
Met het i-Learn project wil de Vlaamse overheid inzetten op 
didactisch verantwoord gebruik van technologie om leerkrachten 

te helpen gepersonaliseerd onderwijs te implementeren in de 
Vlaamse lagere en secundaire scholen.

Elke leerling verdient onderwijs op maat. Als leerkracht is het niet altijd 
gemakkelijk om te di� erentiëren, maar gelukkig kan technologie een 

handje helpen. 

Daarom voorziet i-Learn een gratis online portaal dat via één enkele 
login toegang biedt tot een divers aanbod aan educatieve tools 

waarmee je als leerkracht leertrajecten op maat kan creëren. 

Bovendien kan je kosteloos beroep doen op een brede waaier aan 
ondersteuningsmogelijkheden om gepersonaliseerd leren e�  ciënt toe te 

passen in je lessen. 

Word i-Learn school!

1  Scan de QR-code

2  Meld je aan via het formulier 

3  Kom op intakegesprek

4  Ga van start4  Ga van start

In i-Learn zit toekomst. Hoe 
meer een leerling zelf het 

gevoel heeft ‘ik ben mee aan 
het werken aan mijn eigen 
leerproces, ik maak keuzes 

waardoor het voor mij gemak-
kelijker en leuker is’, hoe meer 
leerlingen je in de boot krijgt 

die anders uit de boot zouden 
vallen.

Leerkrachten willen meestal hun 
eigen ding kunnen doen, en bij elke 

tool moet je het doen met wat erin zit. 
Het feit dat je in i-Learn heel wat kan 

aanpassen, is enorm positief en zal 
collega’s mee over de streep trekken. 
Want je hebt er die graag kant-en-
klaar materiaal gebruiken, maar je 

hebt er ook die de regie liever zelf in 
handen hebben. Zij zullen dus ook 

geweldig blij zijn.
 Als we met i-Learn 

werken, zijn de leerlingen 
gemotiveerder dan bij een 
gewone taalles, omdat ze 

er actief mee bezig zijn. 
Voor mij is het daardoor 

ook leuker om met i-Learn 
aan de slag te gaan.

Tim, 
leerkracht pilootschool 

De Kleine Prins

Hilke, 
leerkracht pilootschool 

Sint-Jozef & Sint-Janneke

Mauro, 
lid van de 
Vlaamse Scholierenkoepel

www.i-learn.be
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Producten

MyWay

i-Learn biedt een intuïtief en veilig portaal voor digitaal gepersona-
liseerd leren in het lager en secundair onderwijs. Gepersonaliseerd 
leren houdt in dat leerlingen gevarieerde leertrajecten aangeboden 
krijgen, we noemen ze leersporen, met activiteiten uit diverse educa-
tieve tools. Zo kunnen leerlingen op hun eigen tempo de leerstof 
verwerken. De leerkracht kan bestaande leersporen aanpassen of 
zelf nieuwe leersporen creëren. Door deze gepersonaliseerde aanpak 
komt er lestijd vrij die de leerkracht dan weer kan inzetten om verder 
te di� erentiëren in de klas.

Academy

De i-Learn Academy heeft als doel leerkrachten, ICT-coördinatoren en 
directieleden de nodige ondersteuning te bieden om vlot met i-Learn 
aan de slag te gaan. Dit online platform is makkelijk bereikbaar vanuit 
i-Learn MyWay en voorziet de nodige opleiding en begeleiding op 
maat. Via de i-Learn Academy bieden we instructievideo’s, e-learning 
modules en didactische documentatie aan. Daarnaast kan je ook 
vrijblijvend deelnemen aan de georganiseerde vormingssessies of 
een intensiever coachingstraject op maat van je school aanvragen.

Online portaal met 
educatieve tools om leren 

op maat mogelijk te maken

Uitgebreid 
ondersteunings aanbod voor 

leerkrachten en scholen

Waarom voor i-Learn kiezen?

Interessant voor scholen:

• Gratis toegang tot de Academy en MyWay (incl. tools)
• Ideale manier om verdere stappen te nemen in de digitale 

transformatie van de school
• Vroegtijdig identi� ceren van leerlingen die meer ondersteu-

ning nodig hebben dan anderen
• Inzicht verwerven over de impact van gebruikte lestech-

nieken en -materialen

Positief voor leerlingen:

• Leerlingen kunnen in hun eigen tempo leerstof verwerken
• Leerlingen krijgen meer controle over het eigen leerproces
• Leerlingen zijn gemotiveerder door de variatie in het lesma-

teriaal
• Het leertraject van een individuele leerling ontvangt meer 

aandacht en kan nauwer worden opgevolgd

Voordelen voor leerkrachten:

• Leertrajecten op maat creëren over verschillende tools 
heen

• Door gepersonaliseerde aanpak lestijd vrijmaken om 
verder te di� erentiëren in de klas 

• Georganiseerde vormingssessies of een intensiever 
coachingstraject op maat volgen

• Leerlingen zijn gemotiveerder en vinden het leren leuk


