Google Bootcamps
Niveau 1 & 2
Werkt jouw school of stichting al met G Suite for
Education en/of Chromebooks en ben je klaar om
de volgende stap te zetten? In de Google Bootcamp
van Heutink ICT leer je in drie dagdelen alles wat je
nodig hebt om je didactiek te verrijken met tools als
Google Classroom, Google Drive en Google Sites.
De Bootcamps worden afgesloten met een optioneel
online examen voor Google Gecertificeerd Docent
Niveau 1 of 2.

Enkele pluspunten
• Focus op zoveel mogelijk doen
• Focus op zoveel mogelijk samen
• Eerst ervaren als leerling,
vanuit daar kunnen inzetten als
leerkracht
• Huiswerkopdrachten zijn zowel
verwerking als voorbereiding
• Volg je eigen leerproces in de
checklist in Google Classroom

www.heutink.nl

Indeling
De bootcamps voor niveau 1 en niveau 2 hebben beide
dezelfde indeling. Ze bestaan uit 3 bijeenkomsten van
3 uur die plaatsvinden op een door de school of stichting
aan te wijzen locatie. De data en tijden worden in goed
overleg afgestemd en vastgelegd. Idealiter zit er tussen
de bijeenkomsten minimaal 1 week en maximaal 4 weken
zodat deelnemers voldoende tijd hebben om het geleerde
in praktijk toe te passen. Zelfstudie en huiswerk komt
neer op ongeveer 1 - 1,5 uur tussen de bijeenkomsten.

Niveau 1
Tijdens de bootcamp voor niveau 1 komen de belangrijkste apps van G Suite for Education aan bod en leer
je deze op een zinvolle manier in te zetten om bepaalde
processen in je onderwijspraktijk te versimpelen en
efficiënter te maken. De focus ligt hierin vooral op het
leren werken met de individuele apps en hoe je een
duidelijke instructie kunt geven aan je leerlingen. Ook
wordt hierin aandacht besteed aan digitaal burgerschap
en aan de best practices voor het integreren van Googletools in je onderwijs.
Aan bod komt o.a.:
• Samenwerken met Google Drive
• Lesmaterialen organiseren Google Classroom
• Portfolio’s bouwen met Google Sites
• Digitaal toetsen met Google Formulieren
• En nog veel meer

Niveau 2
In de bootcamp voor niveau 2 gaan we meer de diepte in
en ligt het tempo hoger dan bij niveau 1. Hierin wordt de
kennis van de individuele apps verdiept en leer je hoe je
deze naar je eigen hand kunt zetten. Daarnaast leer je

ook hoe je de verschillende apps kunt combineren om zo
innovatieve leerarrangementen vorm te geven. Ten slotte
leer je hoe je add-ons kunt gebruiken om nog meer
functionaliteiten toe te voegen aan de apps die je al kent.
Aan bod komt o.a.:
• Wereldoriëntatie met Google Maps en Google Earth
• Thema’s verrijken met Google Expeditions in VR
• Interactieve en gedifferentieerde lesmaterialen
ontwikkelen
• Je lesmaterialen organiseren
• Je collega’s begeleiden en ondersteunen
• En nog veel meer

Examens
Na afloop van de bootcamps kunnen deelnemers het optionele officiële examen
van Google doen voor Google Certified
Educator Level 1 of 2. Deelnemers ontvangen hiervan tijdens de laatste bijeenkomst van elke bootcamp een voucher
waarmee ze het examen in hun eigen tijd
kunnen maken. De duur van het examen
is maximaal 3 uur en dient in één keer
te worden afgenomen op een eigen device dat voorzien is
van een webcam.

Optioneel: Bootcamp Prep-sessie
Mocht je de bootcamp binnen je school of stichting willen
aanbieden, maar twijfel je of iedereen het niveau aankan
of het startniveau beheerst? Dan kunnen we binnen de
school of stichting een Google Bootcamp Prep-sessie
organiseren van 2 uur waar de deelnemers de absolute
basics onder de knie krijgen om tijdens de eerste echte
Bootcamp-sessie een vliegende start te maken.

Kom maar op!
Wil je meer weten, wil je een offerte ontvangen of wil je meteen aan de slag? Neem dan contact op met je
accountmanager of ga naar heutink-ict.nl/google.
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