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Praktische Informatie over de opleiding tot         
 

ICT-coach 
 
 
 

Uitkomsten van de opleiding tot ICT-coach  
Na afloop van deze opleiding bent u in staat om met de competenties 
(kennis, vaardigheden en attitudekenmerken) die de ICT-coach in zijn/haar 
taak nodig heeft, ondersteuning te geven aan de ICT en 
organisatieontwikkeling binnen de eigen school en de ontwikkeling en 
begeleiding van leerkrachten. Tijdens de opleiding ontwikkelt u uw visie op 
ICT in het onderwijs en bouwt u een praktisch en handelingsgericht 
repertoire op. De opleiding is sterk praktijkgericht. Situaties uit uw werk 
worden vertaald naar concrete oefeningen. 

 
 
 
 

Startmomenten en uitvoeringslocaties  
De opleiding tot ICT-coach gaat vanaf september van start. We hebben 
uitvoeringslocaties in Amsterdam en Enschede.  
De opleiding heeft een doorlooptijd van twee studiejaren. In het eerste jaar wordt 
gestart met een tweedaagse training en volgen er zes bijeenkomsten. In het tweede 
studiejaar vinden acht bijeenkomsten plaats, gemiddeld één per maand. Er wordt in 
de planning rekening gehouden met de schoolvakanties. 
 
 
 
 

Aanmelden  
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier via de website van OinO Advies 
(www.OinO-Advies.nl) of via de Inschool Academie (www.inschoolacademie.nl).  
 
 

http://www.oino-advies.nl/


 

 

Programmaopbouw 

 

Eerste studiejaar                                          Tweede studiejaar                                       

 

Module 1    (uitvoering als tweedaagse)                                           

Attitude, rol, taken en competenties 

Module 2                                               

Beleid en Verandermanagement 

Module 3                                               

Projectmatig werken 

Module 4                                               

Coaching  

 

Module 5 

Communicatie en Schoolmedia 

Module 6                    

Klassenmanagement 

Module 7                                              

Zorg en Kwaliteit 

Module 8 

Ondernemerschap, Beleid en Financiën  
 

Studielast 
De totale studielast van de opleiding komt neer op 420 studiebelastingsuren. Dit staat 
gelijk aan 15 ECTS (European Credit Transfer System). De studiedruk wordt in de 
praktijk lichter ervaren, omdat een deel van de opdrachten overlap heeft met de eigen 
werkzaamheden. 
 
Financiële investering 

De kosten voor de tweejarige opleiding tot ICT-coach bedragen € 2.250,- per jaar totaal 
€ 4.500,- (inclusief diplomering) vrij van btw. Dit is exclusief kosten voor de tweedaagse 
training (€ 250,- per persoon) en verplichte literatuur en eventuele arrangementskosten 
(locatie/lunch). Er wordt per jaar gefactureerd maar termijnbetaling is mogelijk in overleg. 
De opleiding kan ook Incompany worden verzorgd. Voor meer informatie of een offerte 
op maat kunt u contact opnemen met OinO-Advies of de Inschool Academie. 
 
Studiekosten fiscaal aftrekbaar 

Betaalt u zelf voor uw opleiding, dan kunt u de studiekosten als aftrekpost opvoeren bij 
uw aangifte inkomstenbelasting. Er geldt een maximale belastingaftrek van € 15.000,- 
per jaar. Met een drempel van € 250,-. U krijgt dus een fors deel van de opleidingskosten 
terug van de belastingdienst. 
 

Persoonlijk advies 
Wilt u een persoonlijk advies? Neem hiervoor contact op met de Inschool Academie 
via telefoonnummer 020 - 34 60 661, e-mail: opleidingen@inschoolacademie.nl of 
met OinO-Advies via 088 410 10 50, e-mail: info@oino-advies.nl 

http://www.belastingdienst.nl/particulier/aftrekposten.html

