
LESKAARTEN
1-OP-1-AANPAK

Binnen 1 uur bespreken wij 
samen jouw leerdoelen en 
krijgen we jouw leervragen 
inzichtelijk. Dat vertalen we 

naar een persoonlijke 
professionaliseringsleskaart.

WORKSHOPS
ONLINE OF OP LOCATIE

Hoe fijn is het om wat 
complexere onderwerpen 
te bespreken en direct te 

vertalen naar jouw 
dagelijkse lespraktijk op 

school.

E-LEARNING
JOUW PERSOONLIJKE 

LEERROUTE 
Je werkt stap voor stap aan 
het vergroten en verbeteren 
van de vaardigheden die je 
nodig hebt om optimaal les 

te kunnen geven in dit 
digitale tijdperk.

Programma Digitaal Didactisch vaardig
Omdat elk kind goed onderwijs verdient, heeft Edutrainers een eenvoudig programma 

ontwikkeld voor leraren! In deze tijd heb jij als leraar andere vaardigheden nodig om 
continuïteit van het lesgeven en leren te waarborgen. Dit programma biedt praktische 
handvatten om jouw digitale didactische vaardigheden te ontwikkelen. Welke optie(s) 

kies jij om bij te dragen aan de onderwijsevolutie?

www.edutrainers.com



Met een scan kun je meten waar je staat met jouw digitale vaardigheden 
(deze scan is te personaliseren per school of bestuur). Binnen 5 minuten 
weet je welk niveau je hebt en wat jouw persoonlijke leerroute is. Met de 

e-learning in Edutrainers Academy werk je stap voor stap aan het vergroten 
en verbeteren van de vaardigheden die je nodig hebt om optimaal les te 

kunnen geven in dit digitale tijdperk. Technologie moet vóór je werken en 
werkdrukverlagend zijn in plaats van extra belastend!

Een leerblok kost maximaal 15 à 30 minuten van 
jouw tijd, dus geen lange zit.

Hoe vaardiger je wordt, des te eenvoudiger het 
wordt om bepaalde processen te automatiseren.

Je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling: 
(digitaal) leven lang leren! 

Je leert volgens de aanbevelingen van de scan of 
je selecteert een leerblok dat jouw leervraag van 
dat moment beantwoordt.

De geleerde onderwerpen zijn meteen toepasbaar 
in de dagelijkse lespraktijk.

www.edutrainers.com

Er zijn diverse leerroutes beschikbaar binnen de Edutrainers Academy die passen bij de technologie die 
wordt gebruikt op school (o.a. Microsoft 365, Google Workspace, AVG, Flip je Les en Apps & Tools). 

Het aanbod wordt altijd in overleg samengesteld. 



Soms is het lastig om goed te starten met jouw persoonlijke ontwikkeling. 
Voor degenen die daar behoefte aan hebben, bieden wij een 1-op-1-aanpak 
door het maken van persoonlijke leskaarten. Niet iedereen voelt zich op zijn 

gemak met technologie; het is fijn om een oproep te kunnen doen voor 
extra hulp! Binnen 1 uur bespreken wij samen jouw leerdoelen en krijgen we 

jouw leervragen inzichtelijk. Dat vertalen we naar een persoonlijke 
professionaliseringsleskaart.

Een vast aanspreekpunt voor al jouw vragen 
binnen Edutrainers.

Bij elke stap vergroot jij jouw palet aan 
vaardigheden als leraar.

Je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling: 
op maat (digitaal) leven lang leren!

Een duidelijk stappenplan dat rust en gemak geeft.

Geschikt voor jou als leraar met angst en 
onbekendheid voor technologie.
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Als aanvulling op de e-learning zijn er regelmatig leervragen die je sneller 
kunt beantwoorden in teamverband. Leren van en met elkaar doen jullie 

dagelijks tijdens het lesgeven. Hoe fijn is het om wat complexere onderwer-
pen te bespreken en direct te vertalen naar jouw dagelijkse lespraktijk op 
school! Denk bijvoorbeeld aan: Hoe geef ik een digitale les? Hoe houd ik 

controle op het leerproces van mijn leerlingen online?

Onze aanpak is uniek! Onze trainers geven 
dagelijks nog les en kennen de uitdagingen op 
school.

De inhoud van deze praktijkworkshop wordt altijd 
afgestemd met elkaar. Er kunnen 1 of meerdere 
momenten plaatsvinden. Op deze manier bieden 
wij continuïteit en verdieping, verbonden aan 
e-learning.

Je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling: in 
teamverband (digitaal) leven lang leren!

De praktijkworkshops (online of op locatie) 
behandelen verschillende digitale didactische 
leervragen en sluiten aan bij elk niveau.

Het geleerde is direct toepasbaar binnen de 
lespraktijk zoals je van ons gewend bent.
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binnen 4 verschillende niveaus

en verdien je Digi-LLL-badge

Verbeter je digitale 
competenties op 6 domeinen

Edutrainers
leerlijnprofessionele 

houding

digitale
bronnen

lesgeven
en leren

toetsen
en feedback

lerenden
motiveren

digitale 
geletterdheid

A1 A2 B1 B2
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Programma Digitaal 
Didactisch vaardig

Ook voor management en onderwijsondersteunend 
personeel kunnen wij een op maat gemaakt plan opstellen.

Neem contact met ons op voor meer informatie of 
voor het maken van jouw persoonlijke programma. 

Bel 020-716 38 07 of mail naar 
info@edutrainers.com

www.facebook.com/edutrainersnl

www.instagram.com/edutrainersbv
www.twitter.com/edutrainersnl
www.linkedin.com/company/edutrainers

www.edutrainers.com

E-Learning: Prijzen vanaf EUR 75 inclusief btw, per deelnemer, per jaar. 
Workshops: Prijzen vanaf EUR 950 inclusief btw, per dagdeel. 

Leskaarten: Prijzen vanaf EUR 95 inclusief btw, per deelnemer, per jaar.

www.youtube.com/edutrainersnl

www.facebook.com/edutrainersnl
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