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EconocomBeLux

ECONOCOM VOOR
HET ONDERWIJS
Econocom is een Europese groep die bedrijven, scholen en instellingen begeleidt
bij hun digitale transformatie. Door hierbij
de gebruikers centraal te stellen halen onze
klanten het maximale uit hun digitalisering.
De missie van Econocom Education is bijdragen aan onderwijsvernieuwing dankzij
het duurzaam inzetten van technologie.
Omdat we geloven dat de toekomst van
het onderwijs digitaal is, begeleiden we
scholen doorheen het ganse innovatietraject. Van het begrijpen van de verwachtingen en het definiëren van behoeften,
tot pedagogische ondersteuning.
Iedereen heeft vandaag de dag een smartphone op zak of een tablet of laptop op
de salontafel liggen. Toch is lesgeven met
deze tools vaak een heel ander verhaal.
Om de investering van technologie te laten renderen en hier alles uit te halen is het
opleiden van de leerkrachten een must.

CONTACTEER ONS
Heb je vragen of wil je weten wat Econocom
concreet kan betekenen voor jouw school?
Contacteer ons!
education.econocom.be
education.belux@econocom.com

Econocom heeft daarom samen met haar
partners een breed gamma aan opleidingen klaarstaan, zowel voor leerkrachten
als ICT-coördinatoren. Of je nu nood hebt
aan enkele basisvaardigheden of je skills
verder wil opkrikken: alle niveaus komen
aan bod. In praktische workshops laten
de coaches (die zelf leerkracht zijn) je zien
hoe je toestellen in je lesprogramma en de
algehele leeromgeving kunt integreren.
Hierdoor krijgen de lessen voor leerlingen
én leerkrachten een nieuwe impuls.

Apple Authorised
Education Specialist
Econocom is een gecertificeerde Apple Authorised Education
Specialist (AAES), de hoogste
certificering die door Apple wordt
gegeven. AAES’ers zijn onafhankelijke dienstverleners die door
Apple werden geselecteerd op
basis van hun expertise in het uitrollen van oplossingen voor het onderwijs. Met een grondige kennis
van Apple-producten en inzicht in
de uitdagingen die leerkrachten
en leerlingen elke dag ervaren, kan
Econocom je helpen bij de transformatie van lesgeven en leren.

TECHNOLOGIEPARTNER
VOOR JOUW SCHOOL
Ons verhaal eindigt niet bij het afleveren van
je toestellen. Wanneer je school echt toekomstgericht wil innoveren, komt daar heel
wat meer bij kijken. Ons team staat klaar om
jullie bij het ganse proces te helpen.

EduScan
Als innoverende school is het belangrijk om prioriteiten te stellen, doelen
te bepalen en te meten waar vooruitgang wordt geboekt. Zo blijft groeien
mogelijk. Met behulp van de EduScan
willen we scholen hierbij ondersteunen. Krijg een duidelijk beeld van
waar je school nu staat en welke stappen nodig zijn om te groeien naar je
toekomstvisie.
Lees meer op pagina 5

Iedereen binnen ons Education team heeft
een sterke connectie met het onderwijs.
Ze zijn echte specialisten, die dankzij een
jarenlange ervaring weten welke uitdagingen en hindernissen je school tegenkomt
op de weg naar innovatie en digitalisering.
Econocom is niet gewoon een leverancier,
maar een partner voor je school.

Traject Leiderschap & Visie
Je kernteam wordt begeleid bij het
uitwerken van de toekomstvisie voor
jullie school. Hoe wil je technologie
inzetten en waarom? Welke tools heb
je daarvoor nodig? Tijdens dit traject
werk je een concreet plan van aanpak
uit en doe je ook heel wat inspiratie op
van andere scholen.
Lees meer op pagina 6

Om ervoor te zorgen dat een school de
juiste ondersteuning krijgt en dit zowel
op technisch als pedagogisch vlak, hebben we we een zeer breed gamma van
opleidingen/coaching sessies. Zo bieden
we begeleiding voor het beleidsteam,
zorgen we ervoor dat het team mee is in
dit verhaal en geven we pedagogische
en technische workshops om er
voor te zorgen dat ook op de
klasvloer alles vlot verloopt.
Ciska Schrooten,
Sales director education,
healthcare and local government

OVERZICHT
VAN DEZE GIDS

“Als scholen willen zorgen dat hun
digitalisering een lange termijn
succes wordt, dan moeten we breder
kijken dan enkel naar de toestellen.
Leerkrachten mee krijgen en zorgen
dat ze zich digitaal zeker voelen op de
klasvloer, is een basisvoorwaarde voor
een geslaagd project.”

APLS-workshops
Hoe kan je Apple-technologie als tool
inzetten in je les? We hebben een
breed aanbod aan workshops, van
iPad voor beginners tot gevorderden of vakspecifieke onderwerpen.
In deze gids vind je ons basisaanbod,
maar bij andere of specifieke noden
(bv. bepaalde apps of platformen)
kunnen we een opleiding op maat
van je school uitwerken. Ongeacht de
workshop die je kiest: de exacte inhoud wordt steeds afgestemd met de
school (bv. meer toegespitst op taalvakken) en aangepast aan het niveau
van het team.
Lees meer op pagina 7
Jamf School
We geven ICT-coördinatoren een uitstekende uitleg en ondersteuning
mee zodat dat je apparaten optimaal
beheerd worden in een minimum aan
tijd. We bieden zowel een basisopleiding als workshops voor gevorderden.
Lees meer op pagina 22

EDUSCAN: METEN IS WETEN
Als innoverende school is het belangrijk
om prioriteiten te stellen, doelen te bepalen en te meten waar vooruitgang wordt
geboekt. Zo blijft groeien mogelijk. Met
behulp van de EduScan willen we scholen hierbij ondersteunen.

Wat is de Eduscan?
Begin je als school net met digitalisering
en weet je niet goed waar te beginnen?
Hebben jullie wel al stappen gezet, maar
wil je kijken wat de verdere groeimogelijkheden zijn? De EduScan is een vragenlijst
die toetst hoe ver je school staat op het
vlak van digitalisering, waar je naartoe wil
en wat de stappen zijn om hier te geraken.
Zowel de directeur, de ICT-coördinator als
het lerarenteam zullen onafhankelijk van
elkaar en anoniem bevraagd worden.
Waarover gaat de EduScan precies?
Wij zien 7 sprongen die een school doorloopt in een traject naar digitalisering. De
EduScan is in feite de 7de sprong, maar
wordt idealiter ingezet als een beginmeting en als een (tussen)evaluatie.
Visie
In dit deel screenen we de aanwezige
visie van de school. In hoeverre worden
leerkrachten betrokken bij de visie op
pedagogische ICT? Is de visie überhaupt
gekend en in hoeverre kan iedereen zich
vinden in deze visie?
Leren en lesgeven
Wordt ICT eerder gebruikt om de creativiteit te bevorderen of om te differentiëren?
Welke digitale tools worden gebruikt?
Wordt er anders les gegeven door het
gebruik van technologie? Wil je dat leerkrachten beroep kunnen doen op een set
aan digitale skills?

Technische capaciteiten
Is het netwerk sterk genoeg om alle lessen
vlot te doen verlopen? Is er nood aan beheer
van je toestellen? Of zou je ICT-coördinator
extra ondersteuning kunnen gebruiken?
Pedagogische capaciteiten
Hoe worden de skills om ICT te betrekken
binnen de school ingeschat? Zijn er handleidingen, lesfiches, etc. ter beschikking
om ICT te integreren in je lessen? Heb je
nood aan digitale leerlijnen?
Team
Is er binnen je school een team aanwezig
dat zich inzet rond hoe ICT een effectief
leermiddel kan zijn?
Betrokken gemeenschap
Hoe betrek je ouders, het schoolbestuur, de
gemeente bij het innoveren van je school?
Hoe kunnen zij helpen of inspireren?

What’s next?
Na het invullen maken wij een uitgebreide analyse van de antwoorden.
We bezorgen jullie de resultaten in
een overzichtelijk rapport en komen
dit toelichten in een persoonlijk gesprek. Met deze gegevens kan je
school heel concreet aan de slag.
De resultaten maken duidelijk waar
jullie school naartoe wil en waar de
grootste werkpunten liggen om dit
doel te behalen. Ook bij deze volgende stappen kan Econocom zorgen
voor de nodige begeleiding en acties.

TRAJECT
LEIDERSCHAP EN VISIE
Je bent ervan overtuigd dat je school
moet innoveren. Je wil technologie inzetten in de lessen om je leerlingen klaar te
stomen voor toekomstige jobs. Maar je
zit met een hoop vragen en je weet niet
goed hoe eraan te beginnen. Wees gerust: heel wat scholen stoten op dezelfde
hindernissen.
Na dit 2-daags traject heb je als school de
middelen in handen om een beleid uit te
werken voor de innovatie en digitalisatie
binnen jouw school. De uitkomst is een
plan van aanpak om leerlingen, leerkrachten en ouders te begeleiden in dit traject.

•
•
•
•

Je gaat je bestaande visie en cultuur
van ICT als hefboom gebruiken voor
innovatie van leren en lesgeven.
J e doet inspiratie op door concrete
voorbeelden van andere scholen en
leerkrachten.
J e zal een plan van aanpak opmaken om
je leerkrachten, leerlingen en ouders te
begeleiden in je proces van digitalisering.
J e leert de unieke eigenschappen
kennen van specifieke technologie voor
het onderwijs om het leerproces te
ondersteunen en effectiever te maken.

•

Je komt te weten hoe je snel kan
schakelen naar afstandsleren.

Zowel basis- als middelbare scholen zijn
welkom. We verwachten van elke school
deze 3 personen: directie, ICT-coördinator en een collega die actief in de klassen
komt (leerkracht, zorg, of pedagoog). Dit
is echt noodzakelijk voor het slagen van
de workshop en dus verplicht om te kunnen deelnemen.
Je kan deelnemen aan het traject
Leiderschap en Visie via de open inschrijvingen op de website (max 5 scholen), of
het kan individueel georganiseerd worden
voor jouw school of scholengroep. Bij een
indivueel traject kan er nog specifieker
worden ingegaan op de context van de
school.

WORKSHOPS
Ons opleidingsoverzicht kan scholen helpen een aantal trainingen te kiezen maar
gezien de expertise van onze trainers is
het steeds mogelijk om met de school de
specifieke noden te bepalen en trainingen op maat aan te bieden. Onder het
overzicht bevindt zich een korte beschrijving van de voorgestelde sessies.
De meeste workshops kunnen ook virtueel georganiseerd worden. Een workshop
duurt gemiddeld 3 uur, maar de exacte
tijdsduur is afhankelijk van locatie (virtueel of onsite) en van eventuele specifieke
invullingen op vraag van de school.

APL Specialists: coaches
voor elke leerkracht
Onze workshops worden verzorgd
door Apple Professional Learning (APL)
Specialists. Dit zijn leerkrachten die precies de juiste kennis en ervaring hebben
om te laten zien hoe de producten van
Apple het best in het onderwijs kunnen
worden gebruikt. Zij bieden begeleiding
en ondersteuning aan leerkrachten die
hun technologische vaardigheden willen
verbeteren, waarbij de focus ligt op innovatie. Zo leren ze hoe ze hun leerlingen
nog meer kunnen betrekken bij de les,
waardoor ze de informatie beter opslaan.
Wat kan een Jamf School
Certified Engineer bieden?
De Jamf School Certified Engineer zorgt
voor de gemoedsrust en de zekerheid
dat de school zal slagen in hun Appleimplementatie op school. Of het nu gaat
om een kleine pool van iPads of een
school die volledig met Macs aan de slag
gaat, onze Service Engineers kunnen je
begeleiden tan a tot z met het beheer van
je Apple-hardware.

OVERZICHT
Ecosysteem
onafhankelijke training
Instructieprincipes en digitale tools
Toegankelijkheid:
hoe kan technologie ondersteunen

ICT: Jamf School
Jamf School KickStart
Jamf School KickStart
+ (Gedeelde iPad)

Breed evalueren

Jamf School KickStart
+ (1:1-model)

Digitaal differentiëren

Jamf Pro JumpStart

Apple-workshops

Eindtermen secundair: Digitaal

Digitale vaardigheden (basis)

Gebruik van Microsoft
Office-apps op iPad

Lesgeven met iPad (basis)
Lesgeven met iPad (gevorderd)
Begeleiding bij het Apple
Teacher-programma
“Leren werken met Apple-apps”
Klasmanagement
iPad in de kleuterklas

Gebruik van Google-apps op iPad
Iedereen kan coderen
Iedereen is creatief (foto + tekenen)
Iedereen is creatief
(film + muziek in de les)

iPad in onderbouw lager

Digitale middelen in een specifiek vak
(talen, wetenschappen,
wiskunde, beroepsvakken, etc.)

iPad in bovenbouw lager

Digital storytelling

Nieuwe leerplannen eerste
en tweede graad: Digitaal

Augmented Reality (AR)

TITEL

INTRUCTIEPRINCIPES EN DIGITALE TOOLS

DOEL

Digitale middelen zijn uitermate geschikt om instructiefilmpjes
mee op te nemen en bewerken. Tevens zijn er vele apps en
programma’s die helpen om professionele filmpjes te creëren.

INHOUD

VOOR WIE

ECOSYSTEEM
ONAFHANKELIJKE
TRAINING

VEREISTE
VOORKENNIS

Deze sessie levert je genoeg vaardigheden op om dit allemaal
toe te passen. We werken met diverse apps en kijken ook naar
de ingebouwde functionaliteit van je toestel op dit gebied.
Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten
en tips om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik
van technologie.
Basiskennis van werken met het device

TITEL

TOEGANKELIJKHEID

DOEL

In deze sessie leer je hoe je onderwijs op maat kunt leveren
waarmee je alle leerlingen bereikt ongeacht hun achtergrond,
leerstijl of eventuele beperkingen.

INHOUD

VOOR WIE

VEREISTE
VOORKENNIS

• Maak kennis met de toegankelijkheidsfuncties.
• Ontwerp leeractiviteiten met de creativiteitspaps van bijvoorbeeld
Apple voor alle leerlingen, inclusief leerlingen met een andere
moedertaal en leerlingen met speciale behoeften.
• Toepasbaar in zowel het reguliere als speciale onderwijs.
Met deze sessie geven we leerkrachten extra inzichten en tips
om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van
technologie.
Basiskennis van werken met het device

TITEL

BREED EVALUEREN

DOEL

In deze coachingsessie leer je je device gebruiken als evaluatietool.
Je hebt de mogelijkheid om ervaring op te doen in het het gebruik
van verschillende apps en workflows geschikt voor alle vakken,
leeftijden en situatie waarin je lesgeeft.

INHOUD

VOOR WIE

VEREISTE
VOORKENNIS

• Hoe evalueer je het werk van je studenten?
• Hoe houd je de vooruitgang van hun werk bij?
•H
 oe zorg je voor zelf-en groepsevaluatie in een digitale klas omgeving?
Met deze sessie geven we leerkrachten die een device gebruiken
in hun lessen extra inzichten en tips mee, om nog meer uit hun
lessen te halen dankzij het gebruik van technologie.
Basiskennis van werken met het device

TITEL

DIGITAAL DIFFERENTIËREN

DOEL

In deze sessie leer je hoe je digitaal kan differentiëren.

INHOUD

Elke leerling is anders en leert op een ander tempo. In deze
workshop leer je bij over het inzetten van digitale tools om
leerlingen meer op hun niveau te kunnen opvolgen, zodat elk kind
maximaal kan leren.

VOOR WIE

Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en
tips om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van
technologie.

VEREISTE
VOORKENNIS

Basiskennis van werken met het device

TITEL

DIGITALE VAARDIGHEDEN (BASIS)

DOEL

Leer hoe je jouw iPad of Mac op de meest efficiënte wijze inzet
als hulpmiddel in het onderwijs.

INHOUD

VOOR WIE
VEREISTE
VOORKENNIS

APPLE
WORKSHOPS

• Maak kennis met de basisprincipes, krachtige functies,
instellingen en leerhulpmiddelen die in elk Applebesturingssysteem ingebouwd zijn.
• Gericht op ingebouwde apps en toepassingen als instellingen,
Safari, camera, foto’s, dicteren en spraak, Toegankelijkheid,
Notities, Stores, etc.
• Leer hoe je de persoonlijke instellingen kunt aanpassen.
Deze basistraining is gericht op gebruikers die pas sinds kort werken met
het apparaat of aan het begin van hun ontwikkeling staan op dit gebeid.
Geen

TITEL

LESGEVEN MET IPAD (BASIS)

DOEL

In deze sessie gaan we dieper in hoe de iPad binnen een klas
context te gebruiken, hoe inhoud van je lessen te creëren en
controle over je leerlingen te behouden.

INHOUD

VOOR WIE
VEREISTE
VOORKENNIS

• Creëren en verdelen van klasmateriaal
• Hoe verzamel je het werk van je leerlingen
• Leren differentiëren in je klas door middel van het gebruik
van de iPad
• Hoe geef ik gerichte feedback aan mijn leerlingen
Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en tips
om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van technologie.
Digitale vaardigheden (basis)

TITEL

LESGEVEN MET IPAD (GEVORDERD)

DOEL

Verdieping over hoe te werken met een iPad in de klas

INHOUD

• Tijdens deze sessie gaan de deelnemers werken met verschillende
Apple-apps als Safari, Camera, iMovie en Keynote
• Deelnemers verwerven belangrijke vaardigheden in het gebruik van
de iPad en leren hoe ze deze binnen het onderwijs kunnen benutten.
• Er passeren verschillende Apple- en niet-Apple-apps de revue die
de leerkracht ondersteunen in het presenteren en samenwerken
met de leerlingen en zelfs ouders.

VOOR WIE

Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en tips
om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van technologie.

VEREISTE
VOORKENNIS

Lesgeven met iPad (basis)

TITEL

BEGELEIDING BIJ HET APPLE TEACHER-PROGRAMMA
“LEREN WERKEN MET APPLE-APPS”

DOEL

Apple Teacher is een gratis professioneel onderwijsprogramma
dat ontwikkeld is om leerkrachten te ondersteunen bij het gebruik
van Apple-producten voor lesgeven en leren. Als leerkracht kun je
op iPad en Mac vaardigheden ontwikkelen en die direct toepassen
in de klas. In dit programma wordt ingezoomd op de iWorkapps (Pages, Keynote en Numbers) maar ook andere standaard
geleverde Apple-apps.

INHOUD

VOOR WIE

VEREISTE
VOORKENNIS

Een workshop waarin je zelf met je iPad aan de slag gaat. Je leert
welke mogelijkheden er allemaal zijn voor jonge kinderen.

Deze sessies baseren zich op het Apple Teacher-programma en
helpen leerkrachten in het behalen van hun Apple Teacher badge.
Tijdens deze sessies leer je werken met de verschillende apps.
Samen met de school wordt bekeken welke apps in jullie school
het meest noodzakelijk zijn.

VOOR WIE

Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en
tips om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van
technologie.

Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en tips
om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van technologie.

VEREISTE
VOORKENNIS

Basiskennis van werken met iPad.

Basiskennis van werken met iPad of Mac.

DOEL

Niets is zo leuk voor kinderen als ineens een device in handen
te krijgen. Hoe houd je ze bij de les en zorg je er juist voor dat ze
meer leren?

VEREISTE
VOORKENNIS

DOEL

• Hoe kan ik de iPad effectief inzetten bij de kleuters?
• Hoe kan ik de iPad inzetten tijdens het spelen en werken in diverse
hoeken?
• Welke concrete materialen kan ik gebruiken in combinatie met de
iPad?
• Wat zijn nou handige en goede apps om bij de kleuters te
gebruiken?
• Hoe kan ik foto’s en video inzetten in de klas?
• En je krijgt allemaal app-tip’s rond een actueel thema

KLASMANAGEMENT

VOOR WIE

IPAD IN DE KLEUTERKLAS

INHOUD

TITEL

INHOUD

TITEL

• Hoe deel je je klas digitaal in? Hoe verdeel je digitaal taken?
• Hoe deel je lesmateriaal op een makkelijke manier?
• Hoe behoud je de aandacht van leerlingen, zelfs in een
afleidende thuisomgeving?
• Ontdek de geheimen van het digitale klaslokaal en deel
concentratietips tijdens deze workshop.
• In deze sessie leer je werken met apps als schoolwork en klaslokaal.

TITEL

IPAD IN ONDERBOUW LAGER

DOEL

Leer authentieke manieren om de creativiteitsapps van Apple (o.a. iMovie,
Camera en Foto’s) te integreren in alle vakken om de lessen interessant te
maken voor leerlingen van de onderbouw van de basisschool.

INHOUD

VOOR WIE
VEREISTE
VOORKENNIS

Ontwerpen van creatieve, leerlinggerichte activiteiten ter
bevordering van het kritisch denken, het probleemoplossend
vermogen, creativiteit en samenwerking.
Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en tips
om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van technologie.
Basiskennis van werken met iPad.

Deze sessie is met name bedoeld voor beginnende leerkrachten.
Basiskennis van werken met iPad.

TITEL

IPAD IN BOVENBOUW LAGER

DOEL

Leer authentieke manieren om de creativiteitsapps van Apple (o.a. iMovie,
Camera en Foto’s) te integreren in alle vakken om de lessen interessant te
maken voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool.

INHOUD

VOOR WIE
VEREISTE
VOORKENNIS

Ontwerpen van creatieve, leerlinggerichte activiteiten ter
bevordering van het kritisch denken, het probleemoplossend
vermogen, creativiteit en samenwerking.
Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en tips
om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van technologie.
Basiskennis van werken met iPad.

TITEL

NIEUWE LEERPLANNEN EERSTE EN TWEEDE GRAAD:
DIGITAAL

DOEL

Met de nieuwe leerplannen komt er al genoeg op je af. Door
deze training leer je hoe je het behalen van gestelde doelen kunt
ondersteunen met digitale middelen.

INHOUD
VOOR WIE

VEREISTE
VOORKENNIS

Samen met de school wordt afgestemd waar de exacte vragen
liggen rond de nieuwe leerplannen.
Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en
tips om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van
technologie.
Basiskennis van werken met iPad.

TITEL

GEBRUIK VAN GOOGLE-APPS OP IPAD

DOEL

Een van de voordelen van een iPad? Je kunt de Google-apps ook
gebruiken op je iPad. We nemen je mee in het gebruik van deze
apps op iPad.

INHOUD

VOOR WIE

VEREISTE
VOORKENNIS

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
• De verschillen in Docs, Sheets en Slides
• Google for Education op iPad
Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en
tips om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van
technologie.
Basiskennis van werken met iPad.

TITEL

EINDTERMEN SECUNDAIR: DIGITAAL

TITEL

IEDEREEN KAN CODEREN

DOEL

Door deze training leer je hoe je het behalen van gestelde doelen
kunt ondersteunen met digitale middelen

DOEL

Trigger creativiteit en het probleemoplossend denken van je
leerlingen! In deze coachingsessie leer je werken met Swift
Playgrounds en hoe je robots en drones kan programmeren.
Na deze sessie beschik je over alle benodigde hulpmiddelen om
les te kunnen geven in programmeren.

INHOUD
VOOR WIE

VEREISTE
VOORKENNIS

Samen met de school wordt afgestemd waar de exacte vragen
liggen rond de nieuwe leerplannen.
Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en
tips om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van
technologie.

INHOUD

Basiskennis van werken met iPad.
VOOR WIE

TITEL

GEBRUIK VAN MICROSOFT OFFICE-APPS OP IPAD

DOEL

Een van de voordelen van een iPad? Je kunt de Microsoft Officeapps ook gebruiken op je iPad. Maar dat ziet er soms net even
anders uit. We nemen je mee in de belangrijkste verschillen.

INHOUD

VOOR WIE

VEREISTE
VOORKENNIS

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
• De verschillen in Word, Excel en PowerPoint
• Microsoft Teams op iPad
Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten
en tips om nog meer uit hun lessen te halen dankzij
het gebruik van technologie.
Basiskennis van werken met iPad.

VEREISTE
VOORKENNIS

• We maken je wegwijs in alles wat voor handen is om coderen
te integreren in je lessen;
• Swift Playgrounds (de programmeertaal van Apple)
komt uitgebreid aan bod;
• Je leert hoe je met iPad robots kan programmeren.
Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en
tips om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van
technologie.
Basiskennis van werken met iPad.

TITEL

IEDEREEN IS CREATIEF (FOTO + TEKENEN)

DOEL

Dankzij onderzoek en veertig jaar samenwerken met mensen uit
het onderwijs weten we dat creatieve expressie de betrokkenheid
van leerlingen vergroot. En dit zorgt er weer voor dat ze meer
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling.
Leerlingen worden beter in problemen oplossen, communiceren
en samenwerken. Ook gaan ze vaker op onderzoek uit en
experimenteren ze meer. Ze zijn taalvaardiger en ontwikkelen hun
eigen manier van uitdrukken. Ze hebben meer fantasie en leggen
verbanden die ze anders niet zouden leggen. Al deze skills komen
van pas bij alles wat ze doen. Op school en erbuiten.

INHOUD

VOOR WIE

VEREISTE
VOORKENNIS

• Deze sessie is op basis van de handleidingen van “Iedereen is
creatief” (foto’s en tekeningen) deze bevatten projecten waarmee
leerlingen ideeën leren ontwikkelen en die leren overbrengen via
foto’s en tekeningen;
• Bovendien hebben leerkrachten met deze handleidingen talloze
mogelijkheden om op elk niveau creatieve skills op een leuke,
relevante manier in de les te integreren.

Basiskennis van werken met iPad.

IEDEREEN IS CREATIEF (FILM + MUZIEK IN DE LES)

DOEL

Middels het maken van films en muziek leren leerlingen zich op een
leuke en creatieve manier uitdrukken. Hierbij wordt ingegaan hoe je
film en muziek kunt integreren in alle lessen.

VOOR WIE

VEREISTE
VOORKENNIS

DIGITALE MIDDELEN IN EEN SPECIFIEK VAK (TALEN,
WETENSCHAPPEN, WISKUNDE, BEROEPSVAKKEN, ETC.)

DOEL

Na het volgen van deze cursus weet je hoe je de iPads kunt
gebruiken bij specifieke vakken

INHOUD
VOOR WIE
VEREISTE
VOORKENNIS

• Deze cursus is op basis van de handleidingen van “Iedereen is
creatief” (film en muziek) deze bevatten projecten waarmee
leerlingen ideeën leren ontwikkelen en die leren overbrengen via
film en muziek
• Bovendien hebben leerkrachten met deze handleidingen talloze
mogelijkheden om op elk niveau creatieve skills op een leuke,
relevante manier in de les te integreren.
Met deze opleiding geven we leerkrachten die reeds de nodige
basiskennis over iPad hebben opgedaan extra inzichten en tips
om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van
technologie.

Je maakt kennis met specifieke apps en methodes die je kan
inzetten voor jouw vak
Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en tips
om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van technologie.
Basiskennis van werken met iPad.

TITEL

DIGITAL STORYTELLING

DOEL

Digitaal storytelling is de moderne uitingsvorm van de aloude
kunstvorm van het verhalen vertellen. Door de geschiedenis heen
zijn verhalen verteld om kennis te delen, wijsheden uit te wisselen,
en normen en waarden te onderwijzen of gewoon ter vermaak.
Verhalen kregen steeds een andere vorm, van verhalen rondom
het kampvuur tot nu: het verhalen vertellen m.b.v. technologie.

Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en
tips om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van
technologie.

TITEL

INHOUD

TITEL

INHOUD

VOOR WIE
VEREISTE
VOORKENNIS

• Leer hoe je verhalen kan vertellen in een makkelijk toepasbare
werkvorm.
• Hiervoor worden de ingebouwde functionaliteiten van de iPad
gebruikt (camera en microfoon).
• De beschikbaarheid van creative apps.
Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en tips
om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van technologie.
Basiskennis van werken met iPad.

TITEL

AUGMENTED REALITY (AR)

DOEL

Augmented reality (AR) is een nieuwe technologie waarmee je, ook
met behulp van een smartphone of tablet, een extra dimensie aan
een afbeelding of werkelijkheid kunt toevoegen. Denk hierbij aan
een filmpje, geluidsfragment, 3D-animatie, online content, welke
verschijnt als deze wordt ingescand.

INHOUD

• In deze sessie leer je zelf aan de slag te gaan met QR-codes en AR
(via allerlei apps).
• Na deze sessie weet je hoe je zelf QR-codes kunt aanmaken en
integreren in je lesmateriaal en hoe je ze inzet tijdens de les.

Basiskennis van werken met iPad.
VOOR WIE
VEREISTE
VOORKENNIS

Met deze coachingsessie geven we leerkrachten extra inzichten en tips
om nog meer uit hun lessen te halen dankzij het gebruik van technologie.
Basiskennis van werken met iPad.

ICT:
JAMF SCHOOL

TITEL

JAMF SCHOOL KICKSTART

DOEL

Het beheer van Apple-toestellen is eenvoudig. Toch is een goede
voorbereiding sleutel tot een succesvolle uitrol zodat je er echt het
meeste uit haalt. Deze training leert je een aantal basisprincipes
zodat je de juiste keuzes maakt tijdens de uitrol en het beheer van
je toestellen.

INHOUD

• We zetten je op weg door de samen de belangrijkste functies in
gebruik te nemen
• Basis setup van de iPads en overlopen van de mogelijke restricties.
• Hoe groepen aanmaken?
• Hoe Apps aankopen en verdelen?
• Overlopen van de verschillende beheers- en aankooponderdelen.
• Hoe koppel je Jamf met Micrsoft Azure?
• Uitleg over de verschillende scenario’s rond het beheer van de
iPads zodat je vanaf het begin de juiste keuze kan maken.

VOOR WIE

Met deze sessie geven we ICT-coördinatoren een uitstekende uitleg
en ondersteuning mee, die ervoor zorgt dat je apparaten optimaal
beheerd worden in een minimum aan tijd. We begeleiden je bij het
uitzetten van een basisstructuur zodat je meteen van start kan op
de manier die best past bij jouw school.

VEREISTE
VOORKENNIS

Affiniteit met IT

TITEL

JAMF SCHOOL KICKSTART+ (GEDEELDE IPAD)

DOEL

Als we de basis juistgezet hebben met de Jamf School KickStart,
kunnen we het ICT-team verder begeleiden met onze Jamf School
KickStart+. Deze werd speciaal ontwikkeld voor de scholen die van
het onpersoonlijk gedeelde implementatiemodel verder willen
evolueren naar Gedeelde iPad of naar een 1:1-project.

INHOUD

Met Gedeelde iPad kunnen meerdere leerlingen met dezelfde
iPad in een klaslokaal werken. Zo kun je met een gedeeld apparaat
iedere leerling toch een persoonlijke leerervaring bieden.
Het maakt niet alleen de overgang tussen verschillende lessen veel
eenvoudiger, maar bespaart ook nog eens tijd. Leerlingen kunnen
gemakkelijker doorgaan waar ze gebleven waren en hun werk
wordt automatisch bewaard. Als ook Klaslokaal wordt gebruikt,
zorgt de intelligente caching-voorziening dat leerlingen snel
kunnen inloggen bij een iPad die ze eerder hebben gebruikt.

VOOR WIE

Econocom heeft er daarom voor gekozen om scholen die naar
Gedeelde iPad of een 1:1-implementatie willen gaan te begeleiden
op basis van een Statement of Work. Samen met de ictverantwoordelijke(n) van de school spreken we af wat Econocom
doet en waar Econocom ondersteunt. Dit vormt dan de basis
waarop we ons engageren om de KickStart+ uit te voeren.

VEREISTE
VOORKENNIS

Jamf School KickStart

TITEL

JAMF SCHOOL KICKSTART+ (1:1-MODEL)

DOEL

Als we de basis juistgezet hebben met de Jamf School KickStart,
kunnen we het ICT-team verder begeleiden met onze Jamf School
KickStart+. Deze werd speciaal ontwikkeld voor de scholen die van
het onpersoonlijk gedeelde implementatiemodel verder willen
evolueren naar Gedeelde iPad of naar een 1:1-project.

INHOUD

Bij een 1:1-implementatie beschikt elke leerling en leerkracht over
een eigen iPad. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee
voor de inrichting van de Jamf School- omgeving. Elke iPad kan
zich mogelijks anders gedragen i.f.v. de gekoppelde leerling en het
leerjaar waarin hij of zij zich bevindt.

VOOR WIE

Econocom heeft er daarom voor gekozen om scholen die naar
Gedeelde iPad of een 1:1-implementatie willen gaan te begeleiden
op basis van een Statement of Work. Samen met de ICTverantwoordelijke(n) van de school spreken we af wat Econocom
doet en waar Econocom ondersteunt. Dit vormt dan de basis
waarop we ons engageren om de KickStart+ uit te voeren.

VEREISTE
VOORKENNIS

Jamf School KickStart

TITEL

JAMF PRO JUMPSTART

DOEL

Indien scholen meer specifieke noden hebben is er de mogelijkheid
om over te schakelen op Jamf Pro. Deze MDM gaat nog een hele
stap verder dan de Jamf School oplossing.

INHOUD

VOOR WIE
VEREISTE
VOORKENNIS

Tijdens de gepersonaliseerde Jamf-onboardingsessies werkt
een Jamf Pro-expert met u samen om Jamf Pro te configureren
en naadloos in je bestaande omgeving te integreren. Via een
praktijkgerichte aanpak zal de trainer je vertrouwd maken met
de Jamf Pro-functies en -configuraties, aanbevelingen geven
voor de workflow, de beschikbare ondersteuningsmiddelen
bekijken en u kennis laten maken met aanvullende trainings- en
certificeringsopties.
ICT-team
Basiskennis van Apple en MDM.

LAAT JE SCHOOL
BEGELEIDEN
Elke school is anders en heeft andere behoeften. Een doorsnee aanpak of traject
dat werkt voor elke school bestaat dus niet.
Doorheen de jaren begeleidde Econocom
vele scholen met elk hun eigen verhaal.
Deze ervaring leidde tot een gevarieerd
aanbod aan producten en diensten waarbij we echt willen gaan voor maatwerk,
een persoonlijke aanpak en partnership
met de school.
Je school digitaliseren is een hele uitdaging waar enorm veel bij komt kijken. Je
kan heel wat tijd besparen en valkuilen
vermijden door je te laten begeleiden
door experten. Wanneer je beroep wil

doen op onze consultants, dan komen wij
graag op je school langs voor een intake
gesprek waarbij de noden van de school
worden vastgesteld.
Op basis van dit gesprek stippelen we de
next steps uit, volledig afgestemd op jouw
school. Voorbeelden hiervan zijn:
• Coaching van het team of delen van het
team (vakgroepen, per niveau, enz);
• Individuele coaching van leerkrachten
•
Ondersteuning bij visie, strategie en/of
didactische ondersteuning;
• Begleiding bij het opzetten van leerlijnen
• …

Wat kan Econocom
voor jouw school betekenen?
Wil jij met je school innoveren en kan je wel wat hulp gebruiken? Onze gecertifieerde onderwijs-experten luisteren met plezier naar je verhaal en je noden. We
werken graag samen aan de oplossing die werkt voor jouw school. Econocom helpt
je met de levering van toestellen, en tal van aanvullende diensten, zoals verzekering,
technische en pedagogische ondersteuning.

education.econocom.be
education.belux@econocom.com

