DE BEST
PASSENDE
LEERMIDDELEN
MIX

Slim kiezen nu
Slim werken straks
De leermiddelenmarkt is in beweging. Gaat jullie school of bestuur leermiddelen
aanbesteden en zijn jullie daarbij op zoek naar de best passende leermiddelenmix?
Of hebben jullie behoefte aan een partner die jullie van A (visie) tot Z (praktijk)
onafhankelijk kan adviseren en die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen?

O21 helpt in 5 slimme stappen

Wat kan O21 voor jullie betekenen?
Afhankelijk van jullie behoefte, vraagstuk en situatie maken we een aanpak op maat. Onze begeleiding kan bestaan
uit verschillende bouwstenen, waaronder:

Visievorming

Begeleiden van inkooptrajecten
(aanbestedingen) van leermiddelen

• Visie- en strategiesessies

• Procesbegeleiding

Inventarisatie

• Opstellen businesscase

• In kaart brengen school- en docentprofielen
• Inventarisatie digitale vaardigheden bij vakgroepen en
docenten middels de digitale vaardighedenscan

Opstellen programma’s van eisen

• Advies rondom keuzeproces

Implementatie
• Implementatiebegeleiding
• Trainingsprogramma’s en coaching on the job

• Leermiddelen
• Applicaties en (digitale) leeromgevingen
• Benodigde randvoorwaarden

Zo werken wij
O21 gaat aan de slag op basis van jullie school- en docentprofielen. We onderscheiden vier hoofdprofielen, die variëren
in didactische stijl en in het gebruik van leermiddelen. Door te kijken naar het huidige en het gewenste profiel, maken we
inzichtelijk welke stappen er nodig zijn en wat de wensen en eisen voor leermiddelen zijn.

Waarom kiezen voor O21?
Het team van O21 heeft meer dan 20 jaar ervaring in het
onderwijs, kent de markt van digitale leermiddelen en is op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
ICT. Wij helpen scholen en besturen om op basis van het
school- en docentprofiel om slimme, toekomstbestendige
keuzes rondom leermiddelen te maken.

• We bevragen alle lagen van de organisatie op
onderwijsvisie, gewenste kwaliteit en werkwijze.
• We ondersteunen op maat voor ieder bestuur en iedere
school.
• We sluiten aan bij de sectorale aanpak en afspraken die
op sectorniveau zijn gemaakt.
• We baseren ons op actuele inzichten uit evidence

• Wij opereren onafhankelijk en zijn niet verbonden
aan aanbieders van leermiddelen, hardware of ICTinfrastructuur.

informed onderzoeken.
• De onderwijsbehoeften en -kwaliteit zijn leidend
en prevaleren boven financiën en technische
aanbestedingsprocedures.

Meer weten? Neem contact met ons op of ga naar
www.o21.nu/leermiddelen-aanbesteden
Henk van de Hoef
06 - 57 57 65 05
henk@o21.nu

In samenwerking met:

