
 

 

Opleiding ICT-Coach Light 
 

Digiborden, iPads en laptops – ICT is niet meer weg te denken uit het klaslokaal. In de 
éénjarige opleiding tot ICT-Coach van de Inschool Academie en OinO-Advies leer je 
als onderwijsprofessional hoe je technologie en media zo doeltreffend mogelijk in kunt 
zetten op school. 
 
 
Onmisbaar op elke school: de ICT-Coach 
Kinderen van nu groeien op in een digitale wereld. 21e-eeuwse vaardigheden zoals 
programmeren, mediawijsheid en kritisch nadenken zijn daarom essentieel. Op school neem 
je als ICT-Coach het voortouw in het gebruik van technologie en media met als doel het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit. Zo wordt school dé plek voor kinderen om veilig ingewijd 
te worden in digitale media. 
 
 
Je leert in de opleiding ICT-Coach Light: 
 hoe jouw school ICT nóg beter kan inzetten; 
 hoe je een ICT-project opzet en 
 hoe je leerkrachten kunt motiveren en begeleiden om 

technologie onderdeel te maken van de lessen. 
 
 
Lessenplan 
In vier modules leer je de kennis, vaardigheden en competenties voor het opzetten en 
uitvoeren van een ICT-plan op jouw school. Deze worden in acht dagen behandeld, verspreid 
over het schooljaar. De opleiding is sterk praktijkgericht; situaties uit je werk zijn de basis van 
concrete oefeningen. De studielast bedraagt 210 uren (7,5 ECTS). 
Module 1: Attitude en competenties 
Module 2: Coaching 
Module 3: Communicatie & Schoolmedia 
Module 4: Klassenmanagement 
 
 
Creatief met technologie 
De taken van de ICT-coach zijn vooral strategisch en sociaal. Niet alleen het uitdenken van 
een ICT-plan, maar ook het begeleiden van je collega’s staat centraal. Deze cursus bereidt je 
daarop voor en inspireert. Je zult ontdekken; de mogelijkheden van technologie zijn oneindig. 
Denk maar aan kinderen zelf een app laten bouwen, ze een computer uit elkaar laten halen of 
het gesprek met ze aangaan over de voor- en nadelen van Facebook en WhatsApp.  
  

“Ik schrijf een projectplan voor het 
effectief inzetten van iPads. De kennis 
en ervaring uit de modules helpen mij 
enorm hierbij.” 
  
– Aaldert Sattler, basisschooldirecteur 
 



 

 

 
Want leren stopt nooit 
Ben je onderwijsprofessional en toe aan een nieuwe uitdaging? Of heb je juist behoefte aan 
verdieping? De opleiding ICT-coach Light is geschikt voor ambitieuze mensen in het onderwijs, 
startende ICT-coaches of personen die al langer ICT-coach zijn. Je kunt de opleiding ICT-
Coach Light opnemen als bijscholing in het Lerarenregister.  
 
 
Kosten 
De kosten voor de éénjarige opleiding tot ICT-Coach 
bedragen €2.250 vrij van btw. Dit is exclusief kosten voor 
de tweedaagse training (€ 250,- per persoon) en verplichte 
literatuur en eventuele arrangementskosten (locatie/lunch) 
Je kunt eenmalig of in termijnen betalen.  
 
 
Aanmelden 
Is je enthousiasme gewekt? Voor meer informatie of om je aan te melden, kun je terecht bij 
Marijke Bos (opleidingen@inschoolacademie.nl). 
 
 
Dáárom Inschool Academie en OinO-Advies 
Inschool Academie is dé plek voor professionals in het onderwijs om verder te leren. We 
bieden tal van verdiepende opleidingen en trainingen, van anti-pestcoördinator tot intern 
begeleider. OinO-Advies is een adviesbureau voor het primair onderwijs en de voor- en 
vroegschoolse educatie. Wij geloven in de kracht van de professional! Daarom helpen we 
professionals ondernemender te worden en hun kwaliteiten te verbeteren.  
 
 
Meer verdieping? 
Voor professionals die zich nog verder willen verdiepen is er de tweejarige Post-HBO-opleiding 
tot ICT-Coach. 
 

“Ik leerde naar mijn eigen houding te 
kijken. Zo ontdekte ik wat ik beter kon 
doen om mijn collega’s mee te nemen in 
de nieuwste ICT-ontwikkelingen.” 
 
– Vincent Schottert, leerkracht 
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