteld van btw), inclusief trainingsmateriaal, een proefexamen,
één examenkans, drinken en snacks
Locatie: standaard vindt deze cursus plaats bij Cloudwise op kantoor. In overleg kan de cursus
ook op locatie worden gegeven.

“De trainer was to the point,
enthousiast en geduldig (want dat
moet je zijn met onderwijsmensen).”
GBS De Wingerd, directielid

11

Trainingen
Train-de-trainer
Heb je één of meerdere ICT-vaardige docenten in jouw organisatie die graag hun kennis op
regelmatige basis willen delen met collega’s? Dan is het Train de trainer traject iets voor jullie.
Wat is Train de trainer?
Cursisten leren om hun eigen collega’s te trainen, ondersteunen en begeleiden in het gebruik
van G Suite for Education applicaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie en
het kennisniveau van de deelnemers. Hebben de cursisten al Google Certificaten? Dan kan er
gefocust worden op andere handige tips & tricks binnen de G Suite Apps die in Google Educator
cursus niet naar voren komen. Daarnaast worden er handvatten geboden om zelf trainingen
op te zetten voor collega’s en kijken we naar hulpmiddelen als inventarisatieformulieren en
opdrachtkaarten.
We kunnen je 3 varianten bieden:
• Een losse training van 3 uur - cursisten zijn al in het bezit van Google certificaten
• Een traject van meerdere trainingen - cursisten behalen tijdens dit traject minimaal één Google
certificaat
• Een traject van meerdere trainingen - cursisten hebben geen Google certificaten en willen die
ook niet behalen
Wij adviseren om de training te combineren met de cursus Google Educator Level 1 en/of 2
(variant 2). Deze cursussen geven je namelijk inzicht in vrijwel alle Google Apps en helpen om
deze beter in het onderwijs in te zetten. Op de vorige pagina’s staat beschreven wat je leert
tijdens deze cursus. Neem contact op met je accountmanager voor een offerte op maat.
Kies je toch voor een traject zonder de certificaten te behalen, dan bepalen wij samen met jou
wat een passend traject is. Hierbij wordt aandacht besteed aan jullie verwachtingen en doelen.
Zo kunnen jouw medewerkers toch trainingen binnen de organisatie geven.
Duur: vanaf 3 uur
Aantal deelnemers: max. 8
Kosten: € 475,- (vrijgesteld van btw) voor de eerste variant (losse training en cursisten zijn al in
het bezit van Google certificaten). Neem contact op voor een offerte op maat voor de overige
varianten.
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Workshop
Privacy & veiligheid
De privacywetgeving is per 25 mei 2018 veranderd. De GDPR (General Data Protection
Regulation) of in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is in
werking getreden. Levert dit nog onduidelijkheid of problemen op voor jouw stichting of school?
Deze workshop helpt jou of nieuwe medewerkers om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. In de
workshop gaan we in op de gevolgen voor scholen en geven we vooral praktische tips over wat
je kunt doen om veiligheidsproblemen te voorkomen.
Wat komt er aan bod:
• alles wat je moet weten rondom privacy en de GDPR
• veilig printen, e-mailen en delen van documenten
• pc’s locken, wachtwoordmanagement
• beveiliging en Google
• tips voor het privacybeleid binnen de school of stichting
• do’s en dont’s op het gebied van privacy
Resultaat:
• je bent op de hoogte van de privacywetgeving
• je kunt de opgedane kennis direct gebruiken
• je ontvangt de poster: 10 tips voor Privacy & Security op school
Deze workshop bieden we aan in 2 varianten:
• Voor ICT’ers: in deze workshop ligt de nadruk op de praktische zaken rond privacy en het
informeren en ondersteunen van je collega’s
• Voor medewerkers: heb je nieuwe medewerkers of heb je het idee dat je team nog niet
helemaal op de hoogte is op het gebied van privacy in de school? Deze workshop focust op
de dagelijkse zaken waar je als leerkracht op moeten letten binnen de AVG.
Duur: 2 uur
Aantal deelnemers: max. 15
Kosten: € 595,- incl. btw

“Fijn dat de training wordt
afgestemd op het kennisniveau
binnen de groep.”
GBS De Triangel, leerkracht bovenbouw
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Workshops
Leren met VR - Google Expeditions: voor leerlingen
Laat je leerlingen kennismaken met VR in de klas! Ontdek hoe een astronaut leeft in de ruimte
of duik in oceanen tussen vissen en koraal. Bekijk het menselijk lichaam vanbinnen en bezoek de
grootste bezienswaardigheden in de wereld zonder je lokaal te verlaten. Dit kan allemaal met de
Virtual Reality app Google Expedities.
Wij komen langs met alle benodigdheden en gaan met de leerlingen op een leerzame,
maar vooral ook leuke reis naar het onbekende! In ongeveer één uur tijd laten we jouw klas
kennismaken met een expeditie naar keuze. Je leerlingen krijgen de tijd om lekker rond te
neuzen en we behandelen natuurlijk de bijbehorende theorie.
Wij nemen mee:
• Cardboard VR brillen die de leerlingen daarna mee naar huis mogen nemen
• Smartphones voor in de brillen
• Leerkrachttablet
• Extra router voor goed wifi
Duur: 2 uur, verdeeld over 2 klassen
Aantal deelnemers: max. 1 klas per sessie
Kosten:
• € 495,- incl. btw bij een keuze van twee expedities uit onze top 5
• € 595,- incl. btw voor een op maat gemaakt expeditie

Leren met VR - Google Expeditions: voor leerkrachten
Ben je van plan VR uitgebreider in te gaan zetten binnen je school? Dan is de workshop Leren
met VR - Google Expedities iets voor de leerkrachten in jouw team. Tijdens deze twee uur
durende workshop maak je als leerkracht kennis met VR en de App Google Expedities. Je ervaart
hoe leuk VR is, maar we gaan ook samen aan de slag en bedenken met elkaar hoe je VR kunt
integreren binnen het onderwijs.
Na deze workshop gaat iedereen naar huis met kennis over de mogelijkheden binnen Google
Expedities, maar ook andere leuke VR apps, en kan iedereen zelfstandig aan de slag met de
eigen leerlingen.
Wij nemen mee:
• Voldoende Cardboard VR brillen voor één klas die de leerkrachten mee mogen nemen
• Smartphones voor in de brillen
• Leerkrachttablet
• Extra router voor goed wifi
Duur: 2 uur
Aantal deelnemers: max. 25
Kosten: €495,- incl. btw
“Fijn dat je mee kan doen op je eigen
device: dan blijft het beter hangen.”
GBS De Wingerd, leerkracht bovenbouw

14

Workshops
Leren met AR - Google Expeditions
Vanaf eind 2018 beschikbaar: Leren met Augmented Reality! Ontdek de grootste werken van
Leonardo da Vinci en haal het heelal naar het klaslokaal om het zonnestelsel te bekijken. Loop
een rondje om een arena en bekijk de uitrusting van gladiatoren om even terug te gaan naar de
Romeinse tijd. Met AR kunnen de leerlingen dit allemaal van een afstandje of dichtbij bekijken op
onze Acer tablets, terwijl ze rondlopen in hun eigen lokaal.
Tijdens een interactieve les halen wij de virtuele wereld naar het klaslokaal. Wij nemen alle
benodigdheden mee en in ongeveer één uur laten wij de klas kennismaken met AR door middel
van een expeditie naar keuze. Je leerlingen krijgen de tijd om de wereld op een leerzame en
leuke manier te ontdekken. Daarnaast kunnen leerkrachten meekijken achter de schermen,
zodat zij ook weten hoe zij een expeditie kunnen leiden en met Google Expeditions aan de slag
kunnen.
Optioneel: te combineren met VR Google Expedities
Wij nemen mee:
• Tablets voor leerlingen
• Leerkrachttablet
• Extra router voor goede wifi
Duur: 2 uur, verdeeld over 2 klassen
Aantal deelnemers: max. 1 klas per sessie
Kosten: € 495,- incl. btw

Breakout Kit
Spelenderwijs leren over Google Apps? Ga dan aan de slag met de Breakout Kit in jouw klas! Met
de Breakout Kit leren leerlingen vaardigheden van de Google Apps.
Hoe het werkt? Een trainer van Cloudwise komt langs op de school met een Breakout Cloudwise
kit. Wij zetten de hele puzzel klaar, helpen bij de uitvoering ervan en leiden de discussie met
de kinderen achteraf. De docent geeft van te voren aan welke puzzel hij of zij graag zou willen
behandelen met de kinderen.
Wij nemen mee:
• Breakout Cloudwise kit
• Alle puzzelbenodigdheden
• Discussiekaartjes
Duur: 			
Aantal deelnemers:
Kosten: 			
			

2 uur, inclusief opzeten en evalueren
max. 1 klas per sessie
€ 495,- incl. btw bij een keuze uit de beschikbare puzzels
€ 750,- incl. btw voor een breakout sessie op maat
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Workshops
Visieversneller
Tijdens deze workshop gaan we gezamenlijk met het schoolteam een actieplan ICT maken voor
je school. Na een inleiding gaan we brainstormen over visie stellingen en ICT stellingen. Hoe wil
je je onderwijs vormgeven en welke ICT-doelstellingen passen daarbij. In groepjes kom je tot
keuzes en prioriteiten en aan het einde van de sessie rolt er een kant-en-klaar actieplan uit de
tool. De kracht van dit plan is dat het breed gedragen wordt, omdat iedereen heeft mee kunnen
discussiëren en betrokken is.
Het grote voordeel van deze werkwijze is dat dit plan door leraren zelf gecreëerd wordt. Het
is niet een plan dat van bovenaf door de ICT-coördinator of de directie tot stand komt en waar
verder niets meer mee gebeurd. Met dit plan heeft iedereen inspraak en daarmee is de kans van
slagen vele malen groter.
Duur:			
Benodigdheden:
Aantal deelnemers:
Kosten: 			

150 - 180 minuten
Digibord, enkele Chromebooks, laptops of tablets en draadloos internet
10 – 25 personen
€ 595,- incl. btw

Mediawijsheid
We gaan in op de vraag waarom het van belang is om kinderen mediawijs te maken. Na een
inleiding kijken we naar de aspecten van informatievaardigheden, basisvaardigheden en veilig
internet. We laten zien hoe jouw leerlingen verantwoord internet kunnen inzetten bij het zoeken
van informatie en maken van werkstukken. Daarnaast kijken we naar protocollen en afspraken
voor het gebruik van ICT om het ICT-gebruik op school in goede banen te leiden. Ook kijken we
naar enkele methodes en leerlijnen die je kunt gebruiken om je school mediawijs te maken.
Daarnaast gaan we in op social media in je onderwijs. We kijken niet alleen naar het gebruik
onder leerlingen, maar ook naar mogelijkheden om je als school te profileren naar de wereld en
te communiceren naar ouders.
Duur: 			
Benodigdheden:
Aantal deelnemers:
Kosten: 			
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150 - 180 minuten
Digibord, enkele Chromebooks, laptops of tablets en draadloos internet
Tot 25 personen
€ 595,- incl. btw

Workshops
Laagdrempelige ICT-voorbeelden
In deze workshop gaan we na een korte inleiding op ICT in het onderwijs praktisch aan de slag
met eenvoudige ICT-toepassingen die je de volgende dag al in je eigen klas kunt inzetten. De
toepassingen zijn vaak gratis en webbased. Denk aan Google Earth, Kahoot, Plickers, Socrative,
digitale prentenboeken, qr-codes, Padlet, Animoto, Prowise Presenter & Connect, Google Artproject, Quiver, educatieve apps, etc. In deze workshop is er voldoende tijd om ook zelf actief
met de toepassingen aan de slag te gaan.
Voor groep 1 t/m 8 zitten er geschikte toepassingen bij. De meeste toepassingen zorgen er ook
voor dat je leerlingen actief kunt betrekken bij de lessen en meer interactie creëert.
Duur: 			
Benodigdheden:
Aantal deelnemers:
Kosten: 			

150 - 180 minuten
Digibord, enkele Chromebooks, laptops of tablets en draadloos internet
Tot 25 personen
€ 595,- incl. btw

21st century skills: onderzoekend leren
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met een methodiek voor onderzoekend leren. Deze
methodiek is geïnspireerd op SOLE’s (self organised learning environments) van Sugata Mitra.
Door middel van onderzoeksvragen gaan leerlingen coöperatief op zoek naar antwoorden.
Daarbij mogen ze gebruik maken van diverse middelen, waaronder ICT.
Tijdens dit proces komen in feite alle 21st century skills aan bod. De betrokkenheid van
leerlingen is enorm en kennis blijft op deze manier goed bewaard in het langetermijngeheugen
van kinderen (deep learning). Deze methodiek kan in groep 1 t/m groep 8 toegepast worden en
is een eye-opener voor vele scholen!
Duur: 			
Benodigdheden:
Aantal deelnemers:
Kosten: 			

150 - 180 minuten
Digibord, enkele Chromebooks, laptops of tablets en draadloos internet
10 – 25 personen
€ 595,- incl. btw
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Workshops
21st century skills: ontwerpend leren
We gaan aan de slag met makereducatie. Dit doet vooral een beroep op creativiteit van
kinderen. Samenwerkend gaan ze aan de slag met diverse probleemstellingen. Met diverse
hardwarematige hulpmiddelen bouwen ze projectmatig in groepjes aan oplossingen. Denk
hierbij aan materialen zoals robots, Makey Makey, littleBits, micro:bit, greenscreen, etc.
In deze workshop verkennen we het landschap van makereducatie, experimenteren we met
diverse toepassingen (zowel gratis als betaalde toepassingen) en geven we handreikingen om
deze vorm van onderwijs duurzaam in te bedden op je school. Door deze manier van onderwijs
kom je volop tegemoet aan de 21st century skills die allemaal aan bod komen in deze methodiek.
Duur: 			
Benodigdheden:
Aantal deelnemers:
Kosten: 			

150 - 180 minuten
Digibord, enkele Chromebooks, laptops of tablets en draadloos internet
10 – 25 personen
€ 595,- incl. btw

3D-printen
Wil jij met jouw leerlingen aan de slag met ontwerpend leren, creativiteit en 3D-printen? Beleef
een onvergetelijke en innovatieve studiedag!
In deze sessie:
• verdiepen we ons in de mogelijkheden van 3D-printen voor het onderwijs
• maken we zelf een 3D-ontwerp in Tinkercad
• bekijken we diverse didactische toepassingen om de 3D-printer in te zetten in de les
• gaan we uiteraard ook printen op de Da Vinci Junior
Deze 3D-Printer is zeer geschikt voor het basisonderwijs en deze ontvang je bij de workshop.
Duur: 			
Benodigdheden:
Aantal deelnemers:
Kosten: 			
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3 uur
Digibord, enkele Chromebooks, laptops of tablets en draadloos internet
Tot 25 personen
€ 1195,- incl. btw, incl. 3D-printer

Workshops
Programmeren in het onderwijs
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met programmeren op de basisschool. Vanaf groep
1 zijn er al prachtige programma’s waarmee je kinderen op een speelse manier de beginselen
van programmeren bij kunt brengen. Dat hoeft overigens niet met een computer, maar kan
ook ‘offline’. We laten in deze workshop een aantal (gratis) programma’s zien waarmee je kunt
starten. We kijken naar site’s zoals code.org, codekinderen.nl en scratch en leren de basis.
Daarnaast kijken we ook naar offline manieren van programmeren zoals met de Bee-Bot en met
CodeWise.
Aan het einde van de sessie heb je een goed idee over het belang en nut van programmeren in
het onderwijs en beschik je over ideeën en lesmateriaal waarmee je van groep 1 t/m groep 8 aan
de slag kunt op school.
Duur: 			
Benodigdheden:
Aantal deelnemers:
Kosten: 			

150 - 180 minuten
Digibord, enkele Chromebooks, laptops of tablets en draadloos internet
10 – 20 personen
€ 595,- incl. btw
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Opleidingen
Post-HBO opleiding ICT-coördinator / iCoach
Wil je op onderwijskundig gebied een sleutelrol vervullen bij het implementeren en begeleiden
van ICT in het onderwijs, dan past deze opleiding bij jou. De opleiding is gevalideerd door het
lerarenregister op Post-HBO niveau en je ontvangt een erkend certificaat voor 50 register-uren,
mits de opleiding succesvol wordt afgerond.
Onderwerpen die aan bod komen:
• Laagdrempelige praktische ICT-voorbeelden die direct toepasbaar zijn in de klas
• Nulmeting schoolbalans
• Profiel van de ICT-coördinator
• Naar een mediawijze school
• Hoe ga je om met collega’s die weerstand bieden?
• Coaching
• 21st century skills en SOLE’s (Self Organised Learning Environments)
• Social media en web 2.0 in het onderwijs
• Hoe haal je meer rendement uit je digibord?
• Tablets en financiën
• Visiedoelstellingen en ICT-doelstellingen
• Digitaal leermateriaal
• 21st century skills en makermovement
• Innovatie en ICT
Voorbeelden van opdrachten:
• Breng je schoolbalans (4 in Balans-model) in kaart
• Voer een mediawijsheidactiviteit uit
• Coach een collega
• Pas een social media tool toe in je onderwijs
• Voer in je team de visieversneller uit en maak een plan van aanpak voor jouw school
Voor:			
Duur: 			
			
Aantal deelnemers:
Kosten: 			

Leraren, directeuren, intern begeleiders in het basisonderwijs
50 studie-uren, waarvan 6 klassikale bijeenkomsten à 4 uur en 26 uur
aan studieopdrachten die op school uitgevoerd dienen te worden
Min. 10 - max. 20 personen, op locatie georganiseerd
Vanaf € 695,- per persoon (vrijgesteld van btw)

“Onze trainer was duidelijk,
geduldig en kon snel schakelen bij de
diverse vragen van collega’s.”
Newmancollege, docent
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Opleidingen
Masterclass 21st century skills
In deze basisopleiding 21st century skills maken we kennis met een aantal methodieken om je
onderwijs in te richten en te organiseren aan de hand van 21st century skills. Na het volgen van
de opleiding ben je in staat om onderwijs anders in te richten en kun je ook beargumenteren
waarom je dit wilt. Daarnaast kun je collega’s enthousiasmeren en kun je hen aan de hand van
coaching principes meenemen in de transitie naar goed hedendaags onderwijs waarbij jij een
voortrekkersrol vervult. De opleiding is gevalideerd door het lerarenregister.
Onderwerpen die aan bod komen:
• Introductie 21st century skills
• Kennismaking met SOLE’s (Self Organised Learning Environments)
• Analytisch kijken naar tools en werkvormen
• Nulmeting van je eigen school
• Kennismaken met de Makermovement
• Organisatie en financiën
• Flipping the classroom
• Coaching
Voorbeelden van opdrachten:
• Voer een nulmeting uit op je eigen school
• Bereid een Makermovement-activiteit voor
• Voer een coachingsgesprek met een collega
Voor:			
Duur: 			
			
Aantal deelnemers:
Kosten: 			

Leraren, directeuren, intern begeleiders in het basisonderwijs
25 studie-uren, waarvan 3 klassikale bijeenkomsten à 4 uur en 13 uur
aan studieopdrachten die op school uitgevoerd dienen te worden
Min. 10 - max. 20 personen, op locatie georganiseerd
€ 495,- per persoon (vrijgesteld van btw)

“We ontvingen een heldere
uitleg en kregen ruim de gelegenheid
om onze vragen te stellen.”
GBS Veerkracht, directielid
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Opleidingen
Masterclass ParnasSys
ParnasSys is het meest gebruikte leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem in het PO. Maar
hoe kun je ParnasSys inzetten binnen een effectieve klassenorganisatie? En welke analyses
bieden beter inzicht in de ontwikkeling van jouw leerlingen? Deze Masterclass richt zich op het
effectief en efficiënt inzetten van ParnasSys.
Vaardigheden die aan bod komen:
• invoeren van leerlingen, toetsgegevens en notities
• analyseren van toetsgegevens
• opzetten van systematische leerlingzorg
• de toepassing van verschillende additionele modules
De opleiding biedt een combinatie van theorie en actieve werkvormen, maar heeft bovenal een
praktische insteek: deelnemers passen vaardigheden direct toe in de eigen ParnasSys-omgeving.
1-daagse opleiding
Deze is met name gericht op de eindgebruiker van ParnasSys. Vanuit de rol van leraar, intern
begeleider en schoolleider wordt gekeken naar de toepassing van ParnasSys binnen de
methodiek van Handelingsgericht werken (HGW) en Opbrengstgericht werken (OGW). Hiernaast
is in vogelvlucht aandacht voor een aantal meest relevante modules van ParnasSys.
3-daagse opleiding
De 3-daagse opleiding is naast de inhoud van de 1-daagse opleiding ook gericht op de
ontwikkelaar van de lokale ParnasSys-omgeving. Vanuit de rol van ICT-coördinator wordt
o.a. gekeken naar het opzetten van de groepskaart, (niet-)methodetoetsen, notitie en
plancategorieën en het digitaal rapport. De 3-daagse opleiding biedt tussen elke bijeenkomst
huiswerkopdrachten waarin aangeboden kennis en vaardigheden worden toegepast in de eigen
ParnasSys-omgeving.
Voor:			
Duur: 			
			
Aantal deelnemers:
Kosten:			
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Leraren, directeuren, intern begeleiders in het basisonderwijs
25 studie-uren, waarvan 3 klassikale bijeenkomsten à 4 uur en 13 uur
aan studieopdrachten die op school uitgevoerd dienen te worden
Min. 10 - max. 20 personen, op locatie georganiseerd
1-daagse opleiding: € 195,- per persoon (vrijgesteld van btw)
3-daagse opleiding: € 495,- per persoon (vrijgesteld van btw)

Trajecten
ICT-vaardigheden scan & professionaliseringstraject
Je wilt een professionaliseringsslag slaan met de school of stichting op het gebied van ICT.
Maar, waar liggen de behoeften? Ben jij op het hoogte van het ICT-niveau van al je medewerkers?
Je hebt mooie doelen geformuleerd rondom ICT binnen het onderwijs, maar waar begin je
en hoe werk je overzichtelijk aan de vaardigheden van individuele medewerkers? Onze ICTvaardigheden scan kan voor jou de oplossing zijn.
Hoe werkt de scan?
Alle medewerkers vullen één of meerdere vragenlijsten in. Hierin worden alle (instrumentele)
vaardigheden binnen verschillende G Suite en Office 365 applicaties, digitale geletterdheid en
basisvaardigheden rondom bijvoorbeeld hardware en (educatieve) software getoetst. Als je wilt,
kun je ook nog een sectie toevoegen met specifieke vragen vanuit de school of stichting.
De resultaten
Elke medewerker krijgt na het invullen van de vragenlijst(en) een persoonlijk document
toegestuurd met zijn of haar eigen resultaten per onderdeel. Bovendien verzamelen wij alle
resultaten in één overzicht die vervolgens met behulp van een verslag en presentatie worden
gepresenteerd aan het bestuur.
Naast de resultaten die inzicht geven in de huidige stand van zaken, wordt er op basis van de
vooraf geformuleerde doelen samen met het bestuur een advies geformuleerd. Dit advies
bestaat uit een trainingsprogramma dat helemaal op maat gemaakt is voor de organisatie.
Dit kan variëren van persoonlijke begeleiding en coaching voor de ‘achterlopers’ tot klassikale
trainingen in Google Classroom en bijvoorbeeld Google Certified Educator cursussen voor de
‘voorlopers’ in combinatie met Train-de-trainer trajecten.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Neem gerust
contact op met je accountmanager voor een offerte op maat.

“De trainer heeft een fijne manier
van presenteren. We kregen informatie
die we direct konden toepassen.”
GBS de Tamboerijn, leerkracht

23

Trajecten
Meerjarig ICT-professionaliseringstraject
Tijdens een ICT-professionaliseringstraject werken we aan het optimaal inzetten van ICT. We
bespreken en bepalen samen met jou de doelstellingen en verzorgen de sessies die nodig zijn.
Voorbeeld van een traject:
1. Startbijeenkomst schoolniveau
2. Aanpak Eigen Vaardigheid
3. Workshops (zie trainingen en workshops in deze catalogus)
4. Coaching/opleiding ICT-coördinatoren
5. Ondersteuning op de werkplek
6. Tussenevaluatie schoolniveau
7. Afstemming directie
Kosten: € 595,- per dagdeel (incl. btw) of € 1.095,- per hele dag (incl. btw)

Circus leren programmeren
Twee dagen die in het teken staat van programmeren, coderen, makeronderwijs en 21st century
skills. Een op de school afgestemd programma, waarbij na afloop alle materialen (inclusief
3D-printer!) op school achterblijven.
In de leskisten die we samenstellen voor Circus leren programmeren, vind je bijvoorbeeld
littleBits, de Bee-Bot, Makey Makey en een 3D-printer. Ook vind je hierin handleidingen voor
online toepassingen voor programmeren.
Als een rondreizend circus gaan we de locaties van de stichting langs. Twee schooldagen per
school gaan we met de groepen aan het werk met programmeeractiviteiten. Deze activiteiten
zijn afgestemd op onder-, midden- en bovenbouw.
Voorbeelden van activiteiten:
• Scratch junior
• Stop motion
• Construeren met littleBits
• Makey Makey
• Thymio eenvoudig programmeren
• Blue-Bot
• LEGO WeDO 2.0
• Doodle 3D transform en de 3D-printer
Kosten: € 595,- per dagdeel (incl. btw) of € 1.095,- per hele dag (incl. btw)
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Diensten
Privacycheck - veilig samenwerken en informatie delen
Met de ingang van de nieuwe privacywet op 25 mei 2018 staat privacy nog hoger op de agenda
bij veel scholen. Tegelijkertijd zien wij dat bij stichtingen en scholen lang niet altijd duidelijk is
welke privacyinstellingen er gedaan kunnen worden binnen G Suite for Education of Office 365.
Cloudwise wil je hier graag bij helpen en je adviseren. Dat doen we met de introductie van onze
nieuwe dienst: de Cloudwise Privacycheck.
Tijdens deze check komen we langs bij jou op school en doorlopen samen met de ICT’er
de hele G Suite for Education of Office 365 omgeving. We adviseren je over de risico’s van
de verschillende mogelijkheden en zorgen zo dat alles juist staat ingesteld. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan:
• Mogen de leerlingen wel of niet de chat gebruiken?
• Welke opties bied je wel aan de bovenbouw, maar niet aan de onderbouw?
• Welke instellingen rond e-mail kun je het best doen?
• Wat mag je delen met mensen binnen en buiten de school?
Hierdoor creëren we bewustwording over welke keuzes je als stichting of school kunt maken op
dit gebied.
Tip: combineer de Privacycheck met de Admin training diep de volgende pagina staat
beschreven. Dan ben je gelijk ook op de hoogte van de meestgebruikte instellingen in de Admin
Console.
Voor: (bovenschools) ICT’er
Duur: dagdeel bij jou op locatie
Kosten: € 595,- incl. btw

“We hadden een leuke,
enthousiaste trainer. Ze wist
eigenlijk alle vragen te beantwoorden.”
GBS De Wingerd, leerkracht bovenbouw
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Diensten
Admin training
Gedurende een dagdeel komt er iemand langs op locatie om samen met de ICT’er of
systeembeheerder de G Suite Admin Console te doorlopen. Tijdens deze hands-on workshop
wordt er een algemeen beeld gegeven van alle mogelijkheden binnen deze beheerders tool.
Daarnaast wordt uitgebreid toegelicht hoe de basis van de Admin Console werkt en wat je er
allemaal kunt vinden. Aan het eind weet je veelgebruikte instellingen makkelijk aan te passen
en kun je applicaties als Google Agenda, Gmail en Google Drive beheren volgens de wensen van
jouw organisatie. Ook worden je handvatten geboden zodat je ná de training weet hoe je het
beste instellingen kunt vinden in de uitgebreide Admin Console, waar je terecht kunt met je
vragen en handige bronnen om jezelf up-to-date te houden. UIteraard komen ook de instellingen
rondom het beheren van Chromebooks uitgebreid aan de orde.
Tip: combineer deze training met de Privacycheck die op de vorige pagina staat beschreven.
Na afloop kun je dan weloverwogen beslissingen maken rondom de rechten en toegang die
gebruikers mogen hebben.
Voor: (bovenschools) ICT’er
Duur: dagdeel bij jou op locatie
Kosten: € 545,- (vrijgesteld van btw)

Interim (bovenschools) ICT-coördinator
Ben je op zoek naar een ICT-professional die jouw stichting of school tijdelijk kan ondersteunen?
Een bovenschools ICT-coördinator ondersteunt scholen en besturen bij het maken van de juiste
keuzes als het gaat om de invoering van ICT. Het takenpakket is zeer divers. Het kan gaan om
het ontwikkelen van beleid, het aanschaffen van hardware of software, ondersteuning bij de
implementatie van nieuwe systemen, het professionaliseren van scholen en andere zaken rond
ICT.
Op interim basis kan voor een bepaalde periode gebruik worden gemaakt van een professionele
en onafhankelijke bovenschools ICT-coördinator. Dit kan variëren van een halve dag per week
tot meerdere dagen in een week. Met het bestuur wordt gekeken naar het takenpakket en de
behoeftes en op basis daarvan wordt er een voorstel gemaakt voor de invulling, de termijn en de
intensiteit (het aantal dagdelen per week).
Onze bovenschoolse ICT’ers hebben jaren ervaring en voeren de werkzaamheden op interimbasis reeds voor diverse besturen uit. Ze beschikken over een groot netwerk en kennen de markt
goed. Daardoor kunnen ze een compleet beeld schetsen en in overleg met bestuurders tot de
juiste beslissingen komen.
Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden voor jouw situatie!
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Studiereis
Studiereis BETT show - Londen
Laat je tijdens onze BETT reis in januari informeren en inspireren over de meest innovatieve
en actuele thema’s rond ICT en onderwijs! Tijdens deze 3-daagse studiereis combineren
we deelname aan de BETT met het bezoek aan een aantal scholen in Londen. De nieuwste
ontwikkelingen ontdekken én zien hoe scholen, die voorop lopen, dit toepassen in de praktijk.
De BETT show in Londen is ´the world´s leading education technology event´ als het gaat om de
nieuwste ontwikkelingen van ICT en onderwijs. De BETT show trekt jaarlijks vele professionals
vanuit de hele wereld en biedt een uitgebreid programma aan workshops.
Naast de BETT show worden ook de schoolbezoeken als zeer waardevol ervaren. Je bezoekt
twee gerenommeerde scholen die hun sporen hebben verdiend in het gebruik van ICT in
het onderwijs. Tijdens de interactieve bezoeken is er ruimte voor discussie en vragen met de
leerkrachten en leerlingen.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de studiereis.
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