leritas
onderwijs

ICT&JIJ
voor & door docenten

‘Maak een vliegende
start met digitaal
differentiëren in de klas!’
ICT&J
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‘Scholingsbudget
zinnig besteden,
voordat het weer
terugvloeit naar de
grote pot?’

‘Wil je
differentieren
in de klas, maar
heb je geen tijd om
dit goed aan te
pakken?’

‘Ben je het
zat cursussen
te volgen die leuk
klinken, maar in
de praktijk niet
werken?’
‘Meteen uren
verdienen voor
registerleraar?’

‘Aan de slag
met nieuwe kennis
en vaardigheden
zonder kilometers
theorieën te
moeten lezen?‘

‘Wel de wil,
maar geen eigen
materialen om
digitaal te werken
binnen jouw
school?’

ICT-starttraining

WAAROM?!
Op maat en gedifferentieerd
Jouw hebben én houden!
Aantrekkelijke prijs!

voor & door onderwijzers

Wat?!
ICT&JIJ is een start en of verfrissingscursus voor alle
docenten en trainers die hun lesstof willen digitaliseren,
optimaliseren en meer gedifferentieerd willen aanbieden.
Je leert diverse, vaak online, tools kennen en direct
gebruiken in jouw lessituatie. De training wordt gegeven
in groep van 10 tot 20 deelnemers en is toegankelijk voor
verschillende kennis en instapniveaus. Daarnaast is er de
keuze de cursus own-end tot high-end te volgen. Heb je al
een eigen device of een van school? Volg de cursus ownend tegen het basistarief en neem je eigen materiaal mee.
Heb je nog geen bruikbaar device, of ben je echt toe aan
iets nieuws? Dan raden we je aan te kiezen voor start-end.
Wij zorgen dan voor het werkmateriaal. En het leuke? Je
mag alles na afloop houden! Eenmaal aan de slag kun je dus
aan de slag blijven met je eigen laptop. Het addertje? Dat is
er niet. Ook deze variant kan precies betaald worden vanuit
jouw persoonlijke scholingsbudget, dus het kost jou of de
school niet meer dan dat er beschikbaar wordt gesteld
vanuit de overheid. Je directie of jij hoeven ook niet bang
te zijn voor de gevreesde bijtellingen, want eigenlijk betaal
je voor de cursus. De laptop behoort tot het werkmateriaal
en dus krijg je geen laptop van de baas, maar een cursus
om jouw deskundigheid te verhogen. En deskundig word je!

Waarom? Waarom niet?!
Er zijn talloze argumenten waarom ICT een belangrijke rol
speelt in het moderne onderwijs. Veel van die argumenten
ondersteunen de reden waarom docenten zich eigenlijk
ieder jaar hun kennis zouden moeten updaten. Die gaan
we niet allemaal benoemen, want waar docenten nooit
genoeg kennis hebben, hebben ze ook nooit genoeg
tijd. Dus op de volgende pagina slechts drie argumenten
waarom ICT&JIJ van leritas dé training is voor docenten en
schoolorganisaties die starten met ICT in hun lespraktijk,
of zich verder willen verdiepen.

‘JOUW video? mijn VIDEO!’
‘FLIPPING YOUR CLASS!’
‘Formatief toetsen’
‘FACE-to-FACE’

WIST JE DAT...
‘De leerkrachten en assistenten die
de schoolspullen zelf betalen besteden
hier veelal meer dan 100 euro per jaar aan
uit. Bijna drie kwart van hen geeft tussen de
25 en 100 uit, ongeveer 10 procent meer dan
100 euro en 5 procent van de geënquêteerden
meer dan 200 euro per jaar. Vooral juffen die
lesgeven aan kleuters besteden veel van hun
eigen inkomen aan schoolspullen.’
enquête-uitkomst onderwijsblad
(september 2016)

KAN DAT
ANDERS?

drie cursusmiddagen 1/2/3
eigen digitaal product 1/2/3
werkmateriaal 2/3

Kosten?

Uren, dagen, weken blokken?
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Wat krijg je?

individueel v.a. €600,- p.p.
groepen (10/15) v.a. €3000,- p.g.

In drie, straight to the point, middagen maken we een reis
door de digitale geschiedenis. Op dag één nemen een
kijkje in het verleden en de toekomst. Ook maken we
YES!
kennis met ons werkmateriaal en de opdrachten.
‘Bij de training ICT&JIJ van leritas
Dag twee is helemaal ingericht om aan de slag te
heb je de keuze uit drie trainingsopties.
Hoewel de inhoud enigszins gelijk blijft,
gaan met de ontwerpopdrachten. Na een korte
varieren de kosten en werkmaterialen van
introductie zelf aan de slag. In ongeveer twee en
€300,- tot €1200,-.’
een half uur maak je een eigen digitaal product
‘bring your’
own-end €300,-1
dat je meteen kunt gebruiken in de klas. De derde
‘we’ll help you’
start-end €600,-2
en laatste dag is het finetunen en evauleren. De
‘het kan altijd luxer’
high-end €1200,-3
laatste vragen de laatste aanpassingen en daarna
1
neem je eigen device mee
presenteren, want dat is het belangrijkste. Laat je
2
werk met een windowslaptop
pareltjes zien en enthousiasmeer!
3
werk met een macbook air
‘Bij alle opties mag je houden
waarmee je gewerkt hebt.’

Wil jouw organisatie eigen
invulling of werkmateriaal
op maat, omdat jullie
al voor een bepaald
device gekozen hebben?
Vraag naar de mogelijkheden!
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ICT&JIJ
Wat ga jij doen met je

nieuwe vaardigheden?

ICT&J

IJ
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€600,- ?!
flink bedrag...

Op maat en gedifferentieerd!

‘Voor dat geld kun je ook modules volgen
van bijvoorbeeld een masteropleiding.
Dat klopt, sterker nog we zouden iedereen
zo’n module aanraden. Maar leritas biedt je
met ICT&JIJ iets unieks: directe kennis én
middelen om je lespraktijk te veranderen.
Bovendien kun je die kennis en ervaring
mooi meenemen als je volgend jaar een
zo’n module gaat volgen.’

Niet één, maar vier verschillende opdrachten. Je eigen
keuze. Kun je al iets? Mooi! Wil je je verder verdiepen?
Ook goed! Tijdens de training maak je kennis met nieuwe
manieren om te differentieren en ontdek je een aantal
gratis programma’s om je dagelijkse lespraktijk mee te
verrijken. Aan het einde van de training heb je minimaal één
nieuw product om meteen mee te starten in je klas.

‘Een win-winsituatie’

Jouw hebben én houden!

PFFF...
weer een cursus,
weer meer werk...
‘meer dit,
minder dat!’
Meteen aan de slag?!
Vervelend toch, als je leerlingen de spullen niet op
orde hebben? Geen boeken, schrift of pen. Die hebben
ze wel gekregen, dus je had morgen verwachten dat ze
hun werkmateriaal meenemen. Anders kunnen ze hun
werk niet doen. En jijzelf? Heb jij alles gekregen om je
‘Elke klus begint met het
werk te doen? Je krijgt je lesboek
vangereedschap.’
school, maar er
juiste
wordt ook verwacht dat je voorbereid. Doe je dat alleen
HD een
15,6”cursus
scherm...
op school, of ook thuis? Weer naar
om te
‘niet te groot en niet te klein’
leren werken met digitale didaktiek. Weer zelf investeren
in tijd en materialen? Wat? Heb 128GB
je al een
eigen
device?
SSD
en 4GB...
Top! Zo niet? Je krijgt er gewoon één‘snel
vanopstarten’
ons! Aan het
begin goed geregeld zorgt voor rust. Bij leritas vinden
numeriek toetsenbord...
we dat je hoge eisen mag stellen,
maar
zolang er
‘handig
voor wel
de cijferinvoer’
aan de randvoorwaarden voldaan wordt. Lesgeven is een
nog veel meer...
wisselwerking. Als je verwacht dat en
je leerlingen
hun boek
‘schrijf je in en ontdek het zelf’
meenemen, moet je ze een boek geven. Als je verwacht
dat je personeel thuis op de computer werk voorbereid,
dan...

‘Het lijkt vaak veel werk en soms is dat het ook. Maar je gaat
merken dat de tijd die je één keer goed investeert je tijd gaat
opleveren. Denk eens aan die extra instructie die je keer op keer
moet geven aan de leerlingen die je les gemist hebben. Of het
aanbieden van stof waarop de leerlingen niet zitten te wachten,
omdat je collega dit al uitgebreid heeft behandeld. Van formatief
toetsen en het maken van je eigen instructievideo (gemaakt en
opgeslagen in slechts vijf muisklikken!) tot het bevragen van deze
video’s om de voorkennis in kaart te brengen. Simpeler beginnen
met gewoon een quizje of klassikale vragenlijst? Tuurlijk, ook
dat kan. Van pro tot dilettant iedereen kan de trainingsdagen
zinnig uit de voeten om iets unieks te maken.
‘Haal meer uit je tijd, je kunt het maar één keer
besteden.’

‘Elke klus begint met het juiste gereedschap.’
HD 15,6” scherm...
‘niet te groot en niet te klein’

128GB SSD en 4GB...
‘snel opstarten’

numeriek toetsenbord...
‘handig voor de cijferinvoer’

en nog veel meer...
‘schrijf je in en ontdek het zelf’

Vind je het ook vervelend dat je bij workshops en trainingen
allerlei gadgets te testen of te zien krijgt, maar dat deze
middelen er in je eigen lespraktijk niet zijn? Leuk hoor
zo’n iPad of laptop, maar op school hebben we nog een
Commodore 64 en een Xerox fax. Hoe ga ik dit nu zelf
maken? Zelf maar weer investeren in een computer, of
kan het ook anders? Bij leritas mag je houden wat je hebt,
dat is logisch. Maar je mag ook houden wat je krijgt en dat
is nog beter. Weer een ‘schrijfblok’ en ‘gratis pen’ die je
kwijtraakt aan de eerste de beste leerling die zijn spullen
weer is vergeten? Nee, wij pakken het anders aan. Het
werkmateriaal, de laptop, is eigenlijk verwerkingsmateriaal.
Aangezien je je schrijfblok ook niet teruggeeft mag je de
laptop ook na afloop houden. Wel zo fijn, want je was er net
aan gewend. Bij de volgende lichting deelnemers beginnen
we gewoon weer met een nieuwe doos. Zo werken we altijd
met up-to-date materialen. En zo hoort het ook in het als
je werkt met digitale didaktiek. Vooruit denken, meekijken
met de veranderingen en gebruiken wat bij je past. En als
het even kan jezelf af en toe verwennen met een nieuwe
gadget. Ook maken we tijdens de training gebruik van ‘gratis’
programma’s. Dus in principe ben je écht klaar voor de start
na de training. Echter raden we altijd aan om het Microsoft
Office pakket aan te schaffen, dat werkt wel zo fijn.

Aantrekkelijke prijs!
Leuk hoor trainingen, maar wat kost het? We zijn immers
Hollanders. Als het goed is, kost de training je helemaal niets!
In de begroting voor scholen vanaf 2015 is er opgenomen dat
docenten recht hebben op €600,- scholingsbudget per jaar.
Laat dat precies de kosten zijn voor de training. Snel naar de
directie om te kijken of je dit jaar nog kan! Heb je al een eigen
device, maar wil je je kennis updaten? Dan kun je de training
individueel volgen voor €300,- of voor €3000,- met je hele
team.

Dus...
Mooier en praktischer kunnen we het niet maken. Maar zeg
nooit nooit, dus als je een geweldige suggestie of tip hebt,
dan nodigen we je uit deze te delen zodat wij ons aanbod nog
beter kunnen maken.

Een blije werknemer is
een goede werknemer...
‘Jij blij en je werkgever blij, je vraagt niet meer
dan dat je aan bekostiging krijgt en je bent na
afloop change-agent voor je eigen organisatie.
Positieve rolmodellen voor collega’s. En doordat
we het aan de voordeur goed regelen geen angst
dat je meteen een nieuwe laptop nodig hebt.
Mocht je liever blijven werken met je eigen
device, dan heb je een extra computer voor in
de klas waarmee je kunt differentiëren.
‘Praktischer kunnen we
het niet maken.’

‘

HOUD
HET
LEUK!

Ons doel

Veel docenten zijn vaak
heel enthousiast en willen
nieuwe dingen proberen met
leeringen. Snel beginnen,
maar tussentijds moeten
concluderen dat we te weinig
middelen hebben. Leritas wil
dat onderwijs gegeven kan
worden, dat aan de voordeur
goed geregeld is. Dus eerst
nadenken over wat je wilt
bereiken en wat je daarvoor
nodig hebt. Daarna starten
met de juiste gereedschappen
en tijd. Zo houden we het
onderwijs leuk!
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3 voordelen op rij...
kennis én middelen!
(direct bruikbare tools en handvatten voor in
de praktijk + een laptop om mee te werken
thuis en op school)

uren voor registerleraar!
(ICT&JIJ is een gevalideerde cursus waarbij
je 13 RU kunt verdienen)

géén water bij de wijn,
maar boter bij de vis!
(jij investeert jouw tijd in jouw training, wat
je daarna doet met je nieuwe kennis en
middelen mag je helemaal zelf weten)

ICT&JIJ
voor & door docenten
nieuwe inspiratie
nieuwe kennis
nieuw device
‘Aan de voordeur goed geregeld!’
leritas
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adres

zakelijk

ontwikkeling & support
vragen? Aarzel niet, neem
direct met ons contact op.

Brasemstraat 34
3192 TD
Hoogvliet

NL38 INGB 0006 5082 30
KvK: 60953713
BTW: NL133158974B02

algemene voorwaarden zijn van toepassing

contact

 +31 6 14 68 94 83
 info@leritas.nl
 www.leritas.nl

