
Pluspakketten

AVG digitale toepassing

      AVG: de basis

      AVG: op school

      AVG: zorgvuldig omgaan met gegevens

      AVG: apps en tools in de klas

30 euro per deelnemer per jaar

Office365 van start

      Office 365: van start

      Office 365: van start met Word

      Office 365: van start met Excel

      Office 365: van start met PowerPoint

      Office 365: van start met OneNote

      Office 365: van start met Teams

      Office 365: van start met Sway

45 euro per deelnemer per jaar

G Suite

      G Suite: van start

      G Suite: werken met Google Drive

      G Suite: de basis van Google Documenten

      G Suite: samenwerkend leren

      G Suite: veilig omgaan met je Google account

      G Suite: je agenda op orde met Google Agenda

45 euro per deelnemer per jaar

Lerarenacademie
Blij in je vak!

Telefoon: 0596 – 85 54 51   |   E-mail: info@e-learningwizard.nl   |   www.e-learningwizard.nl

Vergroot nu ook je ICT-bekwaamheid 

als onderwijsprofessional

Gratis leerblokken Edutrainers 

bij een all-in abonnement

SCANS DIGITALE VAARDIGHEDEN 
Algemeen  |  G Suite  |  Office 365

OFFICE 365 
Internetbasisvaardigheden  |  Outlook agenda

GOOGLE G SUITE 
Werken in de cloud



Office 365
 › GRATIS*: Scan Office 365 digitale vaardigheden

 › Van start met Office 365

 › GRATIS*: Internetbasisvaardigheden

 › Van start met Outlook Mail

 › Organiseer je mailbox

 › GRATIS*: Je agenda op orde met Outlook Agenda

 › Veilig omgaan met je Microsoft-account

 › Van start met Word

 › Documenten maken met Word

 › Van start met Excel

 › Spreadsheets maken met Excel

 › Van start met PowerPoint

 › Presentaties maken met PowerPoint

 › PowerPoints opnemen

 › Werken in de cloud

 › Van start met OneDrive

 › Online samenwerken in bestanden

 › Van start met Teams

 › Teams beginnen met collega’s

 › Teams in de klas

 › Teams beheren

 › Van start met OneNote

 › Slimme notities maken met OneNote

 › Toetsen maken met Forms

 › Differentiëren met Forms

 › Van start met Sway

 › Nieuwsbrieven maken met Sway

 › Van start met Planner

 › Leerhulpmiddelen

Digitale geletterdheid

 › GRATIS*: Scan (algemeen): digitale vaardigheden

 › Flip je les: de basis

 › Flip je les: Edpuzzle

 › Flip je les: eigen video’s maken

 › Internetbasisvaardigheden

 › Veilig internetten: de basis

 › Digitale media: de basis

 › De digitale belevingswereld van de jeugd

 › De cloud: het concept

 › Formatief toetsen: de basis

 › Formatief toetsen: Formative

 › Kennis testen met Socrative

 › Stemmen via polls

 › Taken organiseren met Trello

 › Video’s maken met Screencast-O-Matic

 › Samenwerken en Samen leren via  

 MijnOnderwijsportaal-SKOFV 

 

* Gratis bij een eigen academie met een all-in  

 abonnement voor de deelnemers.

AVG

 › AVG: de basis

 › AVG: op school

 › AVG: apps en tools in de klas

 › AVG: zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

G Suite

 › GRATIS*: Scan G Suite digitale vaardigheden

 › Van start met G Suite

 › Je agenda op orde met Google Agenda

 › Veilig omgaan met je Google-account

 › De basis van Google Documenten

 › GRATIS*: Werken in de cloud

 › Werken met Google Drive

 › Leer je leerlingen samenwerken

 › Samenwerkend leren

 › Samenwerkend leren begeleiden

 › Opdrachten ontwerpen voor samenwerkend leren

 › Laat leerlingen van elkaar leren

 › Laat je leerlingen elkaar beoordelen met een  

 beoordelingsformulier

 › Toetsen maken met Google Formulieren

 › Leren van toetsresultaten met Google Formulieren

 › Differentiatie met Google Formulieren

 › Toetsen maken met Google Documenten

 › Van start met Google Classroom

 › Breid je klaslokaal uit met Google Classroom

 › Opdrachten klaarzetten in Google Classroom

 › Opdrachten beoordelen in Google Classroom

 › Interactieve lessen geven met Pear Deck

Stel een eigen pluspakket ICT-bekwaamheid 

samen met het aanbod van Edutrainers en 

laat deze toevoegen in uw eigen academie.

Informeer naar de tarieven.

Cursusoverzicht Edutrainers


