Toe aan tablets?
Heutink ICT helpt bij een effectieve implementatie
Tablets kunnen veel betekenen voor het moderne onderwijs.
Maar niet wanneer ze zomaar worden aangeschaft, zonder
onderliggende visie of plan. Heutink ICT wil scholen helpen
verantwoorde keuzes te maken en te komen tot een effectieve implementatie. Daartoe bieden wij in grote lijnen twee
routes. We kunnen u compleet begeleiden aan de hand van
een doordacht stappenplan. Maar we kunnen uw ICT-coördinator(en) ook zodanig trainen dat zij in staat zijn het traject
(of delen daarvan) zelf in te vullen.
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voor compleet begeleide implementatie

Heutink ICT helpt u graag bij het maken van de juiste
tabletkeuze en de inzet van tablets in het onderwijs.
Maar we leveren natuurlijk ook gewoon tablets.
Daarbij kijken we kritisch naar de toepasbaarheid
in het onderwijs. De Predia Go! bijvoorbeeld is een
uniek 3-in-1 device speciaal ontwikkeld voor het
onderwijs. Maar ook iPads en Acer notebooks zijn
prima in te zetten in de klas.

Om de implementatie van tablets in uw onderwijs in goede banen te leiden, biedt Heutink ICT
een compleet begeleidingsprogramma dat bestaat uit 5 heldere stappen.

1

2

Het formeren van een intern begeleidingsteam
Samen formeren we een team dat vanuit onderwijskundig
perspectief het project gaat begeleiden en monitoren. Dit
team bestaat uit een directielid, een ICT’er en een leerkracht, met assistentie van een onderwijsconsulent van
Heutink-ICT. Het team denkt vooral na over wat er allemaal
moet gebeuren om tablets succesvol te implementeren.
Welke doelen gaan we stellen? Voor welk vakgebied gaan
we de tablets inzetten? Het team komt regelmatig bijeen
om de voortgang te bespreken en plannen bij te stellen.
ICT- en competentiescan
Aan de hand van een scan brengen wij het startpunt en het
competentieniveau van uw leerkrachten in kaart. Deze scan
beantwoordt de vraag hoe vaardig de teamleden zijn in het
gebruik van ICT. Zowel de instrumentele als didactische
vaardigheden komen aan bod.
Op grond van de uitkomsten kunnen wij een aanvullend
trainingsplan op maat samenstellen.
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Software- en infrascan
We bekijken uw bestaande infrastructuur en de (educatieve)
software die u gebruikt. Op basis van deze scan kunnen we
beoordelen of uw school ook in dit opzicht klaar is voor het
gebruik van tablets. Zo niet, dan zullen wij u adviseren over
wat er moet gebeuren om er wél klaar voor te zijn.
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Levering, beheer en onderhoud
Nadat de eerste 3 stappen zijn gezet, is het moment gekomen om u de tablets daadwerkelijk te leveren. Aansluitend
verzorgen wij ook het noodzakelijke beheer en onderhoud,
op basis van MDM (Mobile Device Management).
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De implementatie
Op basis van voorgaande stappen ligt er een helder implementatieplan dat breed gedragen wordt. Het plan is SMART
geformuleerd, met concrete doelen en duidelijke omschrijvingen van de projecten die zullen worden gestart.

Randvoorwaarden
Tijdens deze 5 stappen wordt er ook gekeken naar de randvoorwaarden. Hierbij moet u denken aan zaken als financiering,
ouderbetrokkenheid en het dagelijks beheer. Moeten ouders ook
betrokken worden? Is het wenselijk om ouders te laten meebetalen? Hoe organiseren we het beheer? Hoe organiseren we het
opladen van de tablets? Allemaal vragen die we de revue laten
passeren.

Met onze kennis en
ervaring kunt u sneller
en verantwoordelijker
implementeren!

> ga naar www.heutink-ict.nl / webshop
voor ons aanbod

Cursus
om de implementatie zelf
te kunnen uitvoeren
U kunt er ook voor kiezen het implementatietraject met eigen
mensen uit te voeren (waarbij wij waar nodig uiteraard graag
bijspringen met advies). Met het oog daarop bieden wij de cursus
‘Onderwijskundige inzet van tablets’. Onder het motto ‘train de
trainer’ richt deze unieke cursus voor ICT’ers en projectleiders
zich op een duurzame onderwijsverbetering. Deelnemers krijgen
een helder beeld van de mogelijkheden van tablets in het onderwijs, plus concrete tools om de implementatie in hun specifieke
onderwijssituatie in goede banen te leiden.
Thema’s
In deze praktische cursus komen de volgende thema’s aan
de orde:
• Ontwikkelingen in onderwijs en ICT
• Onderwijs in de 21e eeuw
• De rol van de ICT’er/projectleider
• Oriëntatie op verschillende tablets en platformen (Android,
IOS, Windows 8 en Chrome)
• Oriëntatie op de mogelijkheden van de tablet in het onderwijs
• Projectmanagement
Praktische informatie
Plaats: 	Op basis van de inschrijving wordt deze cursus op
verschillende plaatsen in Nederland verzorgd.
Tijd:	4 bijeenkomsten van 3 uur. Daarnaast zult u nog
2 à 3 uur per week bezig zijn met het verwerken van
de theorie en het maken van praktijkopdrachten.
Inschrijving: open inschrijving
Kosten:
€ 695,- per deelnemer.
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wist u dat….
de trainingen en cursussen van Heutink ICT
gevalideerd zijn door registerleraar.nl en dat
Heutink ICT geregistreerd staat bij het CRKBO?
In het register van CRKBO worden onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoende aan de
kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor
Kort Beroepsonderwijs.
Aanvullende trainingsmogelijkheden
Wilt u op bepaalde punten in het implementatietraject extra
kennis en/of vaardigheden verwerven? Dan biedt Heutink ICT
de nodige aanvullende trainingen met betrekking tot de inzet
van tablets in het onderwijs.
• Inspiratiesessie
Een oriëntatie op de werking en mogelijkheden van de tablet
voor uw onderwijs.
• Papierloos vergaderen
Hoe kunt u als schoolorganisatie tablets inzetten voor papierloos vergaderen?
• Oriëntatie op educatief gebruik
Voor scholen die willen kennismaken met de onderwijskundige
mogelijkheden van tablets of tablets beter willen inzetten.

Meer informatie
Voor nadere informatie over deze trainingen en de mogelijkheden in uw specifieke situatie kunt u contact opnemen
met uw adviseur of onze afdeling Training & Advies
op tel. 074 – 240 46 06.
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