
samen leren digitaliseren.

Opleiding 

Digitale Geletterdheid
voor leraren

ontzorgt



Wat leuk dat je interesse toont in onze
opleiding “Digitale geletterdheid voor
leraren”!

We heten je van harte welkom bij
educademy.nl. Wij zijn een jong bedrijf dat
zich richt op het digitaliseren van leren. Voor
trainers, organisaties en bedrijven. 

Samen met jou willen we een positieve en
structurele bijdrage leveren aan de kwaliteit
van het onderwijs in Nederland. 

“Het laatste wat we willen, is de kostbare tijd
van de leraar verspillen.” Barry Kuijpers

Wij gaan dus voor impact. We willen echt iets
voor je betekenen en je ontzorgen.

samen leren digitaliseren.

Want onderwijs stroomt door onze aderen. 

Wij hebben veel ervaring in het onderwijs: Als leraar op de
basisschool en voortgezet onderwijs, als trainer voor uitgeverijen

en ontwikkelaar van digitaal lesmateriaal.

Daarnaast leiden we leraarondersteuners en mediacoaches op. En
zeker op het ‘nieuwe’ gebied van media zien we veel

mogelijjkheden om het onderwijs substantieel te veranderen. En
die kun jij teweeg brengen.

Vandaar dat we speciaal voor jou deze opleiding hebben
ontwikkeld.  

“Je kunt pas jouw leerlingen digitaal geletterd maken, als je het
zelf ook bent.” Ivo Wouters

We hopen je snel te mogen begroeten in onze digitale
leeromgeving!

Met vriendelijke groet,
Barry Kuijpers
Ivo Wouters



We leven in het digitale tijdperk: Appen, Snappen,

Mailen en Delen. Steeds meer zaken gaan via de
digitale snelweg. Als je er niet mee bent opgegroeid,

is soms lastig om mee te kunnen blijven doen. 

We zien onze leerlingen bijna vergroeien met alle
technische snufjes van deze tijd. Maar gebruiken ze
het altijd goed? We weten dat ze de techniek door
trial en error inzetten, maar overzien ze de gevolgen?

Kunnen ze de balans online/offline bewaken? Hebben
ze de juiste vaardigheden?

Dit is wat we ze moeten leren. Daarom is het
belangrijk dat Digitale Geletterdheid een vaste plek
krijgt in het onderwijs. 
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Tip van Barry: 

Digitale geletterdheid omvat 4
deelgebieden.

Kies er niet 1, maar besteed aandacht aan
alle 4.

It starts with
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ICT-Basisvaardigheden
Computational Thinking
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

Dan komt de volgende vraag bovendrijven: 

hoe is het met de digitale geletterdheid van de leraren gesteld? 

Uit ervaring blijkt dat het niveau nogal uiteen loopt.
Vandaar deze opleiding “Digitale Geletterdheid voor leraren”.

Speciaal voor leraren in het basisonderwijs: vanuit theoretische
onderbouwing direct naar de praktijk, zodat je wat je geleerd hebt direct
toe kunt passen in jouw klas.

De vier deelgebieden van digitale geletterdheid:

It starts with



Het grote en kleine waarom; hierin onderzoeken
we de achtergronden van digitale geletterdheid,

duiden we het belang voor de maatschappij en voor
jezelf.
ICT-basisvaardigheden; we nemen de leerlijn ICT-

basisvaardigheden door en bepalen jouw eigen
vaardigheid en acties om dit snel te optimaliseren.

Computational Thinking; wat is dit nu precies? En
wat kan ik er mee? Waarom is dit een belangrijk
onderdeel?
Mediawijsheid; Hoe mediawijs ben jij? Hoe kun je
met mediawijsheid/media- empowerment aan de
slag in jouw praktijk?

Informatievaardigheden; doe je eigen onderzoek
met behulp van de BIG 6 methode en ontdek hoe jij
informatievaardigheden kunt ontwikkelen bij jezelf
en je leerlingen.

Het leerarrangement; de eindopdracht… Verwerk
alle kennis en vaardigheden in een 21e eeuws
leerarrangement voor jouw leerlingen, voer het uit
en presenteer!

De opleiding bestaat uit 6 modules:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Then think about
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Wij bieden deze opleiding digitaal aan
via ons platform

educademy.procademy.nl.

Vanaf het moment dat je inlogt, krijg
je ondersteuning van de docenten
Barry Kuijpers en Ivo Wouters.



In de daarvoor ingerichte sociale ruimte binnen de leeromgeving
overleg je en wissel je ervaringen uit met andere deelnemers.

Differentiatie
Je doorloopt de modules in de weergegeven volgorde. De modules
zijn niet los van elkaar te volgen, omdat wij vinden dat je aan alle vier
de onderdelen dient te werken om digitaal geletterdheid te
ontwikkelen. 

Binnen de modules heb je wel de mogelijkheid om zelf je route te
kiezen. Later meer hierover.

Then think about

Start; kennismaken en ontdekken (Voorafgaand
aan de digitale modules)

Halverwege; terugblikken en vooruitkijken (Na
module 3)

Eind; presenteren en evalueren (Na module 6)

Bij de “Gemixt leren” variant verzorgen we 3
digitale bijeenkomsten. Deze volg je met je
studiegroep (meer hierover bij Praktische
informatie)
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De bijeenkomsten worden verzorgd door onze
docenten en experts.

Bij iedere module zijn praktijkopdrachten die je in
je eigen school uitvoert. Jouw resultaten (product,
proces en reflectie) lever je in bij de docenten via

onze digitale leeromgeving.



Start: 
Doelen: de doelen waar je aan werkt in de
module
Voorkennis: een introductie van het onderwerp
Tijdsinvestering: een inschatting van de tijd die je
aan de module besteedt
Informatie en vragen: informatie over de docent
en waar je terecht kunt bij eventuele
(technische) problemen

In de praktijk: aan de hand van video’s wordt een
praktijkvoorbeeld gegeven. Daaraan is een
Praktijkopdracht gekoppeld
Uit de boeken: theorie over het onderwerp van de
module. Ook hier is een praktijkopdracht
gekoppeld.

Bronnen en naslag: een handig overzicht van alle
gebruikte bronnen en naslag ter verdieping
Toets jezelf: wat weet je van een onderwerp?

De modules zijn opgebouwd volgens ons didactisch
stappenplan:
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je hebt alle praktijkopdrachten uit de modules
ingeleverd
je bent bij alle (digitale) bijeenkomsten aanwezig
geweest (voor de "gemixt leren" variant)
je hebt de eindopdracht ingeleverd volgens de
afspraken

Deze didactische stappen kun je in een zelf gekozen
volgorde doorlopen. Wil jij starten met de toets? Prima!

De praktijkopdrachten voer je uit in je eigen praktijk. Je
werkt deze uit en levert ze in bij de docenten.

Om de opleiding af te ronden dien je te voldoen aan de
volgende voorwaarden:

Als je aan deze voorwaarden hebt voldaan, ontvang je
van ons je persoonlijke certificaat.
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Praktische informatie

Tijdsinvestering
We hebben twee varianten: Online en gemixt.
Voor elke module staat ongeveer 8 uur om deze te
doorlopen. Dit is inclusief de tijd die je nodig hebt om de
praktijkopdrachten voor te bereiden en uit te voeren in je
praktijk.

Wanneer je kiest voor de gemixt leren variant, komen daar 3
digitale bijeenkomsten bij die ongeveer 60 minuten in
beslag nemen.

In iedere module zijn meerdere bronnen en naslagwerken
opgenomen die je zelf ter verdieping kunt onderzoeken. De
tijd die je hierin investeert, hebben we niet opgenomen in de
tijdsinvestering.



samen
 leren

 digitaliseren
.

Individueel alleen digitaal: Na aanmelding maken we
een account voor je aan in onze digitale leeromgeving. Je
hebt daarna 6 maanden toegang tot de opleiding. Je maakt
dan ook automatisch deel uit van de groep leraren die
deze variant van de opleiding volgen. Via deze digitale
groep is het mogelijk om samen ervaringen en
documenten uit te wisselen. Je levert je opdrachten in via
de elektronische leeromgeving en ontvangt na afronding
en goedkeuring van de eindopdracht het bewijs van
deelname.  Deze variant kent geen vaste startdatum. Je
volgt de opleiding wanneer het jou uitkomt.

Route en startdata:

Individueel gemixt: Wanneer je jezelf voor deze variant
aanmeldt, maken we een account voor je aan in onze
digitale leeromgeving. Ook in deze variant heeft de

opleiding een looptijd van 6 maanden. We starten met een
digitale bijeenkomst. De tweede bijeenkomst volgt na 3

maanden en er wordt dan van je gevraagd dat de modules
1 t/m 3 zijn afgerond. Na 6 maanden sluiten we de

opleiding af met de laatste digitale bijeenkomst. In deze
bijeenkomsten kijken we terug en vooruit op de modules
en is er ruimte voor verdieping van de onderwerpen. Bij

inschrijving plaatsen we je in een groep van 10
“lotgenoten”. Deze groep vormt jouw studiegroep. In onze

omgeving kunnen jullie onderling ervaringen en
documenten uitwisselen en jullie volgen met deze groep de
digitale bijeenkomsten. Je levert je opdrachten in via de
elektronische leeromgeving en ontvangt na afronding en

goedkeuring van de eindopdracht het bewijs van
deelname. De eerste groep start in januari 2021.



Met je team alleen digitaal: Wanneer je met je team
inschrijft, maken we voor jullie een eigen digitale
leeromgeving aan. Je kunt hierin de modules volgen,

ervaringen uitwisselen en document met elkaar delen. Na
aanmelding maken we voor alle teamleden een account aan
dat 6 maanden toegang biedt tot de opleiding. Deze variant
kent geen vaste startdatum, deze kunnen we samen in
overleg bepalen.

Met je team gemixt: Wanneer je met je team inschrijft,
maken we voor jullie een eigen digitale leeromgeving
aan. Je kunt hierin de modules volgen, ervaringen
uitwisselen en document met elkaar delen. Na

aanmelding maken we voor alle teamleden een account
aan dat 6 maanden toegang biedt tot de opleiding.

Samen volgen jullie ook de (digitale) bijeenkomsten.

Deze bijeenkomsten kunnen in overleg ook op uw eigen
locatie worden verzorgd (hiervoor kunnen reiskosten
voor in rekening gebracht worden) door een van onze
trainers. Deze variant heeft een startdatum die in

overleg met het team wordt bepaald.
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Individueel alleen digitaal: €450,- (exclusief 9% BTW)

per persoon, inclusief alle lesmaterialen.

Individueel gemixt: €675,- (exclusief 9% BTW) per
persoon, inclusief alle lesmaterialen.

Team digitaal: Neem contact op met ons voor een
offerte op maat.

Team gemixt: Neem contact op met ons voor een
offerte op maat.

Social Schools verdieping digitaal: Inbegrepen bij het
Social Schools Verdiepingspakket: €1 per teamlid per
week. Voor meer informatie kijk je op onze website.

Social Schools verdieping + gemixt: Het digitale
gedeelte is inbegrepen bij het Social Schools
Verdiepingspakket: €1 per teamlid per week. Voor
meer informatie kijk je op onze website. Voor de
(digitale) bijeenkomsten betaal je een extra bedrag
afhankelijk van het aantal deelnemers. Neem hiervoor
contact met ons op voor een offerte op maat.

Kosten:
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Meer weten? Bel of mail ons:

Ivo Wouters
ivo@educademy.nl

06 41 253 196

Barry Kuijpers
barry@educademy.nl

06 15 347 535

Of kijk op:

www.educademy.nl

Aanmelden
Meld je aan door dit formulier digitaal in te vullen.

Lukt dit niet? Kijk dan op onze website
www.educademy.nl

http://www.educademy.nl/
https://forms.gle/JE8JRc292m5HBLfN8
https://www.educademy.nl/wat-doen-wij/digitale-geletterdheid/

