
PEDAGOGISCHE ICT-nascholingen 

KatholiekOnderwijsVlaanderen biedt een uitgebreid aanbod ICT-nascholingen aan.  Het overzicht 
voor het schooljaar 2022-2023 vind je door HIER te klikken.  Je kan ook zoeken op thema door HIER 
te klikken.  Let op, meld je steeds aan met het mailadres van de school.  Het aanbod voor september 
en oktober vind je hieronder opgelijst:  

Google Workspace for Education: organiseren en 
samenwerken in Drive  

Antwerpen  19/09/2022  

Schrijfopdrachten snel en efficiënt evalueren binnen Google 
Documenten zonder Classroom  

Online sessie  23/09/2022  

Organiseer je klas, lessen en opdrachten met Google 
Classroom  

Antwerpen  26/09/2022  

EXCEL voor dummies  Mechelen  26/09/2022  

Haal alles uit Insluitende lezer (Immersive reader  Online sessie  27/09/2022  

Computationeel denken aanleren door gebruik te maken van 
Python  

Mechelen  27/09, 05/10, 13/10, 
24/10/2022  

Microsoft forms ruimer inzetten dan voor evaluatie!  Online sessie  28/09/2022  

Computationeel denken aanleren door gebruik te maken van 
Python  

Assebroek  28/09, 7/10, 17/10, 
25/10/2022  

Computationeel denken aanleren door gebruik te maken van 
Python  

Online sessie  29/09, 10/10, 18/10, 
26/10/2022  

Computationeel denken aanleren door gebruik te maken van 
Python  

Antwerpen  30/09, 12/10, 20/10, 
07/11/2022  

EXCEL voor dummies  Gent  30/09/2022  

Google Classroom voor gevorderden: next level  Antwerpen  3/10/2022  

Computationeel denken aanleren door gebruik te maken van 
Python  

Haselt  3/10, 11/10, 19/10, 
27/10/2022  

Digitale didactiek: Hoe kan ICT mijn lessen versterken?  Assebroek  3/10, 17/10/2022  

Stimuleer actief leren, sociaal leren en creëer verbinding door 
de app Flipgrid in te zetten.  

Online sessie  5/10/2022  

Vlot aan de slag gaan met Excel!  Mechelen  7/10/2022  

Maak zonder voorkennis een klas of lessite met Google Sites  Antwerpen  7/10/2022  

Een digitale reis binnen Bookwidgets  Mechelen  7/10, 14/10, 
21/10/2022  

Je eigen digitale cursussen maken en aanbieden  Antwerpen  10/10/2022  

Een 1,5 uur durende reis door Bookwidgets  Online sessie  11/10/2022  

Een krachtige leeromgeving met OneNote Class Notebook 
voor wiskunde en wetenschapsleraren  

Hasselt  11/10/22, 8/11/22, 
24/01/23  

Genially: visuele communicatie interactief maken.  Online sessie  12/10/2022  

Een klik met je leerlingen - Activeer je lessen met 
hedendaagse tools  

Online sessie  14/10/2022  

Zelfstandig aan het werk met ict: hoe kunnen leerlingen 
zelfstandig digitaal aan de slag?  

Antwerpen  17/10/2022  

Padlet, meer dan een verzameling van digitale post-its  Online sessie  19/10/2022  

Ga efficiënter aan de slag met Outlook.  Gent  21/10/2022  

Leer je leerlingen en jezelf afbeeldingen, video's te 
organiseren en te bewerken  

Mechelen  24/10/2022  

Een webquest maken met Bookwidgets  Online sessie  25/10/2022  

Interactieve videofragmenten maken met Playposit.  Online sessie  26/10/2022  
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Teams als digitaal klaslokaal voor secundair onderwijs  Hasselt  27/10/2022  

Digitale escaperoom of “Eduscape” met Google Apps: 
spannend samenwerken  

Antwerpen  28/10/2022  

  
Aanbod voor de talen  

Schrijfopdrachten snel en efficiënt evalueren binnen Google 
Documenten zonder Classroom  

Online  23/09/2022  

  
Aanbod wiskunde-wetenschappen  

Computationeel denken aanleren door gebruik te maken van Python  

Mechelen, 27/09, 05/10, 13/10, 24/10/2022  

Assebroek, 28/09, 7/10, 17/10, 25/10/2022  

Online sessie, 29/09, 10/10, 18/10, 26/10/2022  

Antwerpen, 30/09, 12/10, 20/10, 07/11/2022  

Hasselt, 3/10, 11/10, 19/10, 27/10/2022  

Een krachtige leeromgeving met OneNote Class Notebook voor wiskunde en wetenschapsleraren  

11/10/22, 8/11/22, 24/01/23  

  
Aanbod basisonderwijs  

Eenvoudig zelfverbeterende oefeningen maken (basisonderwijs)  

Mechelen, 12/10/2022  

Online sessie 12/10/2022  

Hasselt, 19/10/2022  
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