
 

 
 

Goede start Inspiratiesessies ICT   
Op 26 september en 1 oktober vonden de eerste twee Inspiratiesessies ICT van VO Haaglanden plaats 

op het Maris College Houtrust. Mede door de hartelijke ontvangst door leerlingen en medewerkers 

van de locatie, zijn de bijeenkomsten goed van start gegaan. 

Werkmiddag Activerende Werkvormen    

Tijdens de werkmiddag activerende werkvormen ging een kleine maar enthousiaste groep docenten 

met workshopleiders Michel van Ast en Marieke Simonis aan de slag met manieren om leerlingen 

actief te betrekken bij de les. Beide workshops werden door de deelnemers met 4 van 5 sterren 

beoordeeld en zij gaven daarbij de volgende reacties: 

“Erg fijne workshop, waarbij Michel ons liet ervaren hoe goede werkvormen ondersteund 

kunnen worden met ICT.” 

“Heel goede workshop, ik heb er veel van geleerd. Ondanks het late tijdstip kon Michel onze 

aandacht helemaal vasthouden.” 

“Inspirerende tools en ideeën voor activiteiten die op simpele manier in mijn lessen kunnen 

worden ingezet” 

“Helaas kwam er [bij de workshop van Marieke] niet echt veel van werken, maar er zijn wel 

zaadjes geplant. Heeft denk ik even tijd nodig voor ze ook uitgroeien tot producten.”  

 “Enthousiast en praktische tips gekregen waar ik mee aan de slag kan met leerlingen.” 

Docenten die op zoek naar inspirerende voorbeelden, nieuwe ideeën en praktische tips op het gebied 

van digitale didactiek, moeten vooral naar een van de andere werkmiddagen komen! Het thema van 

de eerstvolgende werkmiddag op maandag 18 november is differentiëren met ICT.  

Workshop Office 365 – De eerste stappen  

Ook de inhoud van de eerste workshop Office 365 is door de deelnemers positief beoordeeld (3,8/5). 

Er was veel lof voor de workshopleider: er waren niveauverschillen tussen de deelnemers maar de 

workshopleider pakte dit goed op, met kennis en humor. De workshop was bedoeld voor medewerkers 

met weinig Office 365 ervaring en erop gericht hen te helpen ‘de eerste stappen’ te zetten maar dit 

bleek niet voor iedereen nodig te zijn.  

Enkele reacties van de deelnemers:  

“Duidelijk uitgelegd en fijne manier van omgaan met vragen.” 

“Ik denk dat de workshop voor velen erg nuttig was, maar wij maken al meer gebruik van 

Office365, dus voor mij was er weinig nieuwe nuttige informatie.” 

“Leuke interactieve workshop, ook tijd voor vragen tussendoor.”  

Voor collega’s die al wel ervaring hebben met Office 365 zijn andere workshops wellicht interessanter, 

zoals: Werken met OneNote, Notities & lessen maken in ClassNotebook en Microsoft Teams in de klas. 

En collega’s die het jammer vinden ze deze eerste workshop hebben gemist, kunnen zich nog 

aanmelden voor de tweede ronde op 16 januari 2020. 

https://www.vohaaglanden.nl/inspiratiesessies/differenti%C3%ABren/
https://www.vohaaglanden.nl/inspiratiesessies/microsoft-office-365-werken-met-onenote/
https://www.vohaaglanden.nl/inspiratiesessies/microsoft-office-365-notities-lessen-maken-in-class-notebook/
https://www.vohaaglanden.nl/inspiratiesessies/microsoft-office-365-microsoft-teams-in-de-klas/
https://www.vohaaglanden.nl/inspiratiesessies/microsoft-office-365-de-eerste-concrete-stappen-2020/

