Opleiding

Onderwijskundig ict’er
Voor ict-coördinatoren in het basisonderwijs
Zowel in onze samenleving als binnen het onderwijs kunnen we niet
meer om digitalisering heen. Heb jij de kennis om ict op de juiste manier
- beredeneerd - in te zetten binnen het onderwijs? Weet je hoe je ictontwikkelingen kunt vertalen naar praktische toepassingen in de
praktijk? En hoe jij collega’s daar enthousiast voor krijgt?
Digitalisering en ict een toekomstbestendige en bewuste plek geven binnen
je onderwijspraktijk: dat vraagt om kennis en een doordachte aanpak. Wil je
weten hoe je ict kunt inzetten voor bijvoorbeeld het verbeteren van de leer
opbrengsten of hoe ict zich verhoudt tot de 21e-eeuwse vaardigheden? En hoe
je het innovatieve vermogen van je school kunt stimuleren en daar collega’s
enthousiast voor krijgt? Dan is deze opleiding iets voor jou.

“Als onderwijskundig ict’er was ik op zoek naar verdieping om mijn
rol beter vorm te kunnen geven. Tijdens deze opleiding van O21
maakte ik een concreet plan van aanpak voor het inzetten van ict
bij de ontwikkeling van onze school. De grote meerwaarde van
O21 en deze opleiding? Het onderwijs en de ontwikkelingen daarin
staan echt centraal. Van daaruit wordt de brug geslagen naar ict.”

Karin van de Sande, leerkracht en ict’er,
basisschool De Keizerskroon

We zien je
graag bij onze
oict-opleiding!

Inhoud van deze opleiding

Trainers

In de opleiding tot oict’er word je opgeleid tot onderwijs & ict-specialist.
Na afloop van de opleiding:
• heb je nóg meer inzicht in de mogelijkheden van digitale middelen van
het onderwijs van jouw school en jouw collega’s;
• heb je een concreet Plan van Aanpak, toegeschreven naar de behoefte
van jouw school: je kunt het zó gaan uitvoeren;
• weet je wat er ‘te koop is’ op het gebied van digitale geletterdheid en
hoe jij je collega’s kunt meenemen in veranderprocessen;
• heb je nieuwe mensen leren kennen met dezelfde interesse als jij
als het gaat om onderwijs en digitale middelen: je hebt er dus een
waardevol netwerk bij!
De opleiding bestaat uit vier dagen (of zeven halve dagen). Tussen de bijeen
komsten door krijg je tweemaal de gelegenheid om feedback op je Plan van
Aanpak te krijgen van onze ervaren trainers. De dagen zien er als volgt uit:

Joris Groenendijk
Onderwijsadviseur
digitale leermiddelen
joris@o21.nu
06 - 306 498 02

Dag 1
Start

In deze eerste bijeenkomst maak je kennis met andere cursisten en de trainers
en worden we al meteen concreet. Je leert doelen te omschrijven (die van
jezelf en die van je school) en een Gewenst Resultaten Schema (GRS) op te
stellen. Dit zal al meteen de basis gaan vormen van je Plan van Aanpak.
Ook inspireren we je aan de hand van nieuwe ict-trends in (en buiten) het
onderwijs en verdiepen ons in de aard van adaptieve leermiddelen, die de
toekomst van het onderwijs mede gaan bepalen. Hoe zet je die in, terwijl je als
leerkracht van meerwaarde blijft voor je leerlingen?

Dag 2

Veranderkunde
In deze dag duiken we in de kunst van ‘mensen mee krijgen’. Want je team
meekrijgen in het digitaal geletterd worden kan een uitdaging zijn, die je

Marc van Maastricht
Onderwijsadviseur
marc@o21.nu
06 - 440 505 15

alleen voor elkaar krijgt als je collega’s het zelf willen! Je krijgt antwoord op
de volgende vragen: welke veranderprocessen en -modellen zijn er? En hoe
gebruik je die om een traject van verandering op jouw school succesvol te
maken?
We oefenen aan de hand van casussen en ontdekken innovatieve manieren
om de communicatie met het team te optimaliseren. Ook kijken we naar de
verschillende taakprofielen die er in het onderwijs voor ict-coördinatoren/
iCoaches zijn. Welk profiel past jou het beste?

Dag 3

Digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid… dé term van deze tijd! En niet voor niets: in een steeds
digitaler wordende wereld, waarin software meer en meer de hoofdrol zal
gaan spelen, is het van groot belang dat niet alleen onze leerlingen goed

Erwin Visser
Onderwijsadviseur

beslagen op het ijs van de maatschappij belanden, maar ook dat wij als

erwin@o21.nu

leerkracht digitaal geletterd worden. Wij zijn immers het voorbeeld voor onze

06 - 122 816 46

leerlingen!
Op deze dag leren we meer over het begrip digitale geletterdheid en bekijken
we de context ervan in het onderwijs maar ook in de maatschappij. Daarnaast
bekijken we het belang van kennisconstructie in combinatie met digitale

geletterdheid: hoe stimuleer je leerlingen het beste uit zichzelf te halen?
En uiteraard duiken we dieper in de welbekende domeinen van de digitale
vaardigheden: ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, media
wijsheid en computational thinking. In de middag bekijken we de domeinen
in het licht van een ontwerpsessie, waarbij we zowel diverse methodes
onder de loep nemen als onderzoeken op welke manieren je digitale
geletterdheid in het bestaande curriculum kunt integreren.

Dag 4

Presenteren en inspireren
De laatste dag staat in het teken van de afronding van de opleiding: je
presenteert je Plan van Aanpak aan elkaar én aan je leidinggevende. Aan
het eind van de dag neem je je oict-certificaat in ontvangst: daar kun je mee
voor de dag komen!
Overigens werken de presentaties erg inspirerend: ze zijn bedoeld als
oefening voor de presentatie aan je team. Gedurende deze dag zul je dus
ideeën opdoen die je alsnog in je PvA en presentatie kunt implementeren.
Dat resulteert in een mooi PvA en een inspirerende presentatie, waarmee jij
je team nog beter kunt meenemen!
Kortom: we zien je graag terug bij onze inspirerende oict-opleiding!

Praktische
informatie
Locatie
De opleiding vindt ieder schooljaar
plaats (regio Midden; bij voldoende
aanmeldingen ook in de regio’s
Noord en Zuid). Ook incompany
kan O21 deze opleiding verzorgen
(vanaf minimaal acht deelnemers).

Duur
Deze opleiding bestaat uit vier
opleidingsdagen. Na elke bijeen
komst werk je binnen jouw eigen
school aan een praktijkopdracht.
Dit vraagt naast de gezamenlijke
bijeenkomsten een investering van
ca. vier dagdelen zelfstudie.

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor
leerkrachten en ict-coördinatoren
die zich willen ontwikkelen in hun
toekomstbestendige rol als onder
wijskundig ict’er.

Prijzen en data
Voor het actuele aanbod en prijzen
bekijk je onze website.

Aanmelden of meer
weten?
Neem via e-mail of telefonisch
contact op met Joris Groenendijk,
joris@o21.nu, 06 - 306 498 02.

Over O21
O21 begeleidt en adviseert
besturen met allerlei vraagstukken
op het gebied van onderwijs & ict.
Meer weten? Bekijk onze website
of onze opleidingen, trainingen en
begeleidingstrajecten.

Volg ons

O21 onderwijs advies | www.o21.nu | info@o21.nu | Spoorlaan 2A | 2411 ER Bodegraven

