
Beste F.A.M. Peeters, lidnummer 1207 van i&i… 

Nu in heel Nederland de lessen weer zijn begonnen vragen we graag een 

minuutje van uw tijd. Uw vakvereniging wil voorop lopen in de slag om de 

leraarskwaliteit. Kwaliteit in een vak als Informatiekunde en kwaliteit als ICT 

coördinator heeft – meer nog dan bij andere schoolvakken – met actualiteit 

te maken. De informaticaleraar kán dit jaar niet dezelfde lessen geven als vorig jaar, en de ict 

coördinator moet al helemaal regelmatig “updaten”. In dit e-zine graag uw speciale aandacht voor 

de volgende initiatieven om u bij de tijd te houden ! 

 Informatica in de bovenbouw 

 BIND bijeenkomsten voor informatica docenten 

 ICT coördinator Platform 

 Dank u wel voor uw aandacht ! 

De e-zine redactie 

HOE ZIT  HET  MET HET VAK INFORMATICA  IN DE 

BOVENBOUW? 
i&i wil via een korte enquête aan u vragen aan te geven hoe het op uw school gesteld is 

met het vak informatica in de bovenbouw. We vragen naar een aantal objectieve gegevens, 

zoals leeftijd docent(en), aantal leerlingen, klassen of combinaties daarvan, hoe lang men 

nog in het onderwijs denkt te blijven enz. Het zijn 12 vragen, dus dat kost nauwelijks tijd. 

We hopen op deze wijze een goed beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking 

tot ons vak.  De uitslag van de enquête kan aanleiding zijn met OCW contact op te nemen 

voor het bespreken van zaken die nodig zijn om de continuïteit van het vak te waarborgen. 

Enquête (volg a.u.b. deze link) 

BIND 2010-11:  EEN AANTREKKELIJK  

PROGRAMMA   
Docenten informatica maar zeker ook mensen die voldoende basiskennis van informatica 

hebben, kunnen zich inschrijven op het programma van BIND 2010-11 (Bijeenkomsten 

Informatica Docenten). We hebben in samenwerking met de Universiteit van Utrecht een 

speciaal programma samengesteld dat u via bijgaande link kunt bekijken. Eén van de 

bijeenkomsten zal geleid worden door de befaamde Gaming & Simulation hoogleraar Mark 

Overmars. Deelnameprijzen (ook voor afzonderlijke bijeenkomsten) kunt u vinden via 

onderstaande link. De datums van de bijeenkomsten zijn: 23 sept, 7 dec, 2 febr en 8 april 

(de 2e NIOC-dag). Op één na zullen de bijeenkomsten in Utrecht plaats hebben. De 

 

http://fd8.formdesk.com/verenigingii/enquete_docenten_informatica_mei2010


bijeenkomst van de 8e april zal in samenwerking met het Nederlands Informatica Onderwijs 

Congres in Heerlen plaatsvinden. Dat is een vrijdag, dus daar kunt u een mooi weekend 

Zuid-Limburg aan koppelen! We bekijken nu de mogelijkheid om gezamenlijk busvervoer 

naar Heerlen te regelen. Voor degenen die de bijscholing van de UvA/VU volgen: er is geen 

donderdag bij. 

Inschrijfformulier (volg a.u.b. deze link) 

ICT-COÖRDINATOREN PLATFORM 
Schooljaar 2010-2011 gaat het Ict – Coördinatoren Platform alweer z’n zevende jaar in.  Een 

jaar waarin op veel scholen inzet van ict weer hoog op de agenda zal staan. Steeds meer 

grote software en internet bedrijven zien de educatieve markt als een mogelijkheid om hun 

producten aan de man te brengen. Reden voor ons om Google, de SLB dienst en Microsoft 

uit te nodigen een workshop te verzorgen en zo hun visie te geven op de trends en 

mogelijkheden die hun (gratis) producten het onderwijs kunnen bieden. Het Belgische Toll-

Net zal een workshop verzorgen waarbij wordt ingegaan op de mogelijkheden van e-

content en het arrangeren van lesmateriaal met behulp van eXe Learning. Ook hebben we 

een middag gereserveerd om van elkaar te leren, dmv Good Practices.  

 

Als je nog geen deelnemer bent aan dit Platform nodig ik je hierbij uit om je aan te sluiten. 

Elke bijeenkomst van het platform staat in het teken van thema’s uit de dagelijkse 

werkpraktijk van de ict-coördinator. Daarnaast staan uitwisseling van ervaringen en deel 

uitmaken van een boeiend netwerk centraal.  

 

1e workshop, donderdag 7 oktober 2010:  

 

Google, wie kent het niet! Google, de zoekmachine, Google Maps, Google Video, 

Google Streetview, maar ook de agenda, G-mail en wat al niet meer. Kortom Google 

Apps. In deze workshop zal Huig Ouwehand van Google Nederland ons wegwijs 

maken in de wereld van Google. Natuurlijk is er speciale aandacht voor de 

mogelijkheden van Google apps. voor het onderwijs. Hoe kun je als 

onderwijsinstelling gebruik maken van de (gratis) diensten van Google. 

 

2e bijeenkomst, woensdag 8 december 2010:  

 

http://www.formdesk.com/verenigingii/Bind_2010-2011


ICP kijkt over de grens. Vanuit België komt Bert Coolen van Toll-Net een workshop 

geven met als titel ‘Wat doe jij met e-materiaal’. In de workshop gaan we eerst 

dieper in op de manier waarop je e-materiaal kan zoeken en gebruiken. In het 

praktisch gedeelte van deze workshop gaan we samen op zoek naar bruikbaar 

materiaal. Daarna arrangeren we dit materiaal tot een bruikbaar geheel, waarbij we 

gebruik leren maken van eXe-Learning. 

                                    

 

3e bijeenkomst, dinsdag 15 maart 2011:  

 

Good Practice middag. Wil je kennismaken met een Good Practice van een van de 

andere deelnemers, laat je deze middag dan inspireren. Heb jij een Good Practice 

die je met anderen wilt delen, geef je dan op. Iedere deelnemer mag ook nog 

kosteloos een collega meenemen. De algehele leiding van deze middag ligt in 

handen van Bob Hofman, die zelf ook nog belangrijk aandeel in het programma zal 

hebben. 

                                    

 

4e bijeenkomst, woensdag 8 juni 2011:  

 

De organisatie van de laatste ICP middag van de cursus 2010-2011 ligt in handen 

van de SLB Diensten en Microsoft Nederland. Beide organisaties behoeven geen 

nadere introductie. Charles Stork van de SLB Diensten zal in gaan op de trends die 

zijn dienst in het onderwijs waarneemt, daarnaast zal Eduard Beck van Microsoft 

Nederland ons meenemen in de wereld van live@edu en ons wegwijs maken in de 

mogelijkheden van Live Apps. Kortom ook weer een veelbelovend programma voor 

deze middag. 

 

 

 

Dit cursusjaar willen we het programma van de bijeenkomsten om 13.30 uur laten 

beginnen. Het eerste deel van de middag zal tot 15.00 uur duren, waarna er een pauze is 



van ± 30 minuten. Om 15.30 start het tweede deel van het programma dat doorloopt tot 

17.30 uur. Vervolgens gaan we om ± 18.00 uur gezamenlijk van een heerlijke maaltijd 

genieten, waarna iedereen voldaan huiswaarts kan keren.  

In april jl. heeft het bestuur door middel van een enquête de leden o.a. gepeild  over de 

plaats waar de ICP-bijeenkomsten moeten worden gehouden. Het overgrote deel gaf de 

voorkeur een locatie in het midden van het land. We zijn op dit moment aan het 

onderzoeken of dit ook haalbaar is. Mocht de organisatie hiervan te lastig blijken, dan gaan 

we weer op de ‘oude manier’ door en zullen bij verschillende deelnemers op school de 

bijeenkomsten organiseren. Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven of je school een 

van de middagen onderdak kan bieden.  Nieuw is dat we er vanuit gaan dat iedere 

deelnemer een eigen laptop meeneemt.  

Je kunt je inschrijven voor deze bijeenkomsten via de site van i&i: www.ieni.org of 

rechtstreeks via:  

Inschrijfformulier (volg a.u.b. deze link) 

 

De kosten voor het bijwonen van twee bijeenkomsten bedragen € 165,00 voor leden en € 

195, 00 voor niet-leden; drie bijeenkomsten kosten voor leden € 230,00 en voor niet leden 

€ 265,00; vier bijeenkomsten kosten € 295,00 voor leden en € 345,00 voor niet-leden.  

Je bent al lid voor € 27,50 per jaar. Als je bij aanmelding lid wordt, profiteer je meteen van 

de korting voor leden.   

 

Als je je hebt aangemeld ontvang je via de mail een nota voor betaling van de 

bijeenkomsten. De uiterste inschrijfdatum is 10 september 2010. 

Namens de vereniging i&i 

 

Jan van der Vlies 

Bestuurslid i&i 

Deze e-mail wordt verstuurd aan aangemelde leden van I&I. Het is een manier voor de vereniging 

om contact te onderhouden met de leden. Indien u desondanks geen prijs stelt op toezending van 

deze berichten is een mailtje aan e-zine@ieni.org met “unsubscribe” voldoende. 

Voor adreswijzigingen en aan/afmeldingen van lidmaatschap verzoeken we u contact op te nemen 

met de secretaris r.woudt@ieni.org .  

 

http://www.ieni.org/
http://fd8.formdesk.com/verenigingii/ICP_2010-2011
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