
E-LOO ONDERWIJS / ICT BUREAU
VERNIEUWING EN VERBETERING VAN ONDERWIJS
MET SCHOLING EN WEBAPPS



e-Loo is een innovatief Onderwijs / 
ICT bureau, gespecialiseerd in 
de ontwikkeling van digitale 
instrumenten ter verbetering van 
de kwaliteit van het onderwijs en 
gespecialiseerd in het trainen van 
docenten in de combinatie didactiek 
en ICT.

DE OPLEIDING  
DIDACTIEK EN ICT (DICT)

De opleiding Didactiek en ICT stelt je in staat in 
teamverband het leerproces van je leerlingen 
te verbeteren met een gerichte inzet van ICT. 
Je leert digitale leerarrangementen te maken en 
deze in de elektronische leeromgeving (ELO) van 
je school te plaatsen. Je leerlingen bereiken hun 
leerdoelen effectiever en plezieriger, onder meer 
doordat rekening gehouden kan worden met hun 
leervoorkeuren. Eenvoudiger dan in een puur 
klassikale setting bieden digitale leerarrangementen 
veel mogelijkheden tot herhaling, verbreding en 
verdieping. 

Onze visie is dat ICT complementair moet zijn aan 
het lesgeven (met boeken). In de opleiding besteden 
we ruim aandacht aan het bewust kiezen van 
werkvormen die met de inzet van ICT je leerlingen 
motiveren en stimuleren.

De opleiding begint met een inventarisatie van 
de digitale vaardigheden en wordt afgesloten 
met een assessment. Het basisprogramma van 
de opleiding bestaat uit 8 trainingssessies van 
4 uur. Het programma kan worden uitgebreid en 
in elk geval wordt het afgestemd op de individuele 
leerbehoeften van de deelnemers en de schoolvisie 
wat betreft de inzet van ICT.

Met deze training verhoog je het rendement van 
je lessen en stel je jezelf in staat om aanzienlijk 
meer te differentiëren. ICT-toepassingen vergroten 
het enthousiasme en de motivatie van leerlingen 
aantoonbaar.

EIGEN LEERROUTES 
EN BETERE FEEDBACK 

Tijdens de opleiding leer je de ELO in te richten, 
zodanig dat leerlingen hun eigen leerroutes 
kunnen bepalen. Je kiest specifieke leerdoelen 
die leerlingen beter kunnen bereiken met behulp 
van digitale leerpakketten. Hiermee stimuleer je 
de individuele leerling tot het ontwikkelen van een 
eigen leerstrategie. Ze leren verantwoordelijkheid 
te nemen voor hun leerproces. Daartoe bied je hen 
digitaal leermateriaal aan met veel automatische 
correctie en aanwijzingen. In hun digitale portfolio 
tonen je leerlingen aan dat zij de gestelde leerdoelen 
hebben bereikt en daarop kun je persoonlijke 
feedback geven. 

OPBRENGSTEN 
VAN DE OPLEIDING

De deelnemers ontwikkelen de volgende vaardigheden:
-  maken van digitale leerarrangementen
-  inrichten van de elektronische leeromgeving (ELO)
-   differentiëren van instructie en verwerkings-

opdrachten
-   monitoren van het individuele leerproces en de 

resultaten



EVALUATIE, AFSLUITING 
EN CERTIFICAAT 

De nieuw ingerichte ELO als geheel wordt beoordeeld 
vanuit school-, leerling-, ouder en docentperspectief. 
Afspraken over verdere implementatie worden 
gemaakt. Wensen over mogelijke vormen van vervolg-
scholing en –begeleiding worden geïnventariseerd.

Deelnemers, opdrachtgever en opdrachtnemer 
evalueren schriftelijk na afloop van de opleiding. 
Deze evaluatie wordt verwerkt in een eindrapport 
met aanbevelingen voor het vervolg. 
In dit eindrapport wordt vooral aandacht besteed 
aan implementatie en kwaliteitsborging.

Als deelnemer doe je een eindassessment dat bestaat 
uit een zelfevaluatie en een beoordeling van jouw 
drie beste leerpakketten. Bij een positief resultaat 
ontvang je een erkend certificaat. 

e-Loo is geaccrediteerd door CIPION en staat als 
onderwijsinstelling geregistreerd in het Centraal 
Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en 
voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor 
Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

OPZET 
VAN DE OPLEIDING

De opleiding DICT bestaan uit twee hoofdcomponenten: didactiek en ICT-vaardigheden. 

1 Startbijeenkomst met de schoolleiding: visie
-  Welke visie heeft de school op het gebruik van ICT in 

het onderwijsproces?
-  Welke verbeterpunten in het primaire proces wil de 

school bereiken met ICT?
-  Welke ervaringen hebben andere scholen opgedaan?
-  Wat is de kern van het concept ‘Didactiek en ICT’?
-  Onder welke voorwaarden krijgt de deelnemer een 

certificaat?
-  Bepalen van de randvoorwaarden voor het realiseren 

van de opleiding

2  Startbijeenkomst met deelnemers: verkenning
-  Inventariseren van de individuele digitale vaardigheden
- De veranderde leerling en de veranderde docent
- Wat zijn de functies van de ELO?
-  Wat zijn doorlopende leerlijnen en hoe ontwerp je 

digitale leerpakketten?
- Welke leervoorkeuren onderscheiden we?

3 Inspiratie 
-  Wat kan er allemaal beter als je ICT in het 

onderwijsprogramma gebruikt (en wat niet)?
- Hoe zie je dat terug in differentiatievormen?
-  Welke voorbeelden van good practices kennen we en 

hoe passen we die toe op de specifieke wensen van 
de school?

- Bekijken van digitale tools: Kahoot, Socrative enz.
-  Socrative en  Google apps for education leren gebruiken
-  Keuze van leerdoelen i.v.m het bouwen van digitale 

leerpakketten

4 Leerdoelen en toetsen 
-  Ontwikkelen van digitale toetsen
-  Formatief toetsen en summatief toetsen
-  Toetsen in de ELO, eventueel met SCROM-pakketten
- Hoe valide is een digitaal leerpakket?

5 Produceren van leerpakketten
- Verschillen aanbrengen in tempo en leervoorkeur
- Video en audio bewerken
- Afbeeldingen bewerken
-  Inpakken en plaatsen in de ELO
-  Leren van elkaar

6 Content maken
-  Het didactische model: flipping the classroom
-   Bronnen zoeken en lesmateriaal beoordelen: YouTube, 

teleblik, lesson Up enz.
-   Anders kijken naar het internet: wat kan ik met de 

website van het Rijksmuseum?
-   Oriëntatie op filmbewerking en veilige publicatie van 

video’s 

7 Analyse 
-   Evalueren van het digitale leerproces: Learning Analytics
-  Hoe analyseer je de ontwikkeling van je leerlingen, hoe 

pas je het programma aan?

8 De ELO  
-  De inrichting die past bij je lessen
-  Werken met studiegidsen 
-  Blended learning
-  Privacygevoeligheid en licenties in de ELO

DIDACTIEK & ICT

‘Centraal blijft de vraag:  
leren leerlingen beter en gemotiveerder 
door de keuzes voor ICT-werkvormen?’



ZAKELIJK

De opleiding Didactiek en ICT is voor groepen van 
maximaal 12 deelnemers. De kosten voor het 
basisprogramma van 8 trainingssessies bedragen 
€ 7.000,00 exclusief BTW en reiskosten, inclusief 
kosten van opdrachtnemer zoals bureau- en 
materiaalkosten. Voor aanvullende trainings- of 
adviseringswerkzaamheden bedraagt het uurtarief 
€ 125,00 exclusief BTW en reiskosten.

e-Loo BV is vrijgesteld van BTW- heffing als het gaat 
om opleidings- en trainingswerkzaamheden, niet als 
het gaat om advieswerkzaamheden. 

interactief leren 

e-Loo is ook de ontwikkelaar van 
de digitle lesobservatie app!

e-Loo BV

Prof. Lorentzlaan 119
3707 HC Zeist

030 290 12 55

info@eloo.nl
www.eloo.nl


