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Ik ben ICT-er...wat nu? 

Wij weten uit de praktijk dat de rol van ICT-er in het basisonderwijs veel 

vraagt van de deskundigheid van u als ICT-er. Er komt zo veel op u af: 

mappen, diskettes, cd-roms, beleidsplannen, allerlei vragen van teamleden 

en directieleden…….” Wat moet ik er allemaal mee?” Om u daarin wegwijs te 

maken hebben wij deze opleiding ontwikkeld voor de beginnende ICT–er: 

compact, to the point, praktijkgericht en van hoge kwaliteit.  

 

In samenwerking met Animaz, specialist op het gebied van coaching, 

begeleiding en verandermanagement, hebben we een praktische en gerichte 

opleiding met een theoretische onderlaag opgezet. Daarbij gaat het bepaald 

niet alleen om de techniek. Alle facetten van de functie van de hedendaagse 

ICT-er komen aan de orde. 

 

De opleiding wordt zowel regionaal als individueel aangeboden. Ook een in-

company opleiding op maat behoort tot de mogelijkheden. Cursusleiders Nico 

Eigenhuis (Animaz) en Wouter Würdemann (Heutink ICT) staan samen borg 

voor een in alle opzichten verantwoord programma.  

De ambitie is dat de opleiding uiteindelijk zal worden gecertificeerd als 

officiële post-HBO-opleiding. Voordat het zover is, moet echter aan een aantal 

randvoorwaarden worden voldaan. Zo moet de opleiding minimaal 2 jaar met 

succes hebben 'gedraaid'. De eerste groep start in januari 2010; als alles 

goed gaat, zal er dus begin 2012 sprake zijn van een officiële opleiding tot 

ICT-er. Heutink ICT is er bij voorbaat al trots op. 

Praktische informatie 

 Plaats: Ede  

 Data: 7 januari, 4 februari, 11 maart, 8 april, 20 mei, 10 juni, van 

9.00 – 12.30 uur. Daarnaast is er nog een belasting van 2 á 3 uur 

per week voor het verwerken van de theorie en maken van de 

praktijkopdrachten. 

 Tijden: van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

 Zowel open inschrijving als in-company.  

 Kosten: € 1750,-- per deelnemer, inclusief materiaal, vrij van BTW 

 Na afronding van de opleiding ontvangt u een deelname certificaat 
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