WERKEN MET ITSDIGIBIB

itsdigibib
Werkt u binnen uw organisatie met de leermiddelen van
het Consortium Beroepsonderwijs in itsdigibib en
bent u nieuwsgierig naar
de mogelijkheden van deze
digitale leeromgeving?
Met een op maat gemaakte
training ontdekt u de uitgebreide functionaliteiten om
efficiënt en effectief gebruik
te maken van itsdigibib binnen het onderwijsproces.

GEGEVENS TRAINING
Doelgroep:

Docenten die binnen de organisatie gebruik maken van
itsdigibib.

Trainingsdoel:

Na de training bent u in staat om, naar gelang uw
eigen leervraag, functionaliteiten te beheren of te
ontwerpen in itsdigibib.

Studiebelasting: Afhankelijk van uw leervraag.
Online of bij u op locatie (incompany) of bij ons in

Locatie:

Amersfoort.
€ 625,- per dagdeel, exclusief reiskosten à € 0,30 per

Kosten:

km vanaf Amersfoort.
Bewijs deelname: Na het volgen van de training ontvangt u per e-mail
een bewijs van deelname. Volledige aanwezigheid is
hierbij het uitgangspunt.
Groepsgrootte:

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

AANMELDEN?
Wilt u meer informatie over het trainingsprogramma of wilt u een offerte
aanvragen voor een training? Neemt u dan contact op met uw Consulent
Beroepsonderwijs mbo, uw Consulent Beroepsonderwijs vmbo of de
Coördinator Training en Advies.

STICHTING CONSORTIUM
BEROEPSONDERWIJS

PLATFORM VMBO TECHNIEK

INHOUD VAN DE TRAINING
Op basis van uw leervragen en rol wordt de training op maat gemaakt.
Het uitgangspunt is een praktische training op basis van onderliggende
basiskennis en/of casuïstiek.
U kunt hierbij denken aan onderstaande onderwerpen:
Basiskennis
• Wat is itsdigibib?
• Wat kan ik er mee, waar kan ik iets vinden?
• Hoe kan ik zelf iets in itsdigibib zetten?
• Hoe richt ik mijn vak-ruimte in?
• Gebruik G-suite binnen itslearning
• Gebruik Web for Classrooms
• Gebruik van de itsdigibib App

itsdigibib
Heeft u behoefte aan een
training die nog niet in ons
aanbod opgenomen is?
Neem dan contact op met
uw consulent beroepsonderwijs om te informeren naar
de mogelijkheden.

• Gebruik Sketchfab
Beheer
Aanbevelingen voor zo effectief en efficiënt mogelijk itsdigibibschoolbeheer.
• Kennis over en toepassing van functionaliteit inrichten leeromgeving,
zoals:
• inloggen, praktische toepassingen, handvatten en tips;
• toevoegen van bronnen (notitie, pagina, bestanden & koppelingen),
activiteit (enquête, opdracht, toets);
• inhoud klaar voor gebruik (SCORM, bibliotheek);

TRAININGSAANBOD

Kijkt u voor ons volledige
trainingsaanbod op de
websites van het consortium
beroepsonderwijs of het
platform vmbo techniek >
Training en advies.

• status en follow up;
• maken en samenstellen van toetsen;
• 360 graden rapportage;
• inrichten beoordeling record;
• arrangeren van lesmateriaal.
• Kennis over en toepassing van rechten- en toegangsbeheer:
• hiërarchieën;
• leerlingen/studenten en docenten toevoegen en verwijderen;
• leerlingen/studenten en docenten inlezen;
• leerlingen/studenten en groepen beheren;
• toekennen van rechten.

Disketteweg 11, 3821 AR Amersfoort
Telefoonnummer: 033 - 246 04 47
Platform vmbo Techniek
Stichting Consortium Beroepsonderwijs
www.platformvmbotechniek.nl

E-mail: klantenservice@consortiumbo.nl
www.consortiumbo.nl

