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OPLEIDINGEN
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SCHOOLBEGELEIDING
TRAININGEN
ICT-VAARDIGHEDENSCAN
EN -SPEL
CONTACT

Wat O21 voor u kan
betekenen
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O21 is een onderwijsadviesbureau met een duidelijke focus op het
thema onderwijs & ICT. Bij de integratie van ICT nemen we de
onderwijskundige visie en de te behalen opbrengsten als uitgangspunt.
Als geen ander zijn we in staat om ICT met thema’s als toekomstgericht
onderwijs en de 21e-eeuwse vaardigheden te verbinden. Onze
medewerkers zijn gedreven specialisten met oog voor uw specifieke
situatie en met toekomst gerichte en pragmatische expertise.
In deze interactieve onderwijs & ICT gids laten we u vrijblijvend
kennismaken met zowel onze scholings- en opleidingstrajecten
als met onze advies- en begeleidingsactiviteiten.
Wij zien uit naar een nadere kennismaking met uw school of bestuur!

Henk van de Hoef
Directeur O21
Visie en beleid,
toekomstgericht
onderwijs

Nico Meijer
Onderwijsadviseur
21e eeuws leren,
adaptieve digitale
leermiddelen

Danielle van den Brink
Onderwijsadviseur en docent
Visie en beleid,
toekomstgericht
onderwijs

Namens het O21 team,
Henk van de Hoef
Directeur O21
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Natascha de Jong
Onderwijsadviseur
Digitale wereld van
het jonge kind

Nancy van den Brand
Office manager
Organisatie en
planning

Karen Paardekooper-Lim
Onderwijsadviseur
Privacy, visie en beleid

In samenwerking met
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O21 werkt samen met professionals rondom de thema’s learning analytics, privacy van leerlingdata,
leeropbrengsten en ICT. Daarnaast werken we samen bij de begeleiding van ICT-proeftuinen en het
opleiden van studenten in onze diverse opleidingen.

Tonny Plas
Onderwijsadviseur
Strategisch ICT- en
privacybeleid

Judith Kets
Onderwijsadviseur
Proeftuin begeleider
en leiderschap

Bram
JudithAerns
Kets
Onderwijsadviseur
Opleiden
en
Proeftuin
begeleiding
begeleiden

Ivo Wouters
Leonie
Verweij
Onderwijsadviseur
Socialeadaptieve
Media
Digitale
leermiddelen en
proeftuin begeleider

André
Slegers
Ivo Wouters
Onderwijsadviseur
Onderwijsadviseur
Digitalisering
in het
Sociale Media
onderwijs

André Slegers
Onderwijsadviseur
Digitalisering in het
onderwijs

Elise Luiten
Bram
Aerns
Onderwijsadviseur
Onderwijsadviseur
Digitale
adaptieve
Opleiden
en
leermiddelen
begeleiden en
proeftuin begeleider

Elise Luiten
Onderwijsadviseur
Digitale adaptieve
leermiddelen en
proeftuin begeleider

Leonie Verweij
Onderwijsadviseur
Digitale adaptieve
leermiddelen en
proeftuin begeleider
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Onderwijskundig
ICT’er
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ICT een logische en bewuste
plek geven binnen uw
onderwijspraktijk? Het kan!
De OICT-opleiding van O21 is méér dan een aantal
losse cursussen. U krijgt onder leiding van ervaren
trainers inzicht in hoe u ICT structureel
in het onderwijs in kunt zetten en hoe u het
innovatieve vermogen van uw school kunt
stimuleren. In totaal zeven dagdelen krijgt u alle
ingrediënten aangereikt die horen bij de eigentijdse en toekomstbestendige rol van de OICT’er.
Na afloop heeft u een concreet en beknopt
beleidsplan gemaakt dat aansluit op de visie van
uw school. Hier kunt u de komende jaren mee
aan de slag. Door een diversiteit aan werkvormen
zult u worden uitgedaagd om de inhoud van deze
opleiding te begrijpen en toe te passen in uw
eigen praktijksituatie. De trainers maken gebruik
van hun brede praktijkervaring en wetenschappelijk
onderbouwde kennis. Alles wat wordt geleerd,
past u direct toe in de praktijk. We leren samen en
dat betekent dat er veel activerende werkvormen
gebruikt zullen worden.

meer

contact
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Post HBO Specialist
21e eeuws leren

meer

In samenwerking met het Marnix
Onderwijscentrum in Utrecht heeft O21 een
geaccrediteerde post-hbo-opleiding ‘Specialist
21e-eeuws leren’ ontwikkeld. Deze opleiding is
ontwikkeld voor leerkrachten, ICT-coördinatoren,
ib’ers en middenmanagers die zich willen
specialiseren in toekomstbestendig onderwijs.

contact

Snappet/Gynzy
train-de-trainer
Met de komst van een nieuwe generatie digitale
leermiddelen verandert de rol van de leerkracht
en de ib’er. Meer dan voorheen dient er gewerkt te
worden vanuit kennis van leerlijnen en lesdoelen.
Scholen vragen zich (terecht) af of Snappet of
Gynzy op de juiste manier ingezet wordt
voor de verschillende onderwijsbehoeften van
leerlingen. Om Snappet of Gynzy optimaal

meer

en effectief te integreren in het onderwijs is verdiepende didactische kennis een must. O21 heeft
voor leerkrachten, ib’ers of OICT’ers met ervaring
in het werken met een van de twee digitale
adaptieve leermiddelen een tweedaagse Train
de Trainer ontwikkeld. Deze opleiding wordt met
gemiddeld een 8,75 beoordeeld.

contact

Toekomstgericht onderwijs voor
schoolleiders

Wat8 O
betek

Als schoolleider krijgt u voortdurend te maken
met steeds verdergaande digitalisering en de
21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs.
Maar welke vaardigheden hebben kinderen
eigenlijk nodig en wat betekent dat voor de
dagelijkse praktijk? Weet u hoe u toekomstgerichte keuzes maakt die passen bij uw school en
die gebaseerd zijn op uw onderwijsvisie? En hoe
u uw team hierin meeneemt? Veel schoolleiders
zien in de dagelijkse praktijk door de bomen het
bos niet meer.

O21 is een onder
thema onderwijs
onderwijskundig
Als geen ander zi
onderwijs en de 2
medewerkers zijn
situatie en met to

In de vijfdaagse opleiding Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders staan we uitgebreid
stil bij diverse thema’s. We maken hierbij de
verbinding tussen theorie en (uw eigen) praktijk.
Centraal staan ‘het ontwikkelen van kennis en
inzicht’ en ‘leren en leiderschap in de 21e eeuw’.
Bij de aanvang van de opleiding past u zelf
kenmerken van 21e eeuws leren toe in het team.
Op een onderzoeksmatige manier formuleert u
zo praktijkvragen voor uw eigen school en een
plan van aanpak om deze te gaan beantwoorden. Dit plan van aanpak kan gebruikt worden
als onderlegger/basis voor het (te ontwikkelen)
schoolplan of actuele speerpunten
binnen de school.

meer

contact

In deze interactie
kennismaken me
als met onze adv

Wij zien uit naar e

Namens het O21

Henk van de Hoe
Directeur O21
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Visie op onderwijs met
ICT in één dag
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Veel besturen en scholen zoeken naar ankers en kaders voor toekomstgericht onderwijs, waarin ook ICT
nadrukkelijk een rol speelt. Wat zijn de trends? En hoe kunnen deze verbonden worden aan de onderwijspraktijk en visie van de school? Tijdens de visiedag gaan we met verschillende werkvormen aan de slag en
verzamelen we bouwstenen voor een visiedocument.

meer

meer

contact

Advies &
begeleiding van
A tot Z voor
besturen
O21 begeleidt, ondersteunt en adviseert op
alle lagen: bijvoorbeeld bij de keuze voor
devices, administratie (en privacy) van leerlinggegevens en de onderwijskundige inzet
van ICT-middelen in het primaire proces. Onze
specialisten hebben een brede onderwijsachtergrond én veel kennis van ICT. Als geen
ander zijn we daardoor in staat om ICT met
thema’s als toekomstgericht onderwijs en de
21e-eeuwse vaardigheden te verbinden.

contact

ICT proeftuinen
Op veel scholen wordt gezocht naar manieren
om de ICT-vaardigheden te verhogen en van en
met elkaar te leren. Een mooie organisatievorm is

11
het opzetten van proeftuinen, waarbij scholen de
inzet van ICT-middelen kunnen ervaren en hiermee
begeleid kunnen experimenteren.
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Informatiebeveiliging
en privacy
Uw school verwerkt en bewaart gegevens van
leerlingen, ouders en medewerkers. Vanaf mei
2018 gelden daar nieuwe regels voor. Weet u
zeker of u op een veilige manier met persoonsgegevens omgaat? Zijn u en uw medewerkers zich
bewust van de risico’s en de gevolgen als er iets
mis gaat? En heeft u de benodigde juridische en
praktische kennis in huis?
Informatiebeveiliging en privacy zijn belangrijke
thema’s in het onderwijs. Hiervoor werkt O21
samen met Privacy op School. Privacy op School
heeft jarenlange ervaring in het onderwijs én weet
alle ins en outs van het thema privacy.

meer

contact
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De didactische
inzet van
Snappet/
Gynzy
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Snappet en Gynzy zijn prachtige middelen.
Het ontsluit vele mogelijkheden voor leerlingen,
leerkrachten en uw school. De implementatie en
integratie in de onderwijspraktijk is echter ook
een complex proces. Wij kunnen uw school,
uw team en de leerkracht op verschillende
manieren hierbij begeleiden: van teambrede,
verdiepende sessies tot persoonlijke coaching
en klassenbezoeken.
De inhoud van deze begeleiding is maatwerk
voor uw school.

meer

contact

meer
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Adaptieve
Snappet en
digitale
Gynzy iPads
leermiddelen
vergeleken
vergelijken

Met de opkomst van verschillende aanbieders
van digitale adaptieve leermiddelen zien wij
de vraag groeien naar een onafhankelijk en
beredeneerd
advies
in de keuze
voor bijvoorbeeld
Gaan uw scholen
werken
met Snappet,
Gynzy
of
Snappet.
O21
biedt
leerkrachten,
intern
Gynzy of andere digitale leermiddelen? Bent
begeleiders
en bestuurders
met deze
u op zoek naar
een mogelijkheid
dezevraag
ondereen
onafhankelijk
advies en een
heldere
deskundige begeleiding
naast
elkaarverdiepende
te kunnen
vergelijking
vergelijken?van
O21marktleiders.
geeft bestuurders, directeuren,
(bovenschoolse) ICT-coördinatoren, intern
begeleiders en leerkrachten een onafhankelijk,
onderwijskundig en beredeneerd advies en een
heldere verdiepende vergelijking van marktleiders.

meer

contact
contact
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Learning analytics en digitale
leermiddelen p. 23
Oudercommunicatie,
en social media p. 18
De
inzet van ict bezienmediawijsheid
vanuit de
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Optimale inzet van je digibord p. 23
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Educatieve apps en tools p. 20
Sociale media p. 25
Interactief presenteren met online
tools p. 20
Trends in het onderwijs p. 25
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Trends en
ontwikkelingen
in onderwijs
met ICT
meer

contact

Digitale leermiddelen in het
kleuteronderwijs
Meer dan voorheen vinden touchscreens en
tablets hun weg in het kleuteronderwijs. Jonge
kleuters hebben vaak al de nodige ervaring met
tablets en andere digitale apparaten.
O21 helpt besturen en scholen (kleuterleerkrachten, ICT-coördinatoren en onderbouwcoördina-

Wilt u uw kennis bijspijkeren over trends en
ontwikkelingen in onderwijs met ICT? Na het
volgen van een van onze korte, praktische
workshops bent u weer helemaal up-to-date.
O21 heeft workshops over 21e-eeuwse
vaardigheden, adaptieve leermiddelen en
gepersonaliseerd leren en trends in het onderwijs. Deze workshops worden incompany
gegeven.

toren) met het evenwichtig vormgeven van de
digitale wereld van kleuters. Ook als er ICT-beleid
geschreven wordt, kan het kleuteronderwijs hierin
een welverdiende plaats krijgen. Wij geven hier
graag samen met u concreet invulling aan.
meer

contact

Oudercommunicatie,
mediawijsheid en social media
Sociale media zijn niet meer weg te denken. Ook
voor oudercommunicatie worden sociale media,
evenals andere digitale kanalen ingezet. Maar
welke tools zijn eigenlijk geschikt en hoe pakt u
dat aan? En heeft u als school een heldere visie op
hoe u omgaat met (digitale) media in en buiten

18

de klas?
In deze workshop staan we stil bij het gebruik en
de toepassingen van sociale media door ouders,
scholen en schoolbesturen. Ook besteden we
aandacht aan mediawijsheid in uw onderwijs.
meer

meer

contact

contact

Educatieve apps
en online tools
Wilt u leren hoe u het digibord, online
tools of educatieve apps in de dagelijkse
onderwijspraktijk zo optimaal mogelijk inzet?
Uw kennis bijspijkeren over de inzet van ICT
vanuit de taxonomie van Bloom (lagere en
hogere orde denken)? Of vraagt u zich af
hoe u meet en weet of de ICT-middelen die
ingezet worden, ook daadwerkelijk hogere
leeropbrengsten opleveren?
Deze workshops gaan dieper in op deze
thema’s. We laten daarbij zien hoe ICT
en menselijk maatwerk elkaar kunnen
ondersteunen.
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ICT-vaardighedenscan
Om schoolbesturen inzicht geven in de gewenste en vereiste ICTvaardigheden, heeft O21 een vaardighedenscan ontwikkeld. Deze tool is
breed van opzet en bestrijkt vrijwel alle facetten waarbij ICT een rol speelt.
Deze facetten hebben we in overleg met schoolbesturen vertaald naar 65
concrete indicatoren.
Doel van de ICT-vaardighedenscan
Het doel van deze tool is om inzicht te krijgen in het huidige
vaardigheidsniveau en het gewenste nascholingsaanbod op school- en
bestuursniveau. Wij geven de vaardigheden niet weer in gemiddelde scores,
maar in twee standaarden. De standaard waar 75% van de leerkrachten aan
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voldoet en de standaard waar 25% van de leerkrachten aan voldoet. Hierdoor
heeft u informatie in handen waarmee u een aanbod kunt inrichten voor
(respectievelijk) de leerkrachten met geen of beperkte ICT-vaardigheid (de
basisgroep) en de leerkrachten met een hoge ICT-vaardigheid. Zo organiseert
u voor elke leerkracht een nascholingsaanbod dat is afgestemd op zijn
vaardigheidsniveau.
Wilt u meer weten over de ICT-vaardighedenscan?
Neem dan contact op met Henk van de Hoef, henk@o21.nu, tel. 06-57576505

meer

contact

ICT-vaardighedenspel
Het ICT-vaardighedenspel is ontwikkeld ter ondersteuning van de
professionalisering van leerkrachten in het basisonderwijs op het gebied van
ICT. Het kan op diverse manieren toegepast worden, zodat het aansluit bij de
visie van uw school.
Het ICT-vaardighedenspel is verdeeld in 12 categorieën: algemene ICTvaardigheden, tekstverwerken, spreadsheets en presentaties, onderwijs
en lesgeven, adaptieve leermiddelen, registratie toetsing en analyse,
digitaal toetsen, informatievaardigheden, mediawijsheid, computational

contact

21

thinking, communicatie en samenwerking, professionele cultuur en tot
slot beleid. Aan elke categorie zijn vaardigheden gekoppeld die van een
leerkracht basisonderwijs verwacht mogen worden. Deze vaardigheden
zijn gecategoriseerd in vier niveaus. Zo krijgt u inzicht in de opbouw van de
complexiteit van de vaardigheden.
Meer weten over het gebruik en de voordelen? Neem dan contact met
ons op.
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Contact
O21 is een onderwijsadviesbureau met een duidelijke focus op het thema onderwijs en ICT. Bij de
integratie van ICT nemen we de onderwijskundige visie en de te behalen opbrengsten als uitgangspunt.
O21 slaat de brug vanuit onderwijs naar ICT. Onze specialisten hebben een brede onderwijsachtergrond
én veel kennis van ICT. Als geen ander zijn we daardoor in staat om ICT met thema’s als toekomstgericht
onderwijs en de 21e-eeuwse vaardigheden te verbinden. We hebben daarbij altijd oog voor uw onderwijspraktijk,
snappen waar u tegenaan loopt en weten hoe we u en uw team daadwerkelijk verder kunnen helpen.
Zo werken we samen aan een stevige basis voor uw huidige en toekomstige onderwijs.
Adresgegevens
Bouwmeesterplein 1
2801 BX GOUDA
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Volg ons op social media
Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Volg ons via Twitter, LinkedIn, Instagram, of Facebook
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Algemene gegevens
Email:
info@O21.nu
Tel:
0182 – 52 43 32
06 – 21 21 31 12
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