De onderwijskundig
ICT-coördinator PO
Wij weten uit de praktijk dat de rol van ICT-er in het basisonderwijs veel vraagt van de deskundigheid van u als ICT-er.
De veranderingen gaan snel: tablets, media wijsheid, cloud
computing, flipping the classroom, BYOD, allerlei vragen
van teamleden en directieleden... “Wat moet ik er allemaal
mee?” Om u daarin wegwijs te maken hebben wij deze
opleiding ontwikkeld: compact, to the point, praktijkgericht
en van hoge kwaliteit.

www.heutink-ict.nl

de onderwijskundig ict-coördinator po

Welke vragen liggen op uw bordje?
Hoe krijg ik de teamleden zover?
• Hoe denken de teamleden eigenlijk?
• Is mijn contact met de teamleden effectief?
• Hoe krijg ik ze zover?
• Profiteren de leerlingen eigenlijk wel van de ICT-middelen?
Welke prioriteiten stel ik eigenlijk?
• Hoe sta ik er zelf in?
• Waar begin ik?
• Wat wordt er eigenlijk van mij verwacht?
• Waar liggen mijn prioriteiten?
Hoe pak ik het aan?
• Van beleidsplan tot uitvoering in de praktijk.
• Hoe richt ik een succesvol ICT-project in?
• Het ontwerpen van een breed gedragen beleidsplan
In samenwerking met Animaz*, specialist op het gebied van
coaching, begeleiding en verandermanagement, heeft Heutink
ICT een praktische en gerichte opleiding met een theoretische
onderlaag opgezet. De cursus is opgebouwd uit beproefde modules die gericht zijn op de inhoudelijke taak van de ICT-er. Daarbij
gaat het bepaald niet alleen om de techniek. Alle facetten van de
functie van de hedendaagse ICT-er komen aan de orde. De ICT-er
leert bijvoorbeeld ook vaardigheden met betrekking tot organisatorische kwesties, het omgaan met weerstanden, het creëren c.q.
verwerven van draagvlak en coachen van leerkrachten.

Inhoud
In een traject van 7 bijeenkomsten krijgt u praktische informatie
en opdrachten over de volgende onderwerpen:
• O
 ntwikkelingen in Onderwijs met ICT en de rol
van de ICT-coördinator
• Verander- en innovatiemanagement
• Projectmanagement
• Coachen van leraren als professionals
• Visieontwikkeling
• Duurzame onderwijsontwikkeling
• 21e century skills en werken in de ’cloud’
• Afronding met portfolio-presentaties

Nico Eigenhuis, Animaz

Wouter Würdemann, Heutink ICT

Na het uitvoeren van de opdrachten heeft u aan het einde van
deze opleiding een duidelijk beeld van de wijze waarop in uw
school innovaties verlopen, een traject uitgezet voor de komende
jaren en zicht gekregen op uw persoonlijke competenties als
ICT-er. Zowel de leerlingen, de school-organisatie als uzelf profiteren hiervan! Ook een in-company opleiding op maat behoort
tot de mogelijkheden.
Cursusleiders Nico Eigenhuis (Animaz) en Wouter Würdemann
(Heutink ICT) staan samen borg voor een in alle opzichten verantwoord programma.

Heutink ICT staat geregistreerd bij het CRKBO en www.registerleraar.nl; tevens kan het eindcertificaat worden gebruikt voor het
bekwaamheidsdossier en een eventuele LB-functie.

Praktische informatie:
• P
 laats: Op basis van de inschrijvingen wordt deze cursus op
verschillende plaatsen in Nederland verzorgd. Voor actuele
informatie: zie website.
• Studiebelasting: 70 uur waarvan 25 contacturen. Deze worden
verdeeld over 7 dagdelen van 3.5 uur.
• Inschrijving: Open inschrijving of in-company.
• Kosten: € 1750,- per deelnemer, incl. materiaal vrij van BTW.

Meer informatie:

Alle facetten van
de functie van de
hedendaagse ICT-er
komen aan de orde.

Voor nadere informatie over de opleiding tot ICT-er en de mogelijk-heden in uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met
Wouter Würdemann, via telefoonnummer 074 240 46 06
of e-mail w.wurdemann@heutink-ict.nl.
*Animaz richt zich op persoonlijk leren en organisatieleren in het onderwijs en het bedrijfsleven. Specifieke
deskundigheid en ervaring in (team)coaching, schoolmanagementopleidingen en assessments voor
leidinggevenden. Gevestigd te Amsterdam.

www.heutink-ict.nl

