
LEREN 
EN ICT

Onderwijsinstelling met 

ambitie voor onderwijs-

vernieuwing en ICT? 

Vanuit een onafhankelijke 

blik inspireren en advise-

ren we scholen en geven 

we concrete handvatten 

voor implementatie. ICT 

benaderen we hierbij als 

hulpmiddel, niet als doel.

In alle sectoren ondersteunen we onderwijs teams, scholen en 
besturen bij het realiseren van ambities en doelstellingen als het gaat 
om onderwijsvernieuwing en ICT. 

Meer weten?
Neem contact op met Martijn.

Martijn Hermsen
m.hermsen@kpcgroep.nl

Visie en beleid 

Vanuit onze expertise brengen we de 
stand van zaken in kaart, wensen en 
opties in beeld en helpen we bij het 
maken van gedragen en gefundeerde 
keuzes voor ICT-investeringen en 
voor toekomstig ICT-beleid.  
Lees meer...

ICT in de klas

We helpen je in het oerwoud van 
ICT-toepassingen de weg te vinden 
en juist díe websites, tools en  
apps te ontdekken die geschikt  
zijn voor jouw school. We maken 
hierbij onder meer gebruik van  
het TPACK-model. Lees meer...

Gamification

Onderwijs ontwikkelen en organise-
ren door de bril van een game- 
ontwerper? KPC Groep helpt met 
het inzetten van effectieve spel-
principes in lessen en het curriculum. 
Je merkt dat lessen niet alleen 
leuker worden, maar ook betere 
resultaten opleveren. Lees meer...

Mediawijsheid

We leven in een gemedialiseerde 

samenleving; internet,  televisie en 
sociale media zijn overal. 

Het onderwijs heeft er een 
belangrijke taak bijgekregen om 
jongeren zich te leren bewegen in 
de ‘digitale wereld’. Hoe pak je dit 
aan? Geef mediawijsheid een 
permanente plek in het curriculum! 
Lees meer...

Blended learning

Op het gebied van blended learning, 
vervullen wij een makelaarsfunctie.  
We onderzoeken de wensen, doelen, 
maar ook knelpunten en bedreigin-
gen. Aan de hand daarvan kijken 
we welke manier of vorm hier het 
beste bij past. Hierbij maken we ge-
bruik van onze kennis en (praktijk)
ervaring met verschillende vormen 
van blended learning. Lees meer...

Programmeren, robotica  
en computational thinking

KPC Groep helpt programmeren 
onderdeel te maken van het curri-
culum. Wij nemen leerkrachten en 
docenten mee in de laatste ontwik-
kelingen. Zeker in een nieuw vak  
als programmeren is het belangrijk 
als docent een nieuwe rol aan  
te nemen. Lees meer...
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