
ICTO aanvraagformulier nieuwe onderwijsleertechnologie 

Beste LMC-docent en/of iCoach, 

Wat tof dat je interesse hebt in nieuwe onderwijsleertechnologie! Graag horen we van jou waarom je specifiek deze 

ICT-toepassing in wilt zetten in jouw lessen en van meerwaarde vindt voor andere LMC-docenten.  

Wil je daarvoor onderstaand formulier invullen en opsturen naar icto@lmc-vo.nl?  

Mocht je moeite hebben met het invullen van dit formulier laat het ons weten, dan helpen we je er uiteraard mee.  

Beantwoord eerst onderstaande checkvragen alvorens je de rest van de vragenlijst invult. 

Ik heb met mijn locatiedirecteur besproken of deze ICT-toepassing aansluit aan bij de doelen zoals beschreven in het 
    activiteitenplan. 

  Ik heb bij de servicedesk (servicedesk@lmc-vo.nl) gecheckt of er een alternatieve toepassing is die hetzelfde doel kan 

    realiseren. 

  Ik heb - indien nodig - een concept verwerkersovereenkomst en stuur deze mee als bijlage. 

1. Algemeen

Vul jouw gegevens in zodat we weten met wie en hoe we contact met je kunnen opnemen. 

Naam aanvrager: 
School:  
E-mail:

2. Doel en reflectie

Welke ICT-toepassing wil je gaan gebruiken? Noteer de volledige naam. 

Met welk doel wil je de nieuwe tool inzetten?  

Wat is het (beoogde) effect op de leerlingen? Wat leren en doen zij anders, wat zij nu (nog) niet doen? 

Hoe maak je het effect inzichtelijk? Met andere woorden, hoe “meet” je of het écht bijdraagt aan het leerproces van de 

leerling? 

3. Randvoorwaarden

Zie het onderstaande schema van het Vier-in-Balansmodel. Deze randvoorwaarden moeten – zoals de naam al zegt – goed 

met elkaar in balans zijn om opbrengsten te ervaren.  

mailto:icto@lmc-vo.nl
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Visie. Wat is de visie van jouw school op onderwijs en leren en hoe draagt deze ICT-toepassing daaraan bij? 

Professionalisering. Wat is er nodig om docent-collega’s bekwaam maken in het gebruik van deze ICT-toepassing? 

ICT-infrastructuur. Zijn aanpassingen in de ICT-infrastructuur voor deze ICT-toepassing noodzakelijk? Zo ja, welke?

4. Licentiekosten

Wat zijn de licentiekosten voor jouw ICT-toepassing?

5. Communicatie

Op welke (creatieve) manier ga jij collega’s binnen jouw school informeren over het gebruik van deze ICT-toepassing?
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