
Online cursus
Kent u Informaticalessen al? Een gedreven 
team van informaticaleerkrachten met tonnen 
ervaring ontwikkelde deze online cursus. Het 
resultaat? Een gebruiksklaar instrument dat al vele 
schooljaren zijn nut bewijst. Nu ook voor uw klas?

Voordelen Tarief
Kiezen u en uw school voor Informaticalessen.be? Dan 
betaalt u een jaarlijkse bijdrage van 4 euro per leerling die 
les krijgt via ons platform. En dat met een minimumbedrag 
van 90 euro inclusief btw per school.

Onze prijzen liggen gemiddeld 80 procent lager dan die van 
vergelijkbare informaticacursussen. U krijgt dus waar voor 
uw geld!

Als onafhankelijk platform dat inzet op een interactieve 
leeromgeving gebruiken we geen advertenties. 

Snelle ondersteuning
Graag meer uitleg over een lesonderwerp? Of een suggestie 
die u wilt delen? Mail naar info@informaticalessen.be. 
Of stuur ons een Facebook-bericht. Wij helpen u meteen 
verder!

Heldere instructiefilmpjes
Geef uw leerlingen de kans om hun leerstof 
te herbekijken waar en wanneer ze willen. Zo 
kweekt u zelfstandige studenten die aan hun tempo werken. En u begeleidt 
en ondersteunt hen waar nodig.

De nieuwste topics
De IT-wereld evolueert altijd. Dankzij Informaticalessen maakt u uw 
leerlingen snel vertrouwd met de recentste ontwikkelingen. Blockchain of 
internet of things? We stomen hen klaar voor de toekomst.

Altijd up-to-date
Genoeg van achterhaalde leerstof? We werken 
uw online cursus permanent bij en passen aan 
waar nodig. Zo krijgen u en uw leerlingen altijd de 
recentste informatie.

Overal beschikbaar
Handboek vergeten? Geen geldig excuus als u 
Informaticalessen gebruikt. Via hun laptop of tablet 
raadplegen uw leerlingen alle leerstof online. Handig 
en goed voor het milieu!

Interactief en leerrijk
Laat uw leerlingen kennismaken met onze 
interactieve oefeningen. Speciaal ontwikkeld 
voor jongeren en meteen inzetbaar: individueel 
of klassikaal. Leerstof onder de knie? Schotel uw 
leerlingen een van de zelftoetsen voor: zo oefenen 
ze de leerstof grondig. Grasduin ook in de talrijke 
presentaties en video’s. En gebruik ze om uw lessen 
kracht bij te zetten.

Razendsnel verbeteren
Ontdek onze handige toetsendatabank 
met zelfcorrigerende toetsen en praktische 
hulpmiddelen. Zo beoordeelt u uw leerlingen 

vlot en efficiënt. Snel verbeteren? Dat doet u met de 
verbetersleutels, beschikbaar voor elke oefening of opdracht. 



Informaticalessen.be
Dé online cursus informatica 
& ICT voor het onderwijs

€4 per leerling
80% goedkoper 

dan andere handboeken!

lees meer!

Meer weten?

Meteen aan de slag met
Informaticalessen? Meld uw school 
aan via onze website. 

Vragen of suggesties? Neem contact op via 
e-mail of Facebook.

“Wat een bron aan informatie en kennis!” 

“Ik werk zeer graag met 
jullie website: proficiat!”

“Dikke proficiat met dit project! 
Duidelijk, helder & eenvoudig.”

“Enorm knap werk, dit is echt wat we nodig hebben.”

“Proficiat met het schitterende materiaal 
dat er op de site te vinden is!”

“Super goed bezig, doe zo voort!”

Zo omschrijven tevreden leerkrachten hun ervaringen met Informaticalessen:

Contact

https://www.facebook.com/informaticalessen

www.informaticalessen.be

info@informaticalessen.be

Zij zijn overtuigd!


