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ICT-training, onderwijsen trajectbegeleiding,
opleidingen en events

MENU

2
Expertise inhuren

Onze mensen hebben veel ervaring als ICT-deskundige in verschillende rollen van primair- tot en met hoger onderwijs. Wij hebben een jarenlange ervaring met het scholen
van onderwijsprofessionals. Onze begeleiding bestaat uit advisering, trainingen op

Trajecten

Digitale geletterdheid; werken in de cloud
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Cloudwerken – overzicht (of opfris) training

Google; G-Suite for Education

T
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Microsoft: Office 365

Digitale geletterdheid; digiborden en adaptieve digitale software

locatie en ook online via ons eigen e-learning platform. Wij merken dat deze mix zorgt
voor een hoog leerrendement.
Wij helpen organisaties up-to-date te zijn en te blijven tussen de snel opkomende
technologieën en leermiddelen die er zijn voor het onderwijs. Met de juiste kennis en
vaardigheden kunnen de mogelijkheden van technologie en nieuwe media volop geïntegreerd worden in de dagelijkse (onderwijs)praktijk. Waardoor de leeromgeving nog
krachtiger en eigentijdser wordt.
Onze mensen volgen alle ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs op de voet,
leren zelf continue bij en hebben we ons portfolio inmiddels aardig uitgebreid. Ook ons
team en het netwerk van professionals waarmee we samenwerken wordt steeds groter.
We zijn erg trots om inmiddels een bekende trainingspartij in onderwijsland te zijn.
Hiervoor willen we dan ook alle scholen en samenwerkingspartners bedanken! Op naar
nog vele jaren meer, wij hebben er zin in!
We hopen u met deze gids een goede indruk te geven over onze begeleidings- en
scholingsactiviteiten. We komen graag bij u langs om in een persoonlijk gesprek kennis
te maken.

Digitale geletterdheid; diversen

Namens team Schoolupdate,

Online leren – Academie.schoolupdate.nl
Frank Reinders
Directeur
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ICT-training, onde

Onze aanpak

Bovenschools
Dienend vanuit ingezette koers
werken aan gestelde doelen en kaders.
Samen met bestaand ICT-team van
uw organisatie of geheel vanuit ons
op interim basis

Wilt u een beeld krijgen van ons
en horen wat anderen over ons zeggen?
Bekijk dan zeker onze bedrijfsvideo’s!
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Teams / clusters
Afgestemd op type onderwijs
of vakgebied en kijkend naar
samenstelling deelnemers.
Met oog voor vooraf gestelde
(minimale) bekwaamheidseisen

Individueel
Mogelijkheid tot tempo
en niveau differentiatie.
Naast fysiek ook online leren
en/of een combinatie van
beiden.

Inhoud > Expertise inhuren > huur een interim ICT-coördinator

Interim ICT-coördinator
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Is er behoefte aan een tijdelijke oplossing door het uitvallen of ontbreken van een ICT-coördinator of
iCoach? Of wellicht wilt u het ICT-team (tijdelijk) met ervaring uitbreiden? Wij bieden op basis van
detachering, graag een van onze ICT en onderwijsexperts aan.
Onze focus ligt op ICT laten werken in de klas. Wij helpen uw onderwijsinstelling dit doel te bereiken.
De ondersteuning zal altijd in samenspraak met u zijn en kent vele vormen. Zo is het mogelijk om te kiezen
voor hulp m.b.t. technische ICT-detachering waarbij u elke week een aantal uren een expert op school /
bestuur heeft. Die mede zorg draagt voor de digiborden/touchscreens, de internetverbindingen, installaties,
inkoop en meer. Of kies voor een meer onderwijsinhoudelijke ICT-expert, waarbij er (op school- of
bovenschoolsniveau) meegedacht wordt over de implementatie van ICT in uw organisatie. De onderwijsvisie,
kwaliteitsborging, professionalisering en meer.
Een combinatie is uiteraard ook mogelijk.

U kunt denken aan:
•

Elke week een aantal uren een ervaren externe ICT-expert, bovenschools en/of op
schoolniveau

•

Inventarisatie van uw huidige situatie / ICT-landschap

•

Advies m.b.t. gewenste situatie ICT-landschap. Denk aan aanschaf en onderhoud
hardware, zoals devices voor leerlingen, medewerkers, digiborden en meer.

•

Inventarisatie en advies ICT-diensten en producten. Denk aan de keuze van een externe
(netwerk)beheerder, schoolwebsites, systemen voor oudercommunicatie, educatieve

Expertise inhuren - benut onze expertise
voor langere tijd t.b.v. andere mogelijkheden:

software en adaptieve leermiddelen
•

Een 0-meting (ICT-scan middels Vier in Balans) uitvoeren in uw school en/of bestuur

•

(mini) Projectplan opstellen; een helder verslag met concrete adviezen en terugkoppeling

Interim ICT-coördinator (TIP!)

aan de directie en/of ICT’ers
•

ICT-beleidsplan: meedenken om heldere doelen en vervolgstappen te formuleren

•

Taken en verantwoordelijkheden ICT’er vormgeven

•

ICT-werkgroep formeren of aansturen

•

Professionalisering van uw onderwijspersoneel

Projectleider
Geef een boost aan uw ICT-coördinator en/of uw ICT-team
Uw organisatie in beeld

Meer Info >

Opzetten (bovenschoolse) academie voor ICT-professionalisering

Inhoud > Trajecten > Opleiding onderwijskundig ICT’er

Opleiding onderwijskundig ICT’er
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Digitalisering en ICT een toekomstbestendige en bewuste plek geven binnen uw onderwijspraktijk vraagt om
kennis en een doordachte aanpak. Wilt u weten hoe u ICT kunt inzetten voor bijvoorbeeld het verbeteren
van de leeropbrengsten of hoe ICT zich verhoudt tot de 21e-eeuwse vaardigheden? En hoe u het innovatieve
vermogen van uw school kunt stimuleren en daar collega’s enthousiast voor krijgt? Dan is deze opleiding
iets voor u.
Deze opleiding gebruikt veel verschillende werkvormen en is praktisch ingestoken: het geleerde brengt
u direct in de praktijk. Na afloop van de opleiding heeft u een praktisch plan van aanpak met duidelijke
speerpunten (van maximaal vier A4’tjes) gemaakt dat aansluit op de visie van uw school. Hier kunt u de
komende jaren mee aan de slag.

Na afloop:
•

Heeft u een praktisch plan van aanpak waarmee uw school meteen aan de slag kan.

•

Weet u hoe u ICT stapsgewijs invoert, bewaakt en bijstuurt vanuit een heldere onderwijsvisie.

•

Weet u hoe ICT ingezet kan worden voor onder andere verbetering van de leeropbrengsten,
mediawijsheid, privacy, bij creatieve denkprocessen, om oudercommunicatie te verbeteren en om
ouderbetrokkenheid te vergroten.

•

Kunt u collega’s ondersteunen bij het inzetten van nieuwe digitale technieken.

•

Is uw kennis weer helemaal up-to-date.

Bekijk andere trainingen in deze categorie:
Alles start met een visie – “Werken met een ICT-plan”
Inspiratiesessie / Key-note - “Leerkrachtiger door ICT”

Meer Info >

Het geleerde brengt u direct in de praktijk. Na afloop van
de opleiding heeft u een praktisch plan van aanpak met

Google Certified Innovator (én Masterclass)
21 eeuws leren
Design thinking

duidelijke speerpunten

Opleiding onderwijskundig ICT’er
Events: Impactlab, discovery dagen, studiereis en meer!

Inhoud > Digitale geletterdheid; werken in de cloud > Cloudwerken – overzicht (of opfris) training

Cloudwerken – overzicht
(of opfris) training
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Deze training kan als een startpunt gebruikt worden voor scholen die worstelen met de keuze of
implementatie van een cloudplatform. De mogelijkheden van de verschillende cloudoplossingen zijn
overweldigend! Daarom is deze bijeenkomst óók erg nuttig voor scholen die al reeds in de cloud werken,
maar graag meer willen weten of behoefte hebben om hun kennis up-te-daten.
Want of het nu gaat om het werken in de Microsoft Office 365 of in de Google G-suite omgeving, zo nu
en dan stil staan, adem halen en iets opnieuw horen of e.e.a. opfrissen is heel begrijpelijk! Het werken in
de cloud vraagt nu eenmaal om een nieuwe manier van werken wat je simpelweg niet allemaal 1,2,3 in
de vingers hebt. Daarnaast is “deze” cloud zo aan verandering onderhevig, dat wat we vandaag leren was
gisteren al oud.
Zowel Microsoft en Google veranderen hun producten met grote regelmaat. Maar grote kans dat er vanuit
uw kant inmiddels ook wel andere wensen en behoeften liggen nu u verder bent in het gebruik. Het is
daarom ook goed om (opnieuw) naar de inrichting van uw omgeving te kijken.
Is deze meegegaan met mogelijke nieuwe opties en/of staan alle rechten en rollen nog goed ingesteld?

Wat komt er aan bod

Bekijk andere trainingen in deze categorie:

•

Intakegesprek m.b.t. stand van zaken; telefonisch, online of op locatie

•

Verschillen platformen Microsoft, Google (Apple)

•

Hoe verhoudt de visie van de verschillende platformen zich ten opzichte van de visie van de school?

•

Beheer: waar dient de school rekening mee te houden?

•

Update mogelijkheden

De kracht zit hem hier in het afstemmen van

•

Maatwerk; wat verder ter sprake komt

de behoeftes, speel daarom open kaart met
ons / geef daarom eerlijk aan wat de stand

Aantal personen: gericht op directie(s), beleidsmedewerkers, ICT’er(s)
Duur: in overleg

van zaken is. Een valkuil zit hem vaak in
verkeerde verwachtingen, vanuit onwetendheid,
overschatting of onderschatting.

Meer Info >

Inhoud > Google; G-Suite for Education > Google Certified Educator Level 1 en 2

Google Certified Educator Level 1 en 2
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Sinds begin 2019 zijn wij de tweede officiële PD (“Professional Development”) partner in Nederland. Hier
zijn wij erg trots op. Het houdt in dat wij nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen van Google en officiële
scholing met bijpassende certificering mogen aanbieden.
Wij zitten dan ook dicht bij het vuur en beschikken over gecertificeerde trainers die u in een aantal
dagdelen alle ins en outs van de basistools van G-suite leren. Wordt er al met G-suite for Education op
school gewerkt, of gaat u er mee werken en wilt u zich alles van G-suite for Education eigen maken en zo
een officiële Google status verkrijgen? Dan is deze scholing een echte aanrader!
Door deelname aan dit traject helpen we u een officiële Google gecertifieerd docent te worden. Google
Certified Educator bestaat uit 2 levels. Bent u reeds in het bezet van het Google Educator Level 1 certificaat?
Ga dan zeker voor level 2.
Indien gewenst regelen en helpen wij bij alles voor u. Met het aanvragen en aanmelden examen t/m een
locatie voor als u in alle rust het examen wilt doen. En in het kader van successen vieren regelen we dan
een leuke, gezellige borrel na afloop!
Als je Google-gecertificeerd docent bent, kun je de badge die je ontvangt op je CV, portfolio,
website en meer plaatsen!
•
•

Aantal personen: maximaal 10

Bekijk andere trainingen in deze categorie:
Schoolupdate als officiële Google educatie partner

Duur: vijf (5!) sessies van elk 2,5 uur, enkele uren thuisstudie én
een afrondend online examen (+/- 3 uur)

Kennismaken met G-suite
De Drieluik – basis implementatie G-suite (TIP!)

Meer Info >

De diverse toepassingen nader bekeken
Google Management Console - beheerdersmodule
Google Certified Educator Level 1 en Level 2 (TIP!)

Inhoud > Digitale geletterdheid; digiborden en adaptieve digitale software > Andere digibordsoftware zoals Smart, Activ en meer

Andere digibordsoftware zoals
Smart, Activ en meer
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Ons bedrijf kent zijn oorsprong sinds de komst van de vele digitale schoolborden. Onze roots liggen
bij ActivPrimary en SmartNotebook. Nu we inmiddels een flink aantal jaren verder zijn en wij de
ontwikkelingen op de voet volgen, kennen wij nagenoeg alle borden en bijpassende software. De afgelopen
jaren heeft het ene product zich meer bewezen dan het andere en zijn er een paar digibord merken
dominanter dan anderen aanwezig op de scholen.
Een aantal voordelen van goede bordsoftware:
•

Het programma heeft een duidelijke opbouw met intuïtieve functies

•

Het programma is aan te passen aan je eigen wensen

•

U kunt snel mooie presentaties maken

•

Er is al veel (les)materiaal beschikbaar

•

U kunt gemakkelijk scans, afbeeldingen of documenten van Office / Google gebruiken

•

Zowel offline als online te gebruiken

•

Verbinding maken met andere apparaten: tablets, laptops, smartphones van anderen

Aantal personen: maximaal 15
Duur: 2 à 2,5 uur
Extra: we stemmen altijd samen af om welk digibord softwarepakket het gaat. Verder is het aan te raden om
te zorgen voor apparaten met daarop de software, zodat men ook zelf direct praktisch aan de slag kan gaan

Bekijk andere trainingen in deze categorie:
Prowise
Gynzy

Meer Info >

Andere digibordsoftware zoals Smart, Activ en meer
Digitale adaptieve leermiddelen (DAL): Snappet, Gynzy, Bingel

Op zoek naar inspiratie, een duwtje in de rug of simpelweg scholing
om ervoor te zorgen dat de aanschaf van je digiborden geen
kapitaalvernietiging is laat dan een van ons komen!

Inhoud > Digitale geletterdheid; diversen > Mediawijsheid (óók ideaal voor een ouderavond)

Mediawijsheid (óók ideaal voor
een ouderavond)
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We leven in een snel veranderende maatschappij, en zeker ten aanzien van de digitalisering is dit het geval.
Vragen die wij ons tien jaar geleden stelden, zijn nu niet meer relevant. Vragen die we vorig jaar nog niet
konden bedenken, doen zich nu voor. De school staat midden in de samenleving, volgt, participeert en heeft
een voorbeeldfunctie. Met betrekking tot het gebruik van foto- en beeldmateriaal zien we een maatschappij
waarbij het volstrekt gebruikelijk is om deze beelden te maken en te delen met anderen. Individuen doen
dit, maar ook clubs en verenigingen. Bij de deelname in onze maatschappij zet je jezelf steeds vaker
onbewust in de kijker van een van de vele camera’s om je heen, met het risico jezelf ergens online terug te
vinden. Wij kunnen onszelf hier een mening over vormen, het zal de werkelijkheid niet doen veranderen.
Begrippen als #metoo, nekvel- en pornodocent is voorpagina nieuws geweest. Iedereen is actief op het
internet. We gebruiken verschillende sociale media en publiceren met het grootste gemak foto’s, filmpjes
en meer. Maar zijn we ons wel bewust van de risico’s en zijn we eigenlijk wel zo handig als we zelf graag
denken? dat ze automatisch alles snappen en kunnen.

Wat komt er aan bod?
•

Uitleg sociale netwerken als Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat en Facebook

•

Uitleg basisbegrippen die vandaag de dag gebruikt worden

•

Leermateriaal; internetprotocollen en veilig internetten

•

Cyberpesten

•

Hoe kunnen opvoeders opvoeden in dit informatietijdperk? Op school en thuis

•

Welke problemen komen leerlingen tegen en hoe lossen zij deze op?

•

Wat is de verantwoordelijkheid van de leerlingen, de school en de ouders?

•

Hoe kan je media gebruiken bij je lessen

•

En nog veel meer…

Bekijk andere trainingen in deze categorie:
Privacy- AVG in het onderwijs – wat betekent dit voor de leerkracht
Mediawijsheid (óók ideaal voor een ouderavond)
Flipping the classroom
Interactief presenteren – apps en tools in de les (TIP!)

Aantal personen: maximaal 15 (m.u.v. een ouderavond)
Duur: 2 à 2,5 uur

Summatief / Formatief werken & toetsen
Computational thinking - Programmeren in de klas

Meer Info >

Tip: organiseer een ouderavond
en wij maken er een avondvullend
programma van!

ICT in de onderbouw
Virtual -, Augmented- en Mixed Reality in het onderwijs

Inhoud > Online leren > Academie.schoolupdate.nl

Academie.schoolupdate.nl
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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 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.
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.
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.

Meer Info >

Meer info? Kijk snel op
.nl
academie.schoolupdate

Wij anticiperen zoveel mogelijk op de bewegingen in de markt, maar realiseren ons dat de

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

ontwikkelingen niet stil staan. Een jaar vooruitkijken in digitaal onderwijsland is veel. Het is dus

professionalisering van het team. Schoolupdate stimuleert het zelfvertrouwen en de

goed mogelijk dat u een training of begeleidingstraject op het oog heeft, maar deze niet vindt in

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

ons aanbod. Net als het onderwijs zijn wij een lerende organisatie die zich continue ontwikkelt.

vakkundige trainers.

Schroom dan dus ook niet om contact met ons op te nemen en de mogelijkheden te bespreken
van uw wensen. Een alom geprezen uitspraak die hier prima bij aansluit:

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.
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maar niets gaat vanzelf

Contact
Schoolupdate

info@schoolupdate.nl

Julianastraat 16

www.schoolupdate.nl

5374 BS Schaijk

www.academie.schoolupdate.nl

School_update

www.facebook.com/Schoolupdate

NIEUW!

Bedrijfsfilm

