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ICT in het onderwijs

ICT in het onderwijs is niet 

meer weg te denken. Adaptieve 

digitale leermiddelen, digiborden, 

eigen apparaten voor leerlingen, 

platformkeuzes, ontdeklabs en noem 

maar op.

 

Schoolupdate

Al sinds de eerste generatie digitale 

schoolborden houdt Schoolupdate zich  

bezig met het begeleiden van scholen 

bij het leren en lesgeven met behulp 

van ICT. Vandaag de dag zijn digitale 

schoolborden een vanzelfsprekendheid 

en praten we al volop over data-

analyse, VR en robots in het 

onderwijs.

De uitdaging

Onze uitdaging is organisaties te 

helpen up-to-date te zijn en te 

blijven tussen de snel opkomende 

technologieën en leermiddelen die er 

zijn voor het onderwijs. 

Het is belangrijk, zeker in 

overgangsfases, mensen te hebben 

die de ontwikkelingen en de markt 

goed kennen. Al onze mensen 

hebben jarenlange ervaring als 

ICT-deskundige op verschillende 

scholen en besturen in verschillende 

rollen en organisatielagen van 

primair onderwijs tot en met hoger 

onderwijs. Wij hebben een brede 

variatie aan kennis, competenties en 

ervaring beschikbaar. Waardoor u 

erop kunt rekenen dat onze ICT- en 

onderwijsexpert passende expertise 

meebrengt, zich de context van uw 

organisatie snel eigen maakt en 

deze vertaalt naar een pragmatische 

invulling van de opdracht. 

Onze focus

Onze focus ligt op ICT laten 

werken in de klas. Wij helpen uw 

onderwijsinstelling dit doel te 

bereiken.

Vandaag een inspirerende workshop

gehad van @School_update. 

Het hele team was enthousiast! 

Aan de slag met #21stcenturyskills 

 
LINETTA HARTMAN VAN BASISSCHOOL  

DE WEGWIJZER OP TWITTER



• Interim ICT

• Google Educator Level 1 en 2

• Projectmanagement

• Visie en beleid

• Workshops G-suite en Office 365

• VR/AR in de klas

• Online leren

Een greep uit ons aanbod:

Online Leren

Omdat wij steeds vaker de vraag voor 

naslagwerk, herhaling, monitoring 

en persoonlijke leerroutes krijgen, 

hebben wij ook ons eigen online 

platform ontwikkeld: 

academie.schoolupdate.nl 

Daar maken we online leren mogelijk, 

zodat u en uw collega’s ten alle tijden 

eenvoudig op eigen niveau verder 

kunnen leren. 

Dankzij onze e-learning in combinatie 

mét een training van ons fysiek 

op locatie, zijn wij van mening een 

krachtige vorm van scholing aan 

Al onze modules zijn gericht op leren 

en lesgeven met ICT. We staan stil bij 

concrete (ICT-)basisvaardigheden en 

vullen dit altijd aan met voorbeelden 

die direct in de praktijk toe te passen 

zijn. De modules bestaan uit  

interactieve elementen met vragen 

tussendoor. Diverse cursussen zijn 

voorzien van een eindtoets met na 

voldoende beoordeling automatisch 

een certificering. 

te kunnen bieden. Omdat het dan 

niet enkel bij “die ene keer” blijft en 

dat er dankzij deze mix ruimte is 

voor effectief leren middels andere 

werkvormen en leerstijlen. 

 
Meer info? Kijk snel op 

 academie.schoolupdate.nl 

Hiernaast biedt onze academie de 

mogelijkheid om per groep, cursus 

of individuele gebruiker inzicht in de 

vorderingen te krijgen. U ziet welke 

cursussen docenten gestart zijn,  

in welke ze momenteel leren, welke 

cursussen ze afronden en/of waar 

ze vastlopen. De inzichten die u via 

ons uit deze rapportage haalt zijn te 

gebruiken om heel gericht collega’s  

te begeleiden. 

“ICT, alles gaat automatisch 

maar niets gaat vanzelf”

www.academie.schoolupdate.nl
http://academie.schoolupdate.nl


“ICT, alles gaat automatisch 

maar niets gaat vanzelf” 

Contact

Schoolupdate

Julianastraat 16

5374 BS Schaijk

Het maximale onderwijsrendement uit uw ICT investering halen, dat vraagt om 

professionalisering van het team. Schoolupdate stimuleert het zelfvertrouwen en de 

vaardigheden van ICT’ers, leerkrachten en directies met de inzet van enthousiaste en 

vakkundige trainers. 

We realiseren ons dat de ontwikkelingen niet stil staan. Het is dus goed mogelijk 

dat u een training op het oog heeft, maar deze niet vindt in ons aanbod. Net als het 

onderwijs zijn wij een lerende organisatie die zich continue ontwikkelt. Wij anticiperen 

dan ook zoveel mogelijk op onderwijsontwikkelingen.  

 

Neem gerust contact met ons op om uw wensen met ons te bespreken.

info@schoolupdate.nl

www.schoolupdate.nl

www.academie.schoolupdate.nl

School_update www.facebook.com/Schoolupdate Bedrijfsfilm

NIEUW!

https://twitter.com/school_update
https://www.facebook.com/Schoolupdate-324267884260093/?ref=settings&qsefr=1
http://tinyurl.com/y3zqeevr

