
Didactische training
Deze training richt zich op de interactieve functies in i3LEARNHUB en laat  
leerkrachten toe om deze efficiënter te gebruiken en meer procesgerichte lessen 
te creëren. Tijdens deze hands-on training worden meer geavanceerde technieken  
aangeleerd, zodat leerkrachten hun leerlingen de competenties van de 21ste eeuw 
(samenwerking, technische geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, effectieve  
communicatie) kunnen aanleren.

Doelstellingen
• Herhalen van basisfuncties.

• Interactieve werkvormen toepassen.

• Tools voor samenwerkend leren.

• Procesgerichte bordlessen creëren. 

i3LEARNHUB software  
uitleg en gebruik van de software
• 10 didactische technieken om  

uw leerlingen te betrekken.

• Het opslaan van lessen en delen  
met collega’s.

De leerkracht kan met een aantal basisvaardigheden een interactieve les 
in de i3LEARNHUB software ontwerpen

i3-TRAINING  
CENTER
Breng interactiviteit in het klaslokaal  
en zorg voor betere leerresultaten!

Knoppentraining
Deze training omvat een kennismaking met de mogelijkheden en functies van de 
hardware van i3-Technologies en een basisoverzicht van i3LEARNHUB. Na deze trai-
ning kan de leerkracht overweg met de technische handelingen die noodzakelijk zijn 
voor het gebruik van de hardware van i3-Technologies.

Doelstellingen
• Het opstarten van de hardware.

• Schrijven op het bord.

• Gebruik van de presentatiefuncties.

• Schermtoetsenbord  
& rechtermuisfunctie.

• Digitale inkt (i3ANNOTATE)*. 

Eerste kennismaking  
met i3LEARNHUB
• Schrijven, typen, wissen, vormen  

en achtergrond toevoegen.

• Eenvoudige toolbar.

• Afbeelding toevoegen, bibliotheek items.

• Werken met objecten.

De fasen van verandering
Wanneer een school de stap naar het interactieve whiteboard zet, brengt dat heel wat teweeg, 
zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen. In het begin is het vooral de motivatie van 
de kinderen die een boost krijgt. Afhankelijk van de ICT-competenties van de leerkracht wordt 
daar gretig op ingespeeld. 

Toch merkt de leerkracht snel dat het digibord voor veel bredere doeleinden is bedoeld en dat 
men hiermee een andere lesstijl dient te gebruiken om een effectieve leerwinst te bekomen. 
Dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf! Hier is het van groot belang dat leerkrachten een goede 
begeleiding en training krijgen om zo efficiënt gebruik te kunnen maken van het digibord.

Old things in new ways
Wanneer leerkrachten een i3TRAINING heb-
ben gevolgd, merken ze vlug dat ze dankzij 
de i3LEARNHUB software heel wat meer 
kunnen bereiken. De werkvormen en de 
lesmaterialen die voorheen werden gebruikt, 
worden dan m.b.v. de functies in de i3LEARN-
HUB in een nieuwe les gegoten. Leerlingen 
worden zo actiever en interactiever betrok-
ken tijdens de les, waardoor het leerproces 
verbetert.

New things in new ways
In deze fase heeft de leerkracht de mogelijk-
heden en functies van de i3LEARNHUB volle-
dig in de vingers. Lesmaterialen en werk-
vormen worden aangepast om de kinderen 
nog meer interactief te betrekken. Elk les 
wordt zorgvuldig uitgewerkt en wordt gevuld 
met actieve werkvormen die de leerkracht 
in staat stelt om de leerlingen nog beter te 
kunnen begeleiden, inspireren en evalue-
ren. Dankzij onze verschillende trainingen 
kunnen we elke leerkracht tot op dit niveau 
brengen.

Leerlingen worden actiever en  
interactiever betrokken tijdens de les, 

waardoor het leerproces verbetert.

Pedagogische studiedag
Tijdens deze training worden de leerkrachten verdeeld in groepen (gebaseerd op on-
derwerp of niveau) om zo specifieke content te leren creëren in i3LEARNHUB. Men 
krijgt hiernaast ook de kans meer leerlinggerichte didactische vaardigheden te  
oefenen (vb. inspelen op studenten hun ideeën, etc.). Een i3 Education Consultant zal 
de leerkrachten begeleiden gedurende deze interactieve training.

Doelstellingen
i3LEARNHUB software
• Het implementeren van interactieve technieken in specifieke lessen.

• Creëren van vakspecifieke lessen die leerlingen betrekken en lessen interactief maken.

• Het ondersteunen van collega’s en het uitwisselen van inspirerende ideeën voor het creëren 
van vakspecifieke inhoud.

• Overdracht van vaardigheden die ze kunnen gebruiken tijdens het creëren van andere activi-
teiten binnen de eigen klas en schoolorganisatie.

• Delen van lessen en ideeën met collega’s.

Flextraining
Deze training wordt op maat van de school ingevuld. Er wordt ingespeeld op de be-
hoeften, interesses en noden van de leerkrachten. Deze training kan bijvoorbeeld 
vakspecifiek worden ingevuld, maar kan evengoed een uitgebreide training zijn  
omtrent de verschillende interactieve hulpmiddelen in i3LEARNHUB. De training wordt 
in workshops aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse compe-
tenties van de deelnemers.
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Doelstellingen 
• i3LEARNHUB  

feedback geven op een bestaande les

• Een zelfgemaakte les doornemen.

• Sterke en zwakke punten aanduiden.

• Een bepaalde activiteit uitkiezen en verder 
uitwerken.

• Tips om de les op een eenvoudige  
manier interactiever te maken. 
 

• Voorbeeld: Les wiskunde

• Les samen ontwerpen.

• Gebruik van fysieke tools (geodriehoek, 
liniaal en passer) tijdens de les.

• Interactieve wiskundeoefening  
opstellen.

• Werken met een externe website om extra 
wiskundige tools in te voegen.

De leerkracht kan met een aantal basisvaardigheden een interactieve les 
in de i3learnhub ontwikkelen en geven. Daarbij gaat de leerkracht zeer 
doelgericht te werk.

Train de trainer
Leerkrachten worden opgeleid om andere leerkrachten te trainen. Ze ontvangen  
presentatiemateriaal gerelateerd aan het i3TRAINING programma en krijgen  
specifieke adviezen. De leerkrachten worden begeleid met behulp van een  
procesgerichte trainingsmethode.

Doelstellingen
• Ontwikkelen van een schoolspecifiek implementatieplan voor effectief gebruik van de hard- 

en software van i3-Technologies.

• Collega’s trainen op het vlak van basis- en didactische vaardigheden om effectief gebruik 
van de interactieve oplossingen van i3-Technologies mogelijk te maken.

• Leerkrachten klaarstomen  om andere leerkrachten op te leiden op het vlak van basis- en 
didactische vaardigheden.

iMO-LEARN training
Tijdens de training met iMO-LEARN worden de 3 visies toegepast die hier naar  
voren treden. De groep krijgt instructie op het dynamisch, analoog en digitaal  
gebruik, of hoe je iMO-LEARN op een zo breed mogelijke manier kan inzetten in je klas 
en school!

Doelstellingen
• de iMO kunnen inzetten met  zowel analoge als digitale input. 

• leerkrachten voorbereiden op het maken van oefeningen in i3 activiteitenbouwer  
in i3LEARNHUB.

Old things in old ways
In de eerste fase gaat de leraar eenzelfde onderwijsstijl hanteren zoals dat voorheen gebeur-
de. We noemen dit "old things in old ways". Het digibord wordt vooral gebruikt als schrijf-
bord en als veredeld projectiescherm. Veelal blijft het gebruik in deze fase beperkt tot het 
afspelen van filmpjes, bekijken van websites, openen en bekijken van documenten in Word, 
PowerPoint en andere applicatiesoftware. Leerkrachten maken ook dankbaar gebruik van de 
digitale bordboeken van de uitgeverijen. Dit is een werkwijze die door 90% van de beginnende 
digibordgebruikers wordt toegepast.

* Inclusief voor gebruikers van i3-Technologies interactieve hardware.
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Een dynamische doe opleiding met hands-on toepassing en oefeningen 
met i3LEARNHUB
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De leerkracht is in staat om andere leerkrachten op te leiden op het vlak van 
basis- en didactische vaardigheden. De school wordt zo onafhankelijk wanneer 
aanvullende opleidingen nodig zijn.
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Korte kennismaking met de basistechnieken en mogelijkheden van 
de i3 hardware en i3LEARNHUB software.

�
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i3LEARNHUB software uitleg en didactische aanpak van de software.

i3-TRAINING
Bring interactivity into the classroom
and ensure better learning outcomes!



Wat kan de EC voor jou betekenen? 

• Continue professionele ontwikkeling leveren op bestuurs- en schoolniveau.

• Bewustzijn creëren over de producten van i3-Technologies en over de leerwinst die 
hieruit voortkomt bij efficiënt gebruik.

• Pleiten voor technologiegebruik. 

• Helpen bij het opzetten van i3-gebruikersgroepen. 

• Trainingsprogramma opstellen voor het schoolteam.

• Workshops ontwerpen die zich richten op de integratie van de i3-oplossingen in de 
dagelijkse lespraktijk.

• Mentortaak t.a.v. leerkrachten en directies bij het toepassen van de beste voorbeelden.

• Ondersteuning voor de uitbreiding van de i3ALLSTARS community.

Welke ontwikkeling wilt u realiseren? Welke resultaten wilt u bereiken, ook op langere 
termijn? Waar liggen de ambities en wat zijn de behoeften? Hierover gaan we graag 
met u in gesprek. We gaan vervolgens samen met u aan de slag. We gaan vervolgens 
met u aan de slag, op zoek naar de beste oplossing waarbij we het procesgericht 
werken niet uit het oog verliezen. Onze EC én trainers luisteren en helpen u om uw 
gewenste resultaat te creëren. Inspirerende mensen die het gebruik van de software 
& hardware van i3-Technologies verder ontwikkelen. Zo werken we aan een optimaal 
en duurzaam resultaat. 

De i3 education consultant  
tot uw service!

Doelgroep:
Scholen die oplossingen van i3-Technologies 
willen koppelen aan talentontwikkeling van 
de leerkracht, onderwijsinnovatie en ver- 
breding van de kwaliteit van i3-Technolo-
gies.

Doelstelling: 
Een school ontwikkelt een missie en visie bij 
het implementatieproject van interactieve 
oplossingen van i3-Technologies.

Wil u meer informatie?  
Neem dan contact op via  

training@i3-technologies.com

DE EENVOUD VAN  
TRADITIONELE LEERMIDDELEN
i3LEARNHUB is ontworpen voor en door leer-
krachten. Dankzij de eenvoudige interface 
weerspiegelt deze software de eenvoud van 
traditionele leermiddelen. Kan gebruikt 
worden op elk device en elk bord.

HAAL MEER UIT JE LESSEN EN 
STIMULEER SAMENWERKEN!
Split je bord en laat tot 4 kinderen 
tegelijkertijd werken, breng met 
AR je klas tot leven, deel je les en 
laat je studenten meewerken!

AL SPELEND LEREN
Door informatie te koppelen via actieve 
participatie, helpt i3LIGHTHOUSE een  
sterke basis te leggen. Leerlingen krijgen 
op een jonge leeftijd toegang tot  
technologie waardoor ze er vertrouwder 
mee worden en later in hun leven techno-
logie makkelijker kunnen gebruiken.

BRENG BEWEGEND  
LEREN IN JE KLAS.
Door iMO-LEARN actief in te zetten, 
kan je zowel bewegende alsook 
interactieve, digitale bewegende 
oefeningen in je klas 'toveren'.  

houdt een i3TRAINING in?
 De leerkracht wordt vaardig gemaakt om het digibord zo 
effectief mogelijk in te zetten bij het lesgeven. Daarbij wordt 
i3LEARNHUB als software aangeboden om dit  op de juiste 
manier toe te kunnen passen. De knoppentraining  

stimuleert de technische vaardigheden. De leerkracht verkent de mogelijkheden van de  
soft- en hardware van i3-Technologies optimaal.  

De didactische training en flextrainingen optimaliseren het gebruik van de i3LEARNHUB  
software als vervolgtraining.  Ze stimuleren het ontwikkelen van interactieve lessen  
voor alle vakgebieden. Tijdens deze trainingen wordt gebruikgemaakt van de bordlessen 
in i3LEARNHUB die in combinatie met andere toepassingen een inspiratie vormen voor  
interactief lesgeven.

Wanneer u uw kennis en vaardigheden wil vergroten,  

bent u bij het i3 Training Center aan het juiste adres.  

In al onze activiteiten vindt u de praktijkgerichte benadering 

terug, die zeer efficiënt werkt.

“Vergroot je kennis en vaardigheden 
dankzij de praktijkgerichte training 

van i3-Technologies”

 
 
 
 
 
 
 

is de i3TRAINING bestemd?
Iedereen uit het onderwijs kan de training 
volgen. Het is denkbaar dat leerkrachten  
en zeker ook vakspecialisten een training  
volgen om hun lessen interactiever te  
maken en ze op deze manier te verbeteren.  
Het bord gaat écht een rol spelen in het 
klasgebeuren.

Het aanbod van i3TRAINING is en blijft  
onbeperkt. Rekening houdend met de vragen 
uit het onderwijs en de ontwikkelingen in 
ICT, is het aan te raden verschillende  
trainingsprogramma’s te volgen zodat er 
sprake kan zijn van onderwijsverbetering. 

i3-Technologies gelooft niet in eenmalige  
acties, maar wel in processen die  
oplossingen teweegbrengen. 

Leerkrachten hebben behoefte aan  
inspiratie, uitwisseling van ervaringen en 
enthousiasme. i3-Technologies neemt hierin 
zijn verantwoordelijkheid om leerkrachten 
uit te dagen. 

WAT?

WAAROM?
VOOR 
WIE?

Wat is de kracht  
van een i3TRAINING?
De kracht van de training ligt in de inspira-
tie, het enthousiasme en de uitwisseling van 
ideeën. Aangezien al onze trainers ervaring 
hebben in het onderwijs, herkennen zij de 
noden en kunnen zij tijdens de training veel 
praktijkvoorbeelden geven, zodat het  
rendement groot is.

Met onze trainingen willen we aantonen dat 
als je durft, er ongekende mogelijkheden 
zijn in presentatieverbetering, didactiek, 
leerlingmotivatie en leerrendement.

 
op de leerlingen?
De leerlingen gaan in de klas beter preste-
ren, meer informatie vasthouden en heden-
daagse vaardigheden aanleren. De peilingen 
wijzen uit dat leesstrategieën duidelijk 
verbeteren en dat bijvoorbeeld interactieve 
woordenschatoefeningen betere resultaten 
afwerpen. Het klaslokaal van de 21ste eeuw 
is interactief, geïntegreerd en inspirerend.

Indien gewenst, kan je een certificaat van  
de training ontvangen en dit vervolgens  
toevoegen aan je persoonlijk dossier.

zou je een i3TRAINING moeten volgen?
Het hedendaagse onderwijs is voortdurend 
onderhevig aan ontwikkelingen. Het moet 
interactief, inspirerend en vooral procesge-
richt zijn. i3TRAINING helpt de leerkracht om 
een les te ontwikkelen die voldoet aan deze 
voorwaarden. De trainingen gaan verder dan 
het aanleren van technische vaardigheden 
en spelen in op de visie van de school, de 
leskwaliteiten van de leerkracht en op de 
leergierigheid van de leerlingen.

Een leerkracht krijgt tools om met de les  
de aandacht te trekken, digitale objecten 
klaar te zetten, discussieonderwerpen zicht-
baar te maken, woorden te ordenen en spel- 
activiteiten als onderdeel van de les te  
maken. Betere leerresultaten en een  
grotere betrokkenheid van de leerlingen  
zijn waarden waar wij naar streven!

WHY?

WHAT?

If you want to increase your knowledge and skills, you have come to 

the right place with i3TRAINING. You will find practical approaches 

in all our activities, which work efficiently and effectively for your 

classroom and school.

Why should you follow i3TRAINING?

What does i3TRAINING entail?

Education is constantly subject to changes and 
developments. It must be interactive, inspiring, 
and above all process-oriented. i3TRAINING 
helps the teacher to develop a lesson that 
meets these needs and challenges. The training 
courses go beyond teaching technical skills and 
respond to the vision of the school, the teaching 
qualities of the teacher, and the curiosity of the 
students.

A teacher is given tools to capture attention 
during the lesson, prepare digital objects, visual-
ize discussion topics, organize words and make 
play activities as part of the lesson. Better learn-
ing outcomes and greater student involvement 
are values we strive for!

The teacher is trained to use the Interactive White-
board (IWB) as effectively as possible in teaching and 
the classroom. In addition, i3LEARNHUB is offered 
as software in order to be able to apply this in the

right way. Basic training stimulates technical skills. The teacher explores the possibilities of the soft-
ware and hardware of i3-Technologies optimally.

The didactic training and flexible training optimize the use of the i3LEARNHUB software as follow-up 
training. They encourage the development of interactive lessons for all subject areas. During these 
trainings, the lessons in i3LEARNHUB are used, which, in combination with other applications, form 
an inspiration for interactive teaching.



FOR 
WHO?
Who is i3TRAINING for?
Anyone from education can follow the training. 
It is conceivable that teachers, and certainly 
also subject specialists, receive training to 
make their lessons more interactive and to 
improve them in this way. The board will really 
play a role in the classroom.

The i3TRAINING offer is and remains unlimited. 
Considering the questions from education and 
the developments in ICT, it is advisable to follow 
various training programs so that education im-
provement can take place.

i3-Technologies does not believe in one-off train-
ings, but in processes that bring about solutions 
for your school.

Teachers need inspiration, exchange of experi-
ences and enthusiasm. i3-Technologies takes its 
responsibility in this to challenge teachers.

“Increase your knowledge and skills 
thanks to the practical training 

from i3-Technologies”



What is the power of 
i3TRAINING?
The strength of the training lies in the inspiration, 
enthusiasm and the exchange of ideas. Since all 
of our trainers and consultants have experience 
in education, they recognize the needs and can 
give many practical examples during the training, 
so that the return on investment is high. 
With our training courses we want to show that 
if you take the chance, there are unprecedented 
possibilities in presentation improvement, didac-
tics, student motivation and learning efficiency.

What is the effect of training 
on the students?
Students will perform better in class, retain more 
information and acquire contemporary skills. 
The polls show that reading strategies clearly 
improve, and that, for example, interactive vo-
cabulary exercises yield better results. The 21st 
century classroom is interactive, integrated and 
inspiring.

Does a participant receive a certificate?
If desired, you can receive a certificate from the 
training and add it to your professional develop-
ment portfolio.



THE SIMPLICITY OF TRADITIONAL 
LEARNING TOOLS
i3LEARNHUB is designed for and by teachers. 
With its simple interface, this software reflects 
the simplicity of traditional learning tools. Can 
be used on any device and any board.

GET MORE FROM YOUR 
LESSONS AND ENCOURAGE 
COLLABORATION!
Split your board and let kids work simulta-
neously, bring your classroom to life with 
AR, share your lesson instantly and get your 
students involved!

BRING ACTIVE LEARNING INTO 
YOUR CLASSROOM.
By using iMO-LEARN, you can bring interactive, 
digital movement exercises in your classroom.

WELCOME TO THE HYBRID CLASS-
ROOM
By combining the OnAir function with an 
interactive display solution and a camera, the 
teacher can communicate with all students 
and share the board or any other application 
with the whole class.



The phases of change
When a school takes the step to implement an interactive display, it brings a lot of change, both for 
the teachers and the students. In the beginning, it is mainly the motivation of the children that gets a 
boost. Depending on the ICT competencies of the teacher, this is eagerly anticipated. However, the 
teacher quickly notices that the IWB is intended for much broader purposes and that it is necessary to 
use a different teaching style in order to achieve effective learning gains. Of course, that doesn’t hap-
pen automatically! It is very important that teachers receive good guidance and training in order to be 
able to use the IWB efficiently and effectively.

Students are involved with movement and
interactivity during the lesson, which

improves the learning process.

Old things in old ways
In the first phase, the teacher will adopt the same teaching style as was previously the case with their 
non-interactive board. We call this “old things in old ways”. The IWB is mainly used as a whiteboard/
writing board and as a refined projection screen. Use in this phase is often limited to playing videos, 
viewing websites, opening and viewing documents in Word, PowerPoint and other applications.

Teachers also make use of the digital board books of the publishers. This is a method that is used by 
90% of the novice IWB users.

Old things in new ways
When teachers have followed i3TRAINING, they 
quickly notice that they can achieve a lot more 
with i3LEARNHUB software and their IWB. The 
applied teaching methods and teaching materi-
als that have already been used are then poured 
into a new lesson with the interactive functions 
in i3LEARNHUB. Students are involved more 
actively and interactively during the lesson, which 
improves the learning process.

New things in new ways
In this third phase, the teacher has fully mastered 
the possibilities and functions of the i3LEARN-
HUB and IWB. Teaching materials and working 
methods are adapted to involve the children 
even more interactively. Each lesson is careful-
ly worked out and is filled with active teaching 
methods that enable the teacher to guide, inspire 
and evaluate the students even better. Thanks to 
our various training courses, we can bring every 
teacher to this level.



Basic Training
This training includes an introduction to the capabilities and functions of the hardware of 
i3-Technologies and a basic overview of i3LEARNHUB. After this training, the teacher can han-
dle the technical actions necessary for the use of the hardware from i3-Technologies.

Pedagogical Study Day
During this training, the teachers are divided into groups (based on subject or level) to learn 
how to create specific content in i3LEARNHUB. In addition, there is also the opportunity to 
develop more student-oriented didactic skills (i.e. responding to students’ ideas, etc.). An 
i3-Technologies Education Consultant will guide the teachers during this interactive training.

Brief introduction to the basic techniques and possibilities of the i3-Technologies hard-
ware and i3LEARNHUB software.

Starting up the IWB + other hardware.

Writing on the board.

Using the presentation functions.

On-Screen Keyboard & right mouse function

Digital ink (i3ANNOTATE)*

Objectives
Write, type, erase, shape and add background.

Simple toolbar.

Add images, library items.

Working with objects.

First introduction with i3LEARNHUB

Implementing interactive techniques in specific lessons.

Creating subject-specific lessons that engage students and make lessons interactive.

Supporting colleagues and sharing inspiring ideas for creating subject-specific content.

Transfer of skills that they can use while creating other activities within their own classroom and school 
organization.

Sharing lessons and ideas with colleagues.

Objectives

4 Hours
i3LEARNHUB software explanation and didactic approach of the software.

2 Hours

* Included for users of i3-Technologies interactive hardware.



Flex Training
This training is tailored to the school. It responds to the needs, interests and needs of the 
teachers. This training can, for example, be filled in on a subject-specific basis, but can just as 
well be extensive training about the various interactive tools in i3LEARNHUB. The training is 
offered in workshops, considering the various competencies of the participants.

The teacher can develop and teach an interactive lesson in i3LEARNHUB with several 
basic skills. The teacher is very goal-oriented.

i3LEARNHUB give feedback on an existing 
lesson

Review a self-made lesson.

Identify strengths and weaknesses.

Choose a specific activity and move on to 
work out.

Tips to make the lesson simple way more 
interactive.

Objectives
Example: Math lesson

Design lesson together.

Use of physical tools (geo triangle, ruler and 
compass) during the lesson.

Interactive math exercise draw up.

Working with an external website to get extra 
add math tools.

3 Hours

Didactic training
This training focuses on the interactive features in i3LEARNHUB and allows teachers to use 
them more efficiently and create more process-oriented lessons. During this hands-on training, 
more advanced techniques are taught so that teachers can teach their students 21st century 
competencies (collaboration, technical literacy, creativity, critical thinking, effective communi-
cation).

The teacher can design an interactive lesson in i3LEARNHUB with some basic skills.

Repeating basic functions.

Apply interactive teaching methods.

Tools for collaborative learning.

Create process-oriented board lessons.

Objectives
10 didactic techniques to involve your students.

Saving lessons and sharing with colleagues.

3 Hours

i3LEARNHUB software explanation 



Train the Trainer
Teachers are trained to train other teachers. They receive presentation material related to the 
i3TRAINING program and receive specific advice. The teachers are guided using a process-ori-
ented training method.

The teacher can train other teachers in basic and didactic skills. The school thus becomes 
independent when additional training is required.

Develop a school-specific implementation plan for effective use of the hardware and software of 
i3-Technologies.

Train colleagues in basic and didactic skills to enable effective use of i3- Technologies interactive solutions.

Prepare teachers to train other teachers in basic and didactic skills.

Objectives

8 Hours

iMO-LEARN Training
During the training with iMO-LEARN, the 3 visions that emerge here are applied. The group 
receives instruction on dynamic, analog and digital use, or how you can use iMO-LEARN in the 
broadest possible way in your classroom and school.

A dynamic DIY training with hands-on application and exercises with i3LEARNHUB.

Be able to use the iMO with both analog and digital input.

Preparing teachers to do exercises in i3-Technologies activity builder in i3LEARNHUB.

Objectives

2 Hours



What development do you want to achieve? What results do you want to achieve, also in the 
long term? What are the ambitions and what are the needs? We would be happy to discuss 
this with you. We then get to work with you, looking for the best solution, without losing sight 
of the process-oriented approach. Our EC and trainers listen and help you to create your de-
sired result every step of the way. Inspiring people who further develop the use of the software 
& hardware of i3-Technologies. Together, we work on an optimal and sustainable result.

i3-Technologies Education 
Consultants at your service!

What can our Education Consultants do for you?

Target audience:
Schools that want to link i3-Technologies 
solutions to teacher talent development, ed-
ucational innovation and help to broaden and 
further develop the quality of i3-Technologies 
educational solutions.

Objective:
A school develops a mission and vision in the 
implementation project of interactive solutions 
from i3-Technologies.

Deliver continuous professional development at board and school levels.

Create awareness about the products of i3-Technologies and about the learning gains that come from 
using them efficiently.

Advocating for technology use in your school or district.

Help set up i3-Technologies user groups.

Set up a training program for the school team.

Design workshops that focus on integrating the our solutions into daily teaching practice.

Mentoring task towards teachers and principals in applying the best examples.

Support for the expansion of the i3ALLSTARS community (our amazing community of teachers using 
i3-Technologies products).

Do you want more information?
Contact us via 

training@i3-technologies.com


