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Meer tijd voor onderwijs 
 
Heutink ICT is al ruim twintig jaar een voorloper in ICT-
oplossingen voor het primair en voortgezet onderwijs.  
Wat we op dit gebied in huis hebben voor besturen, scholen, 
ICT’ers, leraren en leerlingen, zie je op www.heutink-ict.nl. 
Deze gids is gewijd aan de diensten en scholingsinstrumenten 
waarmee we je helpen de mogelijkheden van onze oplossingen 
optimaal te benutten. Met als belangrijke bijvangst: meer tijd 
voor onderwijs!

www.heutink-ict.nl 

info@heutink-ict.nl 

074 - 240 46 06 
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Laten we het onderwijs  
digitaal geletterd maken
De komende jaren zal het onderwijs in het teken 
staan van digitale geletterdheid. We zullen onze 
leerlingen heel gericht moeten voorbereiden 
op het leven en werken in de steeds digitaler 
wordende wereld. Dat begint met de juiste ICT-
oplossingen, maar daarmee ben je er nog niet. 
Scholen en vooral leraren zullen ook aan hun 
eigen digitale geletterdheid moeten werken om 
hun leerlingen de gewenste ondersteuning te 
bieden.

Heutink ICT helpt daarbij. Wij leveren perfect 
passende oplossingen en zorgen ervoor dat ze 
optimaal worden geïmplementeerd. Vaak begint 
onze bijdrage trouwens al in een eerder stadium, 
als we scholen en besturen begeleiden bij het 
maken van ICT-keuzes die passen bij de visie op 
onderwijs. Dat doen we onder meer met de mede 
door onze eigen onderwijsexperts ontwikkelde 
DNA-aanpak: voor scholen een beproefd middel 
om te bepalen waar ze op ICT-gebied staan en 
waar ze heen willen.

Maar hoe ga je die perfect passende ICT-
oplossingen zo benutten dat ze echt bijdragen 
aan digitale geletterdheid over de volle 
breedte? Ook daarin speelt Heutink ICT een 
cruciale rol. Naast advies en begeleiding van 
onze ervaren onderwijsadviseurs – allemaal 
echte onderwijsmensen, die weten wat er op 
school gebeurt – hebben we een ruim aanbod 
aan concrete scholingsinstrumenten. Al onze 
opleidingen, bootcamps en cursussen zijn 
ontwikkeld door onze eigen trainers en ook dat 
zijn mensen die de onderwijspraktijk door en 
door kennen.

Van praktijkgerichte, inspirerende workshops 
tot een complete en geaccrediteerde Post-hbo 
opleiding: in deze gids vind je een overzicht van 
wat we in huis hebben om ervoor te zorgen dat 
jouw school en collega’s helemaal klaar zijn om 
het onderwijs te bieden wat nu wordt gevraagd.

DNA-AANPAK 

OPLEIDINGEN 

BOOTCAMPS

CURSUSSEN  

PAG. 4 T/M 5 

PAG. 6 T/M 11  

PAG. 12 T/M 21  

PAG. 22 T/M 29  

Mis je iets? Laat het ons weten. Ook maatwerk op het snijvlak  
van onderwijs en ICT behoort tot de mogelijkheden!

INTRO  
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Samen met studenten van de faculteit Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht 
ontwikkelde Heutink ICT de DNA-aanpak: een effectieve methodiek om de ICT-identiteit 
van scholen in beeld te brengen. Aan de hand van de DNA-aanpak kun je snel en 
verantwoord keuzes maken, ook over essentiële thema’s als digitale geletterdheid.

DNA-startpakket
Hoe ver en diep je met de DNA-aanpak wilt gaan, bepaal je zelf. Je kunt er een uitgebreid 
traject van maken, waarin onze experts je eerst begeleiden bij het bepalen van de rol die 
ICT zou moeten spelen in jouw onderwijs. Vervolgens kunnen we dan samen bekijken 
hoe je de vertaalslag maakt naar een concreet beleid. Maar heb je behoefte aan snel 
resultaat? Kies dan voor het DNA-startpakket. We gaan dan in een kort tijdsbestek 
onderzoeken hoe je ICT kunt inzetten op de manier die past bij de visie van jouw school. 

Onze DNA-aanpak



WAT KRIJG JE?
•  Een intake met directie en ICT-coördinator/werkgroep
•  Een teambijeenkomst (2,5 uur)
•  Een rapport met concrete adviezen en actiepunten
•  Direct doorschakelen en aan de slag!

KOSTEN 
Het DNA-startpakket kost € 2450,-  |  Kosten per medewerker: € 35,-

ICT-bekwaamheidsscan
De digitale geletterdheid van leraren bepaalt in hoeverre zij hun leerlingen digitaal 
geletterd kunnen maken. Daarom omvat de DNA-aanpak een ICT-bekwaamheidsscan, 
die je ook als op zichzelf staande dienst kunt afnemen. Met deze scan helpen wij de 
ICT-competenties van je team in kaart te brengen. De scan resulteert in een advies over 
hoe je de bestaande vaardigheden verder kunt ontwikkelen, op zowel individueel als 
teamniveau. 

Het fundament van de ICT-bekwaamheidsscan is een vragenlijst die we samen met jou 
opstellen. Zo kunnen we alle rollen binnen jouw school op de juiste manier bevragen, 
met de mogelijkheid om te focussen op ICT-thema’s die specifiek zijn voor jouw school. 
Op basis van de uitkomsten kan Heutink ICT je in het vervolgtraject ondersteunen met 
advies, begeleiding of scholing.  

WAT KRIJG JE?
•  Een gezamenlijk op te stellen digitale vragenlijst
•  Een individuele rapportage per medewerker
•   Een schoolrapportage, waarin de totaalresultaten en de resultaten per bouw worden 

afgezet tegen het gemiddelde van Nederland
•  Een rapport met aanbevelingen voor scholing of begeleiding 

KOSTEN 
Algemeen startbedrag: € 500,-  |  Kosten per medewerker: € 35,-
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Onze opleidingen  
Voor ICT’ers bieden we opleidingen waarbij professionalisering en schoolontwikkeling hand 
in hand gaan. Deze opleidingen, met ook veel aandacht voor het bepalen  en uitvoeren van 
beleid, vormen een stevige basis voor een goede inzet van ICT in het onderwijs. 

•  Ontwikkel jezelf tot een expert op het gebied in kwestie
•   Verzamel de bagage die je nodig hebt om een voortrekkersrol te vervullen
•   Deel kennis en ervaringen met andere cursisten;  

tijdens de opleiding, maar ook daarna
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ONZE OPLEIDINGEN 

•  POST-HBO I-COACH

•  SPECIALIST DIGITALE GELETTERDHEID  

Voor meer info, de studiewijzers, 
inschrijving of contact kun je ook 
kijken op: heutink-ict.nl/trainingen  
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Post-hbo I-coach

Deze officieel geaccrediteerde opleiding is erop gericht ICT vanuit de onderwijskundige 
visie van de school optimaal te integreren in de dagelijkse lespraktijk. De opleiding is 
geschikt voor zowel beginnende als gevorderde ICT’ers en neemt één jaar in beslag. De 
focus ligt op het ontwikkelen en vergroten van de onderwijsinhoudelijke competenties. 
Als deelnemer krijg je na afronding een officieel diploma en kun je in aanmerking komen 
voor salarisschaal L11.

AANDACHT VOOR: 
•   De rol van de bovenschoolse  

ICT-coördinator
•   Visie en beleid met betrekking tot  

leren met ICT
•   Kennis over ICT opdoen, delen  

en beheren
•  Project- en verandermanagement 
•  Lesmaterialen en innovatief ICT-gebruik
•  Borgen van ontwikkelingen

WAT MAAKT DEZE  
OPLEIDING BIJZONDER?
•   Gericht op de praktijk, 

en vooral op je eigen praktijk
•   Focus op zowel persoonlijke 

ontwikkeling als schoolontwikkeling
•   Al 15 jaar toonaangevend in 

onderwijsland; ruim 1.000 ICT’ers 
opgeleid

•  Aangemeld bij Registerleraar

DATA EN LOCATIES
De opleiding Post-hbo I-coach  
wordt gegeven op vier locaties
De data per regio vind je op de website: 
heutink-ict.nl/trainingen/post-hbo-coach

OOK ONLINE MOGELIJK
Deelnemers die op meer dan drie 
kwartier reizen van een van de locaties 
wonen, kunnen ook kiezen voor de 
online opleidingsgroep. De digitale 
bijeenkomsten omvatten naast het 
theoretisch kader ook interactieve en 
samenwerkingsopdrachten.

KOSTEN
Deze opleiding kost € 2.375,- per 
deelnemer (incl. lesmateriaal).  
In combinatie met een van de vier 
aanvullende routes bedragen de  
kosten € 3.075,- per deelnemer  
(incl. lesmateriaal, vrij van BTW)

LIEVER IN-HOUSE?
Schoolbesturen kunnen de opleiding ook 
op locatie afnemen. Neem contact op voor 
de mogelijkheden.

MEER INFORMATIE?
Klik hier voor de studiewijzer

OPLEIDING

https://heutink-ict.nl/trainingen/post-hbo-coach
https://heutink-ict.nl/aanvraag-studiewijzer-post-hbo
https://heutink-ict.nl/aanvraag-studiewijzer-post-hbo


9

WAT LEVERT HET JE OP?
Post-hbo-diploma

Ruim 1000  
ICT-coördinatoren 
gingen je voor!  

ANNEKE FRONS,  
ICT-COÖRDINATOR  
BIJ BASISSCHOOL AL UMMAH 
IN ENSCHEDE 

“Voorheen miste ik de kennis  
om aan de hand van gesprekken  
met collega’s vorm te geven  
aan het ICT-beleid van onze  
school. Deze opleiding heeft me  
daarvoor de handvatten gegeven.  
De opdrachten hadden echt 
een  connectie met wat ik in de   
praktijk deed en wilde doen.” 

Check hier het hele verhaal

TRAININGSDUUR 
10 bijeenkomsten van 3 uur, 
verspreid over één jaar
Totale studiebelasting: 212 uren,  
waarvan 40 contacturen

https://heutink-ict.nl/klantcases/de-opleiding-post-hbo-i-coach-hielp-anneke-frons-op-weg-als-ict-co%C3%B6rdinator
https://heutink-ict.nl/klantcases/de-opleiding-post-hbo-i-coach-hielp-anneke-frons-op-weg-als-ict-co%C3%B6rdinator
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Specialist  
Digitale Geletterdheid

De opleiding Specialist Digitale Geletterdheid neemt één jaar in beslag en wordt zowel 
aangeboden binnen stichtingsverband (in-company) als op losse inschrijving. De 
opleiding is laagdrempelig van opzet en kent geen vast curriculum – dus geen scriptie 
of verplicht literatuuronderzoek. Als deelnemer ben je verantwoordelijk voor je eigen 
leerproces. De opleiding wordt aangeboden op diverse locaties in Nederland.

AANDACHT VOOR: 
•   Het speelveld van digitale geletterdheid
•   De leerlijnen die SLO onderscheidt: 

ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, 
informatievaardigheden en 
computational thinking.

•   Het verschil tussen de smalle 
benadering en de brede benadering  
van digitale geletterdheid

•   Het schrijven van een projectplan voor 
de integratie van digitale geletterdheid 
in het onderwijs van jouw school

•   Coaching-gesprekken voeren en 
omgaan met weerstanden binnen  
je team

•   Wat je in het licht van digitale 
geletterdheid kunt met concepten 
als blended learning, ontwerpend 
en onderzoekend leren, gamebased 
learning en gamification

WAT MAAKT DEZE  
OPLEIDING BIJZONDER?
•   Gericht op de praktijk, en vooral op je 

eigen praktijk

• Je maakt een concreet projectplan voor 
het integreren van digitale geletterdheid 
in het onderwijs van jouw school
• Focus op zowel persoonlijke 
ontwikkeling als schoolontwikkeling

DATA EN LOCATIES
De opleiding Specialist Digitale 
Geletterdheid wordt gegeven op vier 
locaties in Nederland. De data per regio 
vind je op de website:  
heutink-ict.nl/trainingen/opleiding-
specialist-digitale-geletterdheid

KOSTEN
Deze opleiding kost € 2.050,- per 
deelnemer (incl. lesmateriaal, vrij van 
BTW)

LIEVER IN-HOUSE?
Schoolbesturen kunnen de opleiding ook 
op locatie afnemen. Neem contact op voor 
de mogelijkheden.

OPLEIDING

https://heutink-ict.nl/trainingen/opleiding-specialist-digitale-geletterdheid
https://heutink-ict.nl/trainingen/opleiding-specialist-digitale-geletterdheid
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WAT LEVERT HET JE OP?
Certificaat ‘Specialist Digitale 
Geletterdheid’
 

TRAININGSDUUR 
8 bijeenkomsten van 3 uur, 
verspreid over één jaar
Totale studiebelasting: 75 uren,  
waarvan 24 contacturen

MEER INFORMATIE?
Bekijk hier de studiewijzer

https://heutink-ict.nl/aanvraag-studiewijzer-specialist-dg
https://heutink-ict.nl/aanvraag-studiewijzer-specialist-dg


Onze bootcamps
Wil je op een bepaald onderwerp de diepte in? Kies dan voor een van onze bootcamps: 
praktische trainingen met een stevige theoretische basis, verspreid over meerdere dagdelen. 

•   Combineer theorie en praktijk door actief bezig te gaan met het gekozen onderwerp
•   Boek snel vooruitgang voor jezelf of met het hele team
•   Ontwikkel in korte tijd uitgebreide kennis over het onderwerp
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Voor meer info, inschrijving of 
contact kun je ook kijken op  
heutink-ict.nl/trainingen  

OVERZICHT BOOTCAMPS 

•  OFFICE 365

•  OFFICE 365 & GOOGLE

•  GOOGLE LEVEL 1

•  GOOGLE LEVEL 2

•  DIGITALE GELETTERDHEID

•  KLEUTERS EN ICT

•  COMPUTATIONAL THINKING

13
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Specialist eid

Office 365

Steeds meer scholen en besturen integreren Office 365 in hun organisatie. Dat maakt 
samenwerken, overleggen en bestanden delen makkelijker. Daarnaast kan Office 365  
op didactisch niveau uitstekend worden ingezet binnen het klassenmanagement.  
In deze bootcamp leer je hoe je alle mogelijkheden van Office 365 optimaal benut  
en hoe je allerlei praktische zaken eenvoudiger of efficiënter maakt.

AANDACHT VOOR: 
•   Vertrouwde toepassingen als Word, 

Excel, Outlook, PowerPoint en Teams 
•   Minder bekende apps als OneNote, 

Sway en Forms
•  Digitaal burgerschap
•   De integratie van Office 365  

in jullie onderwijs
•   De methodesoftware die jullie  

op school gebruiken

DIT GA JE ONDER MEER LEREN:
•   Samenwerken met Office 365
•   Instructies, lessen en opdrachten 

organiseren in Microsoft Teams
•   Portfolio’s, nieuwsbrieven en 

presentaties maken met Sway of 
PowerPoint

•   Digitaal toetsen of enquêtes afnemen 
met Office Forms

•  De link leggen tussen praktijksituaties, 
methodesoftware en jouw Office 365

WAT MAAKT DEZE  
BOOTCAMP BIJZONDER?
•  Leren door te doen
•  Direct toepassen in de klas
•  Van leraren, voor leraren
•   Zelf je voortgang bijhouden  

in de checklist

TRAININGSLOCATIES
• Hengelo
• Vianen
• Op eigen locatie
Deze bootcamp heeft de grootste 
opbrengst als hij op locatie wordt 
gegeven. Toch liever online? Neem 
contact op voor de mogelijkheden.

WAT LEVERT HET JE OP?
•  Officieel certificaat

BOOTCAMP

TRAININGSDUUR  
3 sessies van 3 uur

KOSTEN 
Deze bootcamp kost € 3.150,- voor max. 
15 deelnemers (incl. lesmateriaal, vrij van BTW)
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Specialist eid

Office 365 & Google

Steeds meer scholen gebruiken Microsoft Office 365 en Google Workspace for 
Education naast elkaar. Dat zorgt voor een werkomgeving met veel mogelijkheden. 
Maar als je echt het maximale uit de beschikbare toepassingen wilt halen, is deze 
bootcamp Office 365 & Google onmisbaar. Na drie bijeenkomsten voel je je thuis in  
beide omgevingen en kun je ze allebei optimaal gebruiken in jouw situatie.

AANDACHT VOOR: 
•   De belangrijkste tools en apps van 

Office 365 en Google
•   Praktijksituaties met herkenbare 

processen
•  Digitaal burgerschap
•   De integratie van Office 365 en  

Google in jullie onderwijs
•   De methodesoftware die jullie op  

school gebruiken

DIT GA JE ONDER MEER LEREN:
•   Welke oplossingen van Office 365 en 

Google bij jouw situatie en wensen 
passen

•   Instructies maken met Microsoft 
PowerPoint, Teams en Google Meet en 
interactieve werkbladen maken met 
Google Documenten

•   Je lesmaterialen organiseren in 
Microsoft Teams en Google Classroom

•   Websites, portfolio’s, presentaties en 
nieuwsbrieven maken met Microsoft  
Sway, Microsoft PowerPoint, Google 

Sites en Google Presentaties 
•   Digitaal toetsen afnemen met  

Office Forms of Google Formulieren

WAT MAAKT DEZE  
BOOTCAMP BIJZONDER?
•  Leren door te doen
•  Direct toepassen in de klas
•  Van leraren, voor leraren
•   Zelf je voortgang bijhouden in de 

checklist

TRAININGSLOCATIES
•  Hengelo
•  Vianen
•  Op eigen locatie
Deze bootcamp heeft de grootste 
opbrengst als hij op locatie wordt 
gegeven. Toch liever online? Neem 
contact op voor de mogelijkheden.

WAT LEVERT HET JE OP?
•  Officieel certificaat

TRAININGSDUUR  
3 sessies van 3 uur

KOSTEN 
Deze bootcamp kost € 3.150 voor max. 
15 deelnemers (incl. lesmateriaal, vrij van BTW)

BOOTCAMP

TRAININGSDUUR  
3 sessies van 3 uur

KOSTEN 
Deze bootcamp kost € 3.150,- voor max. 
15 deelnemers (incl. lesmateriaal, vrij van BTW)
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Specialist eid

Google level 1

Google heeft zich in het onderwijs inmiddels meer dan bewezen. Door inzet van de 
verschillende toepassingen, met Google Classroom als meest in het oog springende, 
werd afstandsonderwijs mogelijk. Maar Google heeft veel meer in petto. Wil jij 
weten hoe je al die mogelijkheden optimaal benut? Dan is het tijd voor de actieve en 
inspirerende bootcamp Google Level 1.

AANDACHT VOOR: 
•   Veelgebruikte én minder bekende 

Google-toepassingen voor 
medewerkers en leerlingen 

•   De toepassing binnen jouw 
praktijksituatie

•  Digitaal burgerschap
•   De integratie van Google in jullie 

onderwijs
•   De methodesoftware die jullie op school 

gebruiken

DIT GA JE ONDER MEER LEREN:
•   Instructies, lessen en opdrachten 

organiseren in Google Classroom
•  Een website maken met Google Sites
•   Een enquête maken met Google 

Formulieren
•   Een digitale poster maken met Google 

Tekeningen
•   Een online weektaak maken in jouw 

Google Classroom

WAT MAAKT DEZE BOOTCAMP 
BIJZONDER?
•  Leren door te doen
•  Direct toepassen in de klas
•  Van leraren, voor leraren
•   Zelf je voortgang bijhouden in de 

checklist

TRAININGSLOCATIES
•  Hengelo
•  Vianen
•  Op eigen locatie
Deze bootcamp heeft de grootste 
opbrengst als hij op locatie wordt 
gegeven. Toch liever online? Neem 
contact op voor de mogelijkheden.

WAT LEVERT HET JE OP?
•  Officieel certificaat

TRAININGSDUUR  
3 sessies van 3 uur

KOSTEN 
Deze bootcamp kost € 3.150,- voor max. 
15 deelnemers (incl. lesmateriaal, vrij van BTW)

BOOTCAMP
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Specialist eid

Google level 2

Net als in de bootcamp Google Level 1 duiken we in de wereld van Google. Bij deze 
Level 2 gaan we alleen nog dieper in op de mogelijkheden en schroeven we het tempo 
op. Deze bootcamp is ideaal voor leraren die meer willen halen uit de mogelijkheden en 
een kartrekker willen zijn binnen hun schoolteam of organisatie. Ontwikkel jezelf tot een 
Google-specialist en een inspirator voor collega’s en leerlingen.

AANDACHT VOOR: 
•   De geavanceerde mogelijkheden van de 

individuele apps
•   Het toepassen van add-ons om apps 

extra functionaliteit te geven
•  Het goed organiseren van lesmaterialen
•   Het begeleiden en ondersteunen van 

collega’s

DIT GA JE ONDER MEER LEREN:
•  De individuele apps naar je hand zetten
•    De verschillende toepassingen 

combineren om rijke 
leerarrangementen te maken

•   Een Escape Room maken met de 
Google-tools

•   Innovatieve en gedifferentieerde 
lesmaterialen maken en organiseren

OPTIONEEL OFFICIEEL EXAMEN
Na deze Bootcamp kun je ervoor kiezen 
het officiële Google-examen voor Google 
Certified Educator level 2 te doen.  

Je ontvangt hiervoor tijdens de laatste 
bijeenkomst een voucher.

WAT MAAKT DEZE  
BOOTCAMP BIJZONDER?
•  Leren door te doen
•  Direct toepassen in de klas
•  Van leraren, voor leraren
•   Zelf je voortgang bijhouden in de 

checklist

TRAININGSLOCATIES
•  Hengelo
•  Vianen
•  Op eigen locatie
Deze bootcamp heeft de grootste 
opbrengst als hij op locatie wordt 
gegeven. Toch liever online? Neem 
contact op voor de mogelijkheden.

WAT LEVERT HET JE OP?
•  Officieel certificaat

TRAININGSDUUR  
3 sessies van 3 uur

KOSTEN 
Deze bootcamp kost € 3.150,- voor max. 
15 deelnemers (incl. lesmateriaal, vrij van BTW)

BOOTCAMP
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Specialist eid

Digitale geletterdheid

Veel scholen zijn zoekende met de leerdoelen op het gebied van digitale geletterdheid. 
Hoe ga jij hiermee aan de slag? Verwerk je de lessen in de huidige vakken of pak je het 
anders aan? Wat is het laatste nieuws? En hoe kun jij in jouw klas beginnen met een 
gestructureerd aanbod van lessen en leerlijnen? In deze bootcamp leer je alles wat je 
nodig hebt voor de vertaalslag naar jouw eigen schoolsituatie.

AANDACHT VOOR: 
•   Wat digitale geletterdheid over  

de volle breedte inhoudt
•   De vier deelgebieden: 

basisvaardigheden, mediawijsheid, 
informatievaardigheden en 
computational thinking

•   De theorie van leerlijnen digitale 
geletterdheid

•    Het integreren van deze leerlijnen  
in je bestaande lessen

DIT GA JE ONDER MEER LEREN:
•   Wat maakonderwijs inhoudt en  

hoe je er invulling aan geeft
•   Praktisch methoden- en 

materialenonderzoek doen
•  Met je klas werken in de cloud
•   Wat ontwerpend & onderzoekend  

leren (O&O) is en hoe je STEAM toepast
•   Na afloop van de Bootcamp ontvang 

je het certificaat ‘Specialist Digitale 
Geletterdheid’

WAT MAAKT DEZE BOOTCAMP 
BIJZONDER?
•  Leren door te doen
•  Direct toepassen in de klas
•  Van leraren, voor leraren
•   Je creëert een kritische houding  

en leert zelf de regie te nemen

TRAININGSLOCATIES
•  Hengelo
•  Vianen
•  Op eigen locatie
Deze bootcamp heeft de grootste 
opbrengst als hij op locatie wordt 
gegeven. Toch liever online? Neem 
contact op voor de mogelijkheden.

WAT LEVERT HET JE OP?
•  Officieel certificaat

BOOTCAMP

TRAININGSDUUR  
3 sessies van 3 uur

KOSTEN 
Deze bootcamp kost € 3.600,- voor max. 
15 deelnemers (incl. lesmateriaal, vrij van BTW)
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Specialist eid

Wil jij, al dan niet geïnspireerd door de bootcamp 
op de pagina hiernaast, snel werk gaan maken 
van digitale geletterdheid bij jou op school?  
Dan is het goed om te weten dat Heutink ICT op 
dit gebied ook twee praktische oplossingen biedt 
waarmee je direct aan de slag kunt. Op deze 
pagina stellen we ze kort aan je voor. 

BASICLY
Sinds september 2020 mogen wij ons de 
preferred implementatie- en trainingspartner van 
Basicly noemen. Basicly is een interactief online 
platform dat is opgezet om invulling te geven 
aan alle aspecten van digitale geletterdheid: 
ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, 
mediawijsheid en computational thinking. Het 
platform biedt een doorlopende leerlijn en 
een ruime keuze aan lesmateriaal, met onder 
andere werkbladen, PowerPoint, praatplaten en 
instructievideo’s. 

DIGITAL SKILLS FOR KIDS
Digital Skills for Kids is een laagdrempelige 
en leerkracht-onafhankelijke leerlijn 

waarmee leerlingen leren werken in de cloud, 
tekstverwerken, presentaties maken en zoeken 
op internet. Ze ontwikkelen via korte tutorials 
een praktische basis aan ICT-basisvaardigheden 
die ze meteen kunnen toepassen in hun eigen 
omgeving. 

Leerlingen leren werken met Google Drive, 
Google Documenten en Google Presentaties 
of OneDrive, Word en PowerPoint. Met de 
aangeleerde vaardigheden kunnen ze hun 
digitale werk in de klas, zoals een spreekbeurt 
of werkstuk, zelfstandig maken. Daarnaast 
kunnen de skills worden geïntegreerd in 
het onderwijsaanbod van de klas door ze te 
koppelen aan een verwerkingsles, zoals taal of 
wereldoriëntatie. 

Elke leerling krijgt een eigen kopie via Google 
Classroom of Teams en jij als leraar hebt een 
overzicht van al het werk van je leerlingen. Je 
kunt al binnen een paar klikken aan de slag. 
Digital Skills for Kids is beschikbaar voor de 
tools van Google Workspace en Office 365. 

Direct aan de slag met 
digitale geletterdheid?

MEER WETEN?
Wil je meer weten over deze praktische oplossingen om invulling 
te geven aan digitale geletterdheid?  
Neem contact met ons op; we vertellen je er graag alles over.

19



20  HEUTINK ICT SCHOLINGSGIDS 

Specialist eid

Kleuters en ICT

In deze bootcamp zoeken we uit waarom en hoe ICT van toegevoegde waarde kan  
zijn in het kleuteronderwijs bij jou op school. Tijdens de drie bijeenkomsten zijn we 
vooral praktisch aan de slag, maar dat wisselen we wel af met theorie, als basis om  
een visie te vormen op het thema kleuters en ICT. We gaan hands-on bezig met de 
digitale leermiddelen en toepassingen en kijken ook wat jij daar concreet mee kunt  
bij jou op school.

AANDACHT VOOR: 
•   De visie van jouw school met betrekking 

tot ICT in het (kleuter)onderwijs
•  De organisatorische kant van ICT-

gebruik bij kleuters
•  De verschillende digitale materialen en 

toepassingen die er zijn
• Inspirerende praktische tips en ideeën

DIT GA JE ONDER MEER LEREN:
•   Een visie vormen op het gebied van  

ICT in het kleuteronderwijs
•   Waarom en hoe je ICT als hulpmiddel 

kunt inzetten in jouw groep
•   Welke digitale materialen en 

toepassingen geschikt zijn voor jouw 
kleutergroep

•   Werken met iPads, tablets, 
touchscreens en andere apparatuur

WAT MAAKT DEZE BOOTCAMP 
BIJZONDER?
•  Begeleiding: wij denken met je mee
•  Leren door te doen
•  Direct toepassen in de klas
•  Van leraren, voor leraren

TRAININGSLOCATIES
•  Hengelo
•  Vianen
•   Op eigen locatie
Deze bootcamp wordt alleen offline 
aangeboden. 

WAT LEVERT HET JE OP?
•  Officieel certificaat

TRAININGSDUUR  
3 sessies van 2,5  uur

KOSTEN 
Deze bootcamp kost € 2.600,- voor max. 
15 deelnemers (incl. lesmateriaal, vrij van BTW)

BOOTCAMP
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Specialist eid

Computational Thinking

Computational thinking is een belangrijke component van digitale geletterdheid. 
Hiermee leren kinderen de vaardigheid om te ‘praten’ met een computer en de 
computer bepaalde handelingen te laten uitvoeren of problemen te laten oplossen. In 
de bootcamp Computational Thinking nemen we je mee in de mogelijkheden en creëer 
je een eigen schoolleerlijn. Niet om leerlingen op te leiden tot programmeurs, maar om 
hen te leren optimaal te communiceren met technologie.

AANDACHT VOOR: 
•   Theorie rond computational thinking
•   Beschikbare materialen en methodes
•    Programmeren, algoritmes, logisch 

redeneren etc. 
•    Toepassing in jouw eigen vorm te 

geven leerlijn en opdrachten voor 
leerlingen

•   Voorbeelden van computational 
thinking van groep 1 t/m groep 8

DIT GA JE ONDER MEER LEREN:
•   De geleerde theorie van STEAM 

toepassen in eigen ontworpen lessen
•   Basisvaardigheden van programmeren 

met behulp van Scratch
•  De techniek van de Micro:bit
•   Concrete producten bouwen die je 

direct al kunt inzetten

WAT MAAKT DEZE BOOTCAMP 
BIJZONDER?
•  Leren door te doen
•  Direct toepassen in de klas
•  Van leraren, voor leraren
•   Je creëert een kritische houding en 

leert zelf de regie te nemen

TRAININGSLOCATIES
• Hengelo
• Vianen
• Op eigen locatie
Deze bootcamp heeft de grootste 
opbrengst als hij op locatie wordt 
gegeven. Toch liever online? Neem 
contact op voor de mogelijkheden.

WAT LEVERT HET JE OP?
•  Officieel certificaat

BOOTCAMP
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TRAININGSDUUR  
3 sessies van 3  uur

KOSTEN 
Deze bootcamp kost € 3.150,- voor max. 
15 deelnemers (incl. lesmateriaal, vrij van BTW)



Onze cursussen
Heb je over een bepaald onderwerp niet genoeg kennis of vaardigheden in huis? Wij bieden 
cursussen om daar verandering in te brengen. Ze bestaan vaak uit één dagdeel en zijn zo 
opgezet dat je de volgende dag direct aan de slag kunt.

•  In korte tijd kennismaken met de basisfunctionaliteiten
•   Laagdrempelig; cursussen zijn ongeacht het startniveau goed te volgen 
•   Basiskennis zorgt voor meer efficiëntie op de werkvloer en voorkomt frustraties, vragen en 

onduidelijkheden
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Voor meer info, inschrijving of 
contact kun je ook kijken op  
heutink-ict.nl/trainingen  

OVERZICHT CURSUSSEN 

•  KLEUTERS EN ICT

•  SHAREPOINT & ONEDRIVE

•  STARTPORTAAL

•   STARTPORTAAL & GOOGLE CLASSROOM  
OF MICROSOFT TEAMS

•  DIGITALE GELETTERDHEID

•  MINECRAFT EDUCATION

23
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Specialist eid

Kleuters en ICT

In deze inspirerende cursus maak je kennis met de mogelijkheden die ICT binnen  
het kleuteronderwijs te bieden heeft. Je ontdekt hoe ICT het kleuteronderwijs kan 
verrijken en welke toepassingen daarbij geschikt zijn voor de specifieke situatie op  
jouw school. Deze praktische cursus is een ontdekkingsreis waarop we van alles 
uitproberen. Zo raak je geïnspireerd en kun je de volgende dag al aan de slag in  
jouw kleuterklas.

AANDACHT VOOR: 
•   Diverse digitale leermiddelen en 

materialen, zoals laptops, iPads, 
touchscreens, software en apps

•   Specifieke applicaties voor het 
kleuteronderwijs

DIT GA JE ONDER MEER LEREN:
•   Wat er allemaal mogelijk is, aan de 

hand van een zelfgemaakte criterialijst 
vanuit de visie van jouw school

•   Werken met de benodigde apparatuur 
en de bijbehorende digitale 
leermiddelen en toepassingen

•   Hoe je het kleuteronderwijs kunt 
verrijken met behulp van ICT

WAT MAAKT DEZE  
CURSUS BIJZONDER?
•  Leren door te doen
•  Direct toepassen in de klas
•  Van leraren, voor leraren
•  Begeleiding: wij denken met je mee

TRAININGSLOCATIES
•  Hengelo
•  Vianen
•  Op eigen locatie
Deze cursus wordt alleen offline 
aangeboden. 

WAT LEVERT HET JE OP?
•  Officieel certificaat

TRAININGSDUUR  
1 sessie van 2,5  uur

KOSTEN 
Deze cursus kost € 845,- voor max. 15 deelnemers 
(incl. lesmateriaal, vrij van BTW)
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CURSUS
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Specialist eid

SharePoint & OneDrive

SharePoint en OneDrive zijn de cloudoplossingen van Microsoft Office 365.  
Ze zorgen ervoor dat alle medewerkers overal toegang hebben tot hun gedeelde  
en persoonlijke bestanden. Maar ook dat je efficiënter kunt (samen)werken, met  
minder mailverkeer. Bestanden delen met één collega, een groep leraren of iemand  
van een andere school? Het kan allemaal. En tijdens deze training op maat komen  
alle mogelijkheden stap voor stap aan bod.

AANDACHT VOOR: 
•   De bekende én de minder  

bekende mogelijkheden  
van SharePoint en OneDrive 

•   De link met software van  
educatieve uitgevers

•   De wisselwerking tussen  
OneDrive, SharePoint en  
programma’s als Outlook,  
Word en Excel

•   Praktische tips en trucs,  
gericht op de onderwijspraktijk

DIT GA JE ONDER MEER LEREN:
•   Werken met bestanden en mappen: 

maken, bewerken, wijzigen, kopiëren, 
verplaatsen of opslaan

•   Handige functies gebruiken, zoals 
zoeken naar bestanden en teruggaan 
naar vorige versies

•   Bestanden en mappen delen met 
collega’s en externe contacten

•   Online samenwerken en  
communiceren met collega’s  
en externe contacten

WAT MAAKT DEZE  
CURSUS BIJZONDER?
•  Leren door te doen
•  Direct toepassen in de klas
•  Van leraren, voor leraren
• Opdrachtkaarten als naslagwerk

TRAININGSLOCATIES
•  Hengelo
•  Vianen
•  Op eigen locatie
Deze cursus heeft de grootste opbrengst 
als hij op locatie wordt gegeven. Toch 
liever online? Neem contact op voor de 
mogelijkheden.

WAT LEVERT HET JE OP?
•  Officieel certificaat
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TRAININGSDUUR  
1 sessie van 2,5  uur

KOSTEN 
Deze cursus kost € 845,- voor max. 20 deelnemers 
(incl. lesmateriaal, vrij van BTW)

CURSUS
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Specialist eid

Startportaal

In Startportaal vind je jouw persoonlijke online leeromgeving waar je met maar één 
keer inloggen alle toepassingen terugvindt op één plek. Tijdens deze cursus leer je hoe 
je alle mogelijkheden van Startportaal optimaal benut. Na de cursus kun je Startportaal 
direct gebruiken in jouw klas.

AANDACHT VOOR: 
•   Hoe Startportaal in grote lijnen werkt
•   Het inrichten van een eigen startpagina, 

met koppelingen naar de programma’s 
en websites die jij vaak gebruikt

•   Handige opties, zoals de plaatjeslogin 
voor de onderbouw en het vastzetten 
van de belangrijkste programma’s voor 
leerlingen

•   Nieuwe functies, die altijd worden 
gebaseerd op wensen van gebruikers

DIT GA JE ONDER MEER LEREN:
•   Startportaal gebruiken in jouw 

dagelijkse praktijk
•   Leerlingen ondersteunen en voorzien 

van de juiste programma’s 
•    Programma’s en methodesoftware 

klaarzetten, zodat de leerlingen snel op 
de juiste plek zijn

•    Via Startportaal werken met de 
gekoppelde toepassingen van Office 365 
of Google Workspace for Education

WAT MAAKT DEZE  
CURSUS BIJZONDER?
•  Leren door te doen
•  Direct toepassen in de klas
•  Van leraren, voor leraren
•  Opdrachtkaarten als naslagwerk

TRAININGSLOCATIES
•  Hengelo
•  Vianen
•  Op eigen locatie
Deze cursus heeft de grootste opbrengst 
als hij op locatie wordt gegeven. Toch 
liever online? Neem contact op voor de 
mogelijkheden.

WAT LEVERT HET JE OP?
•  Officieel certificaat

TRAININGSDUUR  
1 sessie van 2 uur

KOSTEN 
Deze cursus kost € 845,- voor max. 20 deelnemers 
(incl. lesmateriaal, vrij van BTW)
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Specialist eid

Startportaal is uitermate geschikt om te combineren met Google Classroom of Microsoft 
Teams, afhankelijk van welk platform op jouw school wordt gebruikt.  
De combinatie van deze twee oplossingen zorgt voor een ideale online leeromgeving. 
Deze praktische training is zeer geschikt voor leraren die alles uit beide oplossingen 
willen halen. Je leert op een praktische manier werken met Startportaal en Google 
Classroom of Microsoft Teams, zodat dat je het geleerde direct kunt toepassen in jouw 
online schoolomgeving.

AANDACHT VOOR: 
•   De ins & outs van Startportaal
•   De belangrijkste functies van Google 

Classroom of Microsoft Teams
•  Digitaal burgerschap
•   De best practices voor het integreren 

van Google/Microsoft-toepassingen in je 
onderwijs

DIT GA JE ONDER MEER LEREN:
•   Samen met leerlingen werken binnen je 

Google Classroom- of Microsoft Teams-
omgeving

•   Lesmaterialen organiseren in Google 
Classroom, Microsoft Teams en 
Startportaal

•   Een duidelijke instructie geven aan je 
leerlingen

•   Opdrachten of instructies klaarzetten en 
samenwerken in documenten

•   Digitaal toetsen afnemen die automatisch 

worden nagekeken en indien gewenst 
becijferd

WAT MAAKT DEZE  
CURSUS BIJZONDER?
•  Leren door te doen
•  Direct toepassen in de klas
•  Van leraren, voor leraren
•  Opdrachtkaarten als naslagwerk

TRAININGSLOCATIES
•  Hengelo
•  Vianen
•  Op eigen locatie
Deze cursus heeft de grootste opbrengst 
als hij op locatie wordt gegeven. Toch 
liever online? Neem contact op voor de 
mogelijkheden.

WAT LEVERT HET JE OP?
• Officieel certificaat
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TRAININGSDUUR  
1 sessie van 4 uur

KOSTEN 
Deze cursus kost € 845,- voor max. 15 deelnemers 
(incl. lesmateriaal, vrij van BTW)

CURSUS

Startportaal &  
Google Classroom of Microsoft Teams
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Specialist eid

Digitale Geletterdheid

Tijdens deze cursus maak je met je hele team kennis met digitale geletterdheid.  
We gaan samen aan de slag om een visie op dit thema te ontwikkelen en daaraan 
concrete doelen te koppelen voor jouw school.

AANDACHT VOOR: 
•   Integratie van digitale geletterdheid in 

de lespraktijk
•  De vier leerlijnen vanuit SLO
•  Missie en visie

DIT GA JE ONDER MEER LEREN:
•   Waarom digitale geletterdheid geldt als 

een zeer belangrijk actueel thema in het 
onderwijs

•   De ins en outs van de vier leerlijnen 
van SLO: ICT-basisvaardigheden, 
mediawijsheid, informatievaardigheden 
en computational thinking

•   Zelf vorm geven aan de visie en doelen 
die passen bij jouw school

WAT MAAKT DEZE  
CURSUS BIJZONDER?
•  Leren door te doen
•  Direct toepassen in de klas
•  Van leraren, voor leraren
•  Meedenkende begeleiding

TRAININGSLOCATIES
•  Hengelo
•  Vianen
•  Op eigen locatie
Deze cursus heeft de grootste opbrengst 
als hij op locatie wordt gegeven. Toch 
liever online? Neem contact op voor de 
mogelijkheden.

WAT LEVERT HET JE OP?
• Officieel certificaat

TRAININGSDUUR  
1 sessie van 4 uur

KOSTEN 
Deze cursus kost € 845,- voor max. 20 deelnemers 
(incl. lesmateriaal, vrij van BTW)
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Specialist eid

Minecraft Education

Minecraft is een razend populaire game bij leerlingen in de midden- en bovenbouw. 
Kinderen kunnen hun eigen wereld realiseren en daarbinnen hun fantasie de vrije 
loop laten. Met de Minecraft Education Edition is het heel goed mogelijk om de game 
onderdeel te laten worden van jouw lesprogramma. Het spreekt leerlingen enorm aan 
en daardoor kan game-based learning een effectief leermiddel zijn. Daarbij is het wel 
essentieel dat leraren Minecraft op deze juiste manier gebruiken. En daar is deze cursus 
op gericht.

AANDACHT VOOR: 
•   De mogelijkheden van Minecraft en de 

toepasbaarheid ervan
•   het uitdagende leerplatvorm
•   Onderzoekend en ontwerpend  

leren (O&O)
•  Probleemoplossend en creatief denken
•  De aansluiting bij digitale geletterdheid

DIT GA JE ONDER MEER LEREN:
•   De basisnavigatie en werken met de 

lessenbibliotheek
•   Hoe je een les naar je hand kunt zetten 

voor je eigen onderwijssituatie
•   Hoe je leerlingen kunt laten 

samenwerken en hoe je gebouwde 
werelden importeert en exporteert

WAT MAAKT DEZE  
CURSUS BIJZONDER?
• Leren door te doen
• Direct toepassen in de klas
• Van leraren, voor leraren

TRAININGSLOCATIES
•  Hengelo
•  Vianen
•  Op eigen locatie
Deze cursus heeft de grootste opbrengst 
als hij op locatie wordt gegeven. Toch 
liever online? Neem contact op voor de 
mogelijkheden.

WAT LEVERT HET JE OP?
•  Officieel certificaat
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CURSUS

KOSTEN 
Deze cursus kost € 845,- voor max. 20 deelnemers 
(incl. lesmateriaal, vrij van BTW)

TRAININGSDUUR  
1 sessie van 3 uur
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HARDWARE-IMPLEMENTATIE

Gratis trainingen bij  
aankoop van devices!
Wist je dat Heutink ICT gratis trainingen aanbiedt bij aankoop van 15 (of meer) 
geschikte Windows- of Google-devices? Wanneer je als onderwijsinstelling 15  
tot 300 geschikte apparaten aanschaft, krijg je tot 20 uur aan training voor je  
leraren cadeau. Geef bij aankoop van je devices bij ons aan dat je gebruik wilt  
maken van dit aanbod en vraag naar de actievoorwaarden. 
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STUDIEDAG

Hoe organiseer je een studiedag 
over ICT en digitale geletterdheid? 

Nu digitale geletterdheid hoog op de 
onderwijsagenda staat, is het belangrijker 
dan ooit dat de inzet van ICT op school wordt 
gedragen door het hele team. Als alle leraren 
erbij betrokken zijn, is de kans het grootst dat 
ze elkaar ook gaan stimuleren en inspireren. 
Belangrijk, want digitale geletterdheid als 
leerdoel kan alleen worden bereikt als de 
leraren (en daarmee de school) zelf ook  
digitaal geletterd zijn. 

SAMEN EEN DAG AAN DE SLAG
Maar hoe creëer je nu die algehele 
betrokkenheid? Bijvoorbeeld door met het 
hele team een dag aan de slag te gaan met 
de thema’s ICT en digitale geletterdheid Een 
studiedag dus, afgestemd op de situatie bij jou 
op school. Misschien wil je zo’n dag bijvoorbeeld 
gebruiken voor een uitgebreide discussie over 
de rol die ICT bij jou op school zou moeten 
hebben, en de manier waarop je daar als team 
invulling aan kunt geven. Maar je kunt er ook 
een échte studiedag van maken, door aan de 
hand van trainingen of workshops heel gericht 
te gaan werken aan de ICT-competenties van je 
team. 

VERSCHILLENDE FOCUSSEN
Tijdens je studiedag kun je er ook voor kiezen 
meerdere thema’s op ICT-gebied te belichten. 
De onderbouw zou dan kunnen focussen op 

het thema Kleuters en ICT. Voor de bovenbouw 
kan het interessant om te onderzoeken hoe 
je de inzet van ICT integreert in thematisch 
onderwijs of zaakvakken. En de leden van de 
ICT-werkgroep willen zich misschien wel buigen 
over de vraag hoe zij vanuit hun expertise 
kunnen bijdragen aan digitale geletterdheid in 
de breedste zin van het woord. . 

MAKKELIJKER, ZINVOLLER EN LEUKER
Als je vooraf de situatie bij jou op school goed in 
kaart brengt en kijkt waar de behoeftes liggen, 
kan zo’n studiedag een enorm waardevolle 
investering zijn. Je creëert er gegarandeerd 
meer betrokkenheid, draagvlak en teamspirit 
mee. Bovendien: als na zo’n sessie het 
enthousiasme bij leraren ook zichtbaar is, 
zal het toepassen van ICT en het werken aan 
digitale geletterdheid niet alleen makkelijker en 
zinvoller, maar ook veel leuker worden. 

WIJ HELPEN JE GRAAG!
De onderwijsadviseurs van Heutink ICT helpen 
je graag bij het opzetten en invullen van jouw 
studiedag. Wil je samen de mogelijkheden eens 
bespreken op locatie of bij ons in een van de 
inspirerende showrooms? Neem gerust contact 
met ons op.
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ACHTER DE SCHERMEN

Team Training & Advies
De mensen die bij het team Training & Advies van Heutink ICT werken, hebben 
allemaal jaren ervaring als leraar in het (basis)onderwijs. Vanuit een voortrekkersrol 
op ICT-gebied hebben ze op een gegeven moment de overstap gemaakt naar 
Heutink ICT. En bij ons kunnen ze nog steeds een bijdrage leveren aan het onderwijs. 
Ze helpen scholen ICT te laten werken voor het lerende kind, en daarbij optimaal 
invulling te geven aan cruciale thema’s als digitale geletterdheid Doordat ieder eigen 
specialismen heeft, hebben alle teamleden samen een schat aan kennis in huis op 
het snijvlak van ICT en onderwijs.
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RALPH VAN DER STROOM 
Met in zijn rugzak ruim 15 jaar ervaring in het Jenaplanonderwijs 
en de Post-hbo opleiding ‘Specialist Toekomstgericht Onderwijs’ is 
Ralph bij Heutink ICT een onderwijskundige duizendpoot. Op basis 
van digitale geletterdheid en de competenties van 21e-eeuws 
leren kan hij een team coachen om veranderingen in het onderwijs 
aan te brengen – van blended learning tot thematisch werken en 
van mediawijsheid tot computational thinking. Ook coördineert 
hij onze 1-jarige opleiding ‘Post-hbo I-Coach’. Ralphs motto: het 
onderwijskundig doel staat centraal en ICT is het middel! 

HENK HEURTER 
Al in de jaren ‘90 maakte Henk gebruik van ICT in het onderwijs. 
Toen al liet hij leerlingen programmeren door een schildpad een 
parcours te laten afleggen met herhaalopdrachten. Een verre 
voorloper van Scratch... In 2003 maakte hij de overstap naar 
(toen nog) Station to Station, waar hij aan de wieg stond van onze 
opleiding ‘Post-hbo I-Coach’. Sinds 2013 maakt Henk deel uit van 
het onderwijsteam van Heutink ICT. Hij is nog steeds als docent 
betrokken bij de opleiding. Daarnaast verzorgt hij trainingen over 
de inzet van Google en Office 365 in het onderwijs en begeleidt 
hij scholen in allerlei ICT-trajecten. Een leuk uitstapje vindt hij de 
implementatietrajecten van de AVG. 

Sla de pagina om voor de rest van ons Training & Advies-team

RIK HOOFTMAN 
Met een vliegende start in het basisonderwijs was Rik een actieve 
leerkracht in de bovenbouw. Hij kon al snel aan de slag als ICT’er 
binnen de school en met zijn opleiding als hoogbegaafdheid-
specialist kent hij het onderwijs goed. Wat hij meeneemt vanuit de 
praktijk? Onder meer het inzicht dat we in implementatietrajecten 
al snel te grote stappen nemen, en dat het helpt om overzicht te 
houden met elkaar en in gesprek te blijven. Rik is zeer goed thuis 
in digitale geletterdheid en het gebruik van Office en Google. 
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MARCO CLAASSEN 
Marco heeft brede ervaring in het (speciaal) basis-, middelbaar en 
beroepsonderwijs. Binnen dit kader begeleidde hij organisaties 
naar onderwijskundig onderbouwde ICT-oplossingen die werken 
voor de verschillende teams en doelgroepen. Marco heeft ook 
ervaring met adviseringstrajecten voor het management van 
scholen, met een focus op het ontwikkelen van visie, het planmatig 
aanpakken van beleid en het borgen van successen. Verder 
geeft hij trainingen voor schoolteams over onder andere MOO 
Startportaal, Office 365 en Google Workspace for Education.  
Ook is hij de expert als het gaat om de ICT-bekwaamheidsscan.

WIM VAN DER VEEN 
Wim heeft na zijn afstudeerstage in Suriname 10 jaar in het 
basisonderwijs gewerkt. Hij is begonnen als leerkracht en kreeg 
daar al snel ICT-taken bij. Na het afronden van de opleiding voor 
schoolleiders is Wim als adjunct-directeur en bovenschools  
ICT’er aan de slag gegaan. Met deze kennis in zijn rugzak 
begeleidt hij verschillende scholen en besturen bij hun visie  
op onderwijs met ICT: waarom is dit voor jullie belangrijk,  
hoe ga je ermee aan de slag en wat moet je hiervoor doen?  
Wim is gespecialiseerd in visieontwikkeling, verandertrajecten,  
coaching en digitale geletterdheid. 
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NIEUW IN JE ROL ALS ICT’ER? 
Dan hebben wij een leuke én nuttige 

poster voor je. 

Download hem hier

https://heutink-ict.nl/ict-coordinator-formulier-poster
https://heutink-ict.nl/ict-coordinator-formulier-poster
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KAREN KAMSTRA 
Als leerkracht in de onderbouw heeft Karen haar sporen 
ruimschoots verdiend. Nadat ze al vroeg in haar loopbaan was 
gevraagd om op haar school ook ICT’er te worden, was ze vrij 
snel daarna zelfs bovenschools ICT’er. Door het volgen van de 
master ‘Leren en Innoveren’ heeft ze bagage gekregen om via 
Heutink ICT scholen en stichtingen te helpen om ICT-innovaties 
in het onderwijs op te zetten en te begeleiden. Op die manier blijft 
ze betrokken bij scholen en levert ze haar bijdrage aan goed en 
innovatief onderwijs. Karen is gespecialiseerd in Kleuters & ICT, 
Microsoft en Google. 

ROBERT BERENSCHOT 
Robert heeft vooral gewerkt in de bovenbouw van het 
basisonderwijs. Voordat hij bij Heutink ICT kwam, heeft hij als 
ICT’er op verschillende scholen veel trajecten mogen begeleiden. 
Dankzij een jarenlange achtergrond in de communicatie weet hij 
als geen ander hoe je komt tot een zorgvuldige voorbereiding en 
uitvoering van implementatie- en veranderingstrajecten. Voor 
Robert is het van belang dat het gebruik van ICT écht iets toevoegt 
aan de kwaliteit van het onderwijs. Hoe dat eruit kan zien, is 
voor iedere school anders. Robert is thuis in onder meer Google 
Workspace for Education, Office 365 en digitale geletterdheid.

Wil jij eens kennismaken met onze onderwijsexperts en  

de nieuwste (ICT-) toepassingen voor het onderwijs?  

Of zoek je een ruimte voor een vergadering of studiedag? 

 

Neem dan contact op met Heutink ICT.
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CONTACT

Algemeen: 074 240 46 06
Servicedesk: 074 - 240 46 66
info@heutink-ict.nl

Laat ze 
leren.


