POST-HBO-OPLEIDING
ICT-COACH PRIMAIR ONDERWIJS

Effectieve inzet van media en ICT in het onderwijs
In de afgelopen jaren is er in het onderwijs veel in ICT geïnvesteerd.
Leerkrachten hebben relevante kennis en technische vaardigheden opgedaan,
zoals het beheren van het schoolnetwerk, het werken met een digibord en
het bijhouden van ICT-ontwikkelingen. Hoewel deze kennis en vaardigheden
onmisbaar zijn voor een school, leiden ICT-investeringen nog niet altijd tot het
gewenste rendement of leeropbrengsten. Hiervoor is mediadeskundigheid en
kennis van verandermanagement nodig. U kunt deze deskundigheid opdoen bij
de praktijkgerichte opleiding tot ICT-coach:

•
•
•

U ontdekt de invloed van ICT en media op onderwijs.
U leert hoe media de onderwijskwaliteit efficiënt en effectief
kan verbeteren.
Na het volgen van de opleiding bent u in staat om uw collega’s te
begeleiden bij de inzet van media en ICT in hun lessen.

“Praktisch, boeiend en resultaatgericht.”
Landelijk erkend post-hbo-diploma

Jacqueline Rekers,
leerkracht en
ICT-coördinator:
“Het belangrijkste wat ik
tot nu toe heb geleerd?
Projectmatig werken
waarbij je start met het
delen van de visie om zo
draagvlak te creëren.”

De opleiding ICT-coach is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Inschool
Academie en OinO-Advies. De Inschool Academie is een initiatief van Inschool en
OOG onderwijs en jeugd (www.oog.nl) en verzorgt geaccrediteerde opleidingen
voor het PO en VO. OinO-Advies voorziet in trainingen en opleidingen gericht op
de ontwikkeling van kennis en vaardigheden
van onderwijsprofessionals. De tweejarige
opleiding ICT-coach levert bij goed gevolg
een landelijk erkend post-hbo diploma op.
De Inschool Academie heeft door het hele land
uitvoeringslocaties. De opleidingen worden
zowel individueel als incompany aangeboden.
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Meer informatie: www.inschoolacademie.nl en www.oino-advies.nl

Programmaopbouw

POST-HBO-OPLEIDING

ICT-COACH PO

Attitude,
rol, taken en
compete nties
(tweedaagse)

Praktijkgericht opleidingsprogramma
De opleiding ICT-coach hanteert een methodiek die gericht is op leren
en implementeren. U leert een nieuw proces ontwerpen en succesvol
implementeren, zoals een andere manier van multimediaal onderwijzen of het
ontwikkelen van een rijke digitale leeromgeving.
Anne Afman,
leerkracht bovenbouw
en ICT-coördinator:
“Ik vind de cursus erg leuk
en leerzaam. De docenten
zijn vooral heel inspirerend.
We krijgen niet alleen
mensen uit het onderwijs,
maar ook van andere
disciplines. Het goede van de
opleiding vind ik dat het zo
praktijkgericht is. Ik leer om
dingen gestructureerd aan te
pakken en om planmatiger te
werken. Meteen na de eerste
dagen merkte ik al dat
ik er wat aan had.”

Eerste studiejaar
Module 1

Tweede studiejaar
Module 5
Communicatie en
Schoolmedia

U wordt getraind op zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid, maar ook op
probleemoplossend leren in teamverband. Een combinatie van oplossingsgericht
leren en action learning is de didactiek die past bij de ontwikkelingsbehoefte van
drukbezette professionals: resultaatgericht, praktijkgericht en efficiënt.
De opleiding is sterk praktijkgericht. Situaties uit uw werk worden vertaald naar
concrete oefeningen. Na afloop van deze opleiding bent u in staat om met de
competenties (kennis, vaardigheden en attitudekenmerken) die de
ICT-coach in zijn of haar taak nodig heeft, ondersteuning te geven aan de
ICT- en organisatieontwikkeling binnen de eigen school. En aan de ontwikkeling
en begeleiding van leerkrachten.

Voor wie is deze opleiding geschikt?
De opleiding is bedoeld voor ambitieuze mensen in het onderwijs die zich
in hun functie als ICT-coach verder willen professionaliseren, maar ook voor
leerkrachten die willen doorgroeien naar een functie als ICT-coach. Zij zijn in het
bezit van een diploma Leraar Basisonderwijs en werken minimaal drie dagen per
week op één school of (eventueel bovenschools) op meerdere scholen.
Zo kunnen de opdrachten op de eigen praktijk worden toegepast en direct
worden uitgevoerd.

De tweejarige opleiding bestaat uit acht modulen, waarvan de eerste module als
tweedaagse wordt uitgevoerd. De overige zeven modulen bestaan elk uit twee
trainingsdagen, gemiddeld één per maand. Er wordt in de planning rekening
gehouden met de schoolvakanties. De totale studielast van de opleiding komt
neer op 420 studiebelastingsuren, inclusief voorbereiding (gemiddeld 17,5
uur studiebelasting per maand). Dit staat gelijk aan 15 EC (European Credits).
De studiedruk wordt in de praktijk lichter ervaren, omdat een deel van de
opdrachten overlap heeft met de eigen werkzaamheden op school.
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Meer informatie: www.inschoolacademie.nl en www.oino-advies.nl

Beleid en
Verandermanagement

Module 6

Klassenmanagement

Module 3

Module 4

Projectmatig
werken

Module 7

Zorg en Kwaliteit

Coaching

Module 8

Ondernemerschap, Beleid en
Financiën

Erkend diploma
Iedere module wordt afgesloten met een werkopdracht. Gedurende de
opleiding vult u het persoonlijke portfolio in. Dat maakt onderdeel uit van de
eindbeoordeling. Na het positief afsluiten van alle onderdelen ontvangt u, bij
accreditatie, het diploma ICT-coach (15 EC) vanuit de Stichting Post HBO. U wordt
opgenomen in het landelijk register van deze stichting. U ontvangt een diploma
met een specificatie van de inhoud van de opleiding en het niveau waarop de
opleiding is gevolgd.

Het volgen van de opleiding ICT-coach PO biedt u:

deskundigheid voor het opstellen van ICT- en
√ De
onderwijsgerelateerde beleidsnotities
kennis over schoolmedia
√ Actuele
√ Kennis over attitude en rollen van de ICT-coach
√ Communicatievaardigheden
√ Coachingsvaardigheden
√ Projectmanagementvaardigheden
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Module 2

Vincent Schottert,
leerkracht groep 4
en ICT-coördinator:
“De literatuur en oefeningen
over coachen waren echt
een eyeopener. Tijdens de
eerste lesdag leer je direct
kijken naar je eigen houding
en ontdek je wat je zelf kunt
doen om collega’s goed te
ondersteunen. Bijvoorbeeld
om hen mee te nemen bij
nieuwe ICT-ontwikkelingen.
De opleiding en opdrachten
helpen me op school
echt verder.”

in pedagogische, organisatorische en
√ Inzicht
didactische aspecten bij veranderingstrajecten, waarbij

√
√
√

handelingsgericht denken het uitgangspunt is
Competentieontwikkeling
Een directe verbetering van uw praktijkkennis door de
expertise van ervaren en gediplomeerde veldexperts
Doorgroeimogelijkheden en carrièrekansen
(LB-functie basisonderwijs)

Meer informatie: www.inschoolacademie.nl en www.oino-advies.nl

Praktische en inhoudelijke informatie
Is dit de juiste opleiding voor u? Kijk op de website www.oino-advies.nl
of op www.inschoolacademie.nl voor meer informatie. Op beide websites
vindt u het aanmeldingsformulier, de voorlopige planning, de modules, de
opleidingslocaties en een kostenoverzicht.
Wilt u een persoonlijk advies? Neem hiervoor contact op met de Inschool Academie
via telefoonnummer 033 462 27 17, e-mail: opleidingen@inschoolacademie.nl of
met OinO-Advies via 0575 490 576, e-mail: info@oino-advies.nl

Postadres
Postbus 2033
3800 CA Amersfoort
T: 033 - 46 22 717
E: opleidingen@inschoolacademie.nl

www.inschoolacademie.nl

Postadres
Rijksstraatweg 104
7383 AW Voorst
T: 0575 490 576
E: info@oino-advies.nl

www.oino-advies.nl
OinO-Advies, ondernemers in onderwijs,
is onderdeel van de Rolf groep

Aaldert Sattler,
directeur basisschool:
“Ik ben 61 en heb al veel
competenties ontwikkeld en
veel cursussen gedaan.
Iets aanhoren en lezen,
betekent nog niet dat je
het kunt. Zeker niet als het
coachen een specifiek terrein
zoals ICT bestrijkt. Ik ben
nu een projectplan aan het
schrijven voor ons bestuur
om de iPad effectief op onze
scholen in te zetten.
De kennis en ervaringen
uit de eerste modules
helpen enorm.”

