
 

Niveaus 
 
Op de Inspiratiedag ICT is er veel te doen en te zien. Of je nu een ervaren digitale 
docent bent of de eerste stap naar ICT in je lessen nog moet zetten. Om te zorgen dat 
iedereen een passend programma kan samenstellen, hebben we aanbod op drie 
verschillende niveaus. Daarnaast zijn er een heleboel sessies die voor iedereen 
interessant zijn, ongeacht je ervaring met ICT in de les. Het niveau staat in de 
beschrijving van elke sessie aangegeven. 

Niveau 1: beginner 
Voor de docent die weinig ervaring heeft met ICT in de les is er op de Inspiratiedag 
ICT van alles te doen. In de proeverijen ontdek je allerlei ICT-tools en leer je aan de 
hand van concrete opdrachten. In de inspiratiesessies laten verschillende experts je 
de meerwaarde van ICT voor het onderwijs zien. Ook kun je kennismaken met digitale 
content van verschillende uitgevers, educatieve platformen en programma’s als 
Office 365 en Magister. In de workshops ga je zelf aan de slag, bijvoorbeeld met het 
maken van digitale lessen op basis van je eigen materiaal. Kortom, op deze dag kom 
je allerlei tips en tools tegen, die je in je eerstvolgende les in de praktijk kunt brengen. 

Niveau 2: half gevorderde 
Heb je al wat ervaring met ICT in de klas, maar wil je weten wat er nog meer kan? Er 
zijn allerlei verschillende proeverijen waarmee je je repertoire van digitale tools kunt 
uitbreiden. In de inspiratiesessies maak je kennis met digitale content en platformen 
van verschillende aanbieders. Ook kun je ontdekken hoe je meer kunt halen uit 
programma’s als Office 365 en Magister. In de workshops ga je zelf aan de slag en 
ontdek je hoe je jouw kennis van digitale didactiek een stap verder kunt brengen. 

Niveau 3: gevorderde 
Ook wanneer je al veel doet met ICT in het onderwijs is er veel te halen. Leer 
bijvoorbeeld hoe je je collega’s kunt enthousiasmeren om ook aan de slag te gaan. 
Ontdek hoe andere scholen omgaan met digitale onderwijsvernieuwing of waar je 
op moet letten als je zelf een digitale methode wilt opzetten. Ga op de marktplaats 
in gesprek met aanbieders van leermiddelen en laat je inspireren door wat zij in de 
toekomst gaan ontwikkelen. Ook zijn er allerlei mogelijkheden om uit te wisselen en 
samen te werken met collega’s van alle VO Haaglanden scholen. Bekijk hiervoor het 
doorlopende programma en de sectietafels. 

Soorten Sessies 

Proeverijen 
Maak kennis met diverse ICT-tools en ervaar hoe je die kunt inzetten tijdens hun lessen. 
Na een korte instructie kun je direct oefenen met praktische opdrachten onder 
begeleiding van experts. 

Workshops 
In de workshops staat het doen centraal: hoe zorg je dat ICT een meerwaarde is voor 
je lessen? Je leert bijvoorbeeld zelf een les samen te stellen met nieuwe tools, 
toepassingen en materiaal, die je de volgende les kunt gebruiken. De workshops 
worden gegeven door experts en docenten die je vanuit hun eigen lespraktijk kunnen 
inspireren. Vaak kun je aan de slag met je eigen lesmateriaal. 



 

Inspiratiesessies 
Docenten, schoolleiders en aanbieders van digitale leermiddelen delen hun best 
practices op het gebied van ICT in de les. Van tools en content voor in de les tot het 
werken met leerlingvolgsystemen en elektronische leeromgevingen. Wat werkt goed 
en waarmee bereik je de leerling? 

Meet-ups 
Docenten van verschillende scholen van VO Haaglanden gaan graag met jou in 
gesprek! In een kleine groep delen zij hun ervaringen met ICT in de les en zijn ze 
benieuwd naar jouw ideeën hierover. 

Lagerhuis 
Leerlingen, docenten en schoolleiders gaan met elkaar het debat aan over 
ontwikkelingen binnen VO Haaglanden. Neem plaats in het panel of in het publiek. 
Heb je een goed idee voor een stelling? Laat het ons weten! 

Doorlopend programma 
Even geen behoefte aan een workshop, inspiratiesessie of meet-up? Er is nog genoeg 
te doen en te zien in het doorlopend programma. 

Leerlingen Proefpanel 
Heb je net een les gemaakt of een nieuwe oefening bedacht en wil je weten of je 
ideeën aanslaan bij de doelgroep? Toets je materiaal bij het Leerlingen Proefpanel! 
Deze leerlingen geven je tips en tops, zodat jij met nog betere lessen naar huis gaat. 

Marktplaats 
Ontdek wat leveranciers van digitale leermiddelen allemaal te bieden hebben. Op 
de marktplaats zijn aanbieders van digitale methodes, tools en platformen te vinden. 

Vraag & Aanbod 
Ben je op zoek naar tips voor digitale tools of lesmateriaal? Of wil je in contact komen 
met een docent die ervaring heeft met bijvoorbeeld formatief toetsen of flipping the 
classroom? Laat een oproep achter bij het Vraag & Aanbod bord. Hang hier ook je 
eigen tips op! 

Webinars 
Wil je een pauze van het programma, maar wel iets inhoudelijks doen? Volg de QR-
codes en kijk een webinar via je eigen device. Neem oortjes mee! 

 

Vakgebieden 
De meeste sessies zijn interessant voor docenten van alle vakgebieden. Sommige 
sessies zijn specifiek gericht op bètavakken, zaakvakken, of talen. Wanneer dit zo is, 
dan staat dit vermeld in de beschrijving van 


