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Terugblik op tien jaar O21
Toen vanzelfsprekend,
nu ondenkbaar…
Samen met O21 maken
wij ons onderwijs beter
Mijlpalen
Een doorgaande leerlijn
digitale geletterdheid
op maat

O21ZINE
Vanuit visie maken we keuzes
Rotterdamse jeugd
op voorsprong dankzij
Expeditie Digitaal
Digitale vaardighedenscan om
direct stappen te zetten
De mens als drijvende kracht,
goed onderwijs als drijfveer
Enthousiasme voor beter
onderwijs met ict

VAN TIEN NAAR
TIENDUIZEND
Dit zeggen onze
klanten en partners

Een gezamenlijke missie en
kartrekkers als succesfactor

Verbinden van onderwijs en ict

Van tien naar
tienduizend

TERUGBLIK OP 10 JAAR O21

Tien jaar geleden werd in het 300 pagina’s tellende rapport ‘De Staat van
het Onderwijs 2011-2012’ slechts één alinea aan ict gewijd. Op datzelfde
moment waren drie ondernemende onderwijskundigen ervan overtuigd
dat digitalisering een steeds belangrijkere rol zou gaan spelen. Ze
geloofden toen al dat ict een middel kan zijn om onderwijs effectiever,
efficiënter en aantrekkelijker te maken. En zo geschiedde…

Meer dan tienduizend leraren gebruikten onze ict-vaardighedenscan,
die in die jaren ook inhoudelijk meegegroeid is. De OICT-opleiding en
de Snappet en Gynzy Train de Trainer zijn een begrip in onderwijsland
geworden. En inmiddels weten ook steeds meer besturen ons te vinden
voor ondersteuning bij hun leermiddelenbeleid en informatiemanagement.

In 2011 was er nog relatief weinig aandacht voor mediawijsheid en
ict-basisvaardigheden, laat staan voor de andere domeinen van
digitale geletterdheid. Digitaal onderwijs was geen optie geweest
als de coronacrisis destijds uitgebroken was. Maar de
maatschappij verandert en gaandeweg werd ict een
doel in het curriculum. Logisch, want het onderwijs
bereidt leerlingen voor op hun plek in de digitale
maatschappij van de toekomst. Toch moeten we
met elkaar kritisch blijven. Mede sinds de periode
van ‘onderwijs op afstand’, kennen we de kracht
maar ook de beperkingen van digitalisering.
Persoonlijk contact blijft cruciaal en dat is ook wat
ons werk zo bijzonder maakt.

Samen beter

Van tien naar tienduizend

Niet alleen onze opdrachtgevers, maar ook onze partners zijn ons
dierbaar. We werken al jarenlang prettig samen met onder andere
het Marnix Onderwijscentrum en InterZin. We hebben een
waardevol netwerk van freelance onderwijsadviseurs en
bundelen onze krachten met zusterorganisatie Privacy
op School. En we hebben een prachtig kernteam
met ervaren adviseurs. Elke dag weer worden
we gedreven door de ambitie om het onderwijs
nóg beter te maken en samen doordacht te
digitaliseren.

Het onderwijs
nóg beter maken;
dat is wat ons elke
dag drijft

Sinds de start van O21 tien jaar geleden zijn we een
stabiele partner voor het onderwijs. We zijn onze eerste
klanten (PCBO Barendrecht, LEV-WN, Panta Rhei en
Klasse) dankbaar voor het vertrouwen dat ze in ons hadden
en nog steeds hebben. In het afgelopen decennium hebben we
zo’n honderd besturen en meer dan duizend scholen mogen begeleiden
en (strategisch) adviseren. We hebben honderden mensen opgeleid.

Tien jaar O21 maakt ons blij,
trots en dankbaar. Het geeft
ons vertrouwen om ook in
de toekomst het verschil
voor onze klanten en het
onderwijs te kunnen
blijven maken.

Henk van de Hoef, eigenaar O21

Toen vanzelfsprekend, nu ondenkbaar…
in 2011:
AMBRASOFT
In 2011 was Ambrasoft
het meest bekende en
gebruikte softwarepakket
in het basisonderwijs en
waren adaptieve digitale
leermiddelen nog onbekend.

NO PRIVACY
In 2011 was er weinig
schroom om gevoelige en
vertrouwelijke leerlinggegevens digitaal uit te wisselen.

HYVES
In 2011 was Hyves in
Nederland nog volop actief
met 10 miljoen accounts.
GEEN WIFI OP SCHOOL
In 2011 hadden de meeste
basisscholen nog geen
wifi op school en was er
voor 5 leerlingen slechts
één desktop of laptop
beschikbaar.

DIGITALE SCHOOLBORDEN

GELANCEERD
STEMKASTJES
In 2011 werd de inzet van
zogenaamde stemkastjes
in het onderwijs als
revolutionair ervaren.

In 2011 bestonden inmiddels
gevestigde partijen als
Snappet of Cloudwise nog
niet en was Basispoort nog
niet gelanceerd.

In 2011 leverden Smart- en
Activboard 85% van de
digitale schoolborden en
verwachtten beide partijen
dat het touchscreen als
vervanger van digibord
en beamer geen serieuze
toekomst zou hebben.

GEEN CLOUD
In 2011 was het vanuit huis
niet (of heel omslachtig)
mogelijk om het netwerk van
de school te benaderen en
werkten er nog geen scholen
of besturen in de cloud.

In korte tijd een boost
voor ict-ontwikkeling
“Ik ben trots op het traject dat we samen
met De Vier Windstreken doordacht hebben
doorlopen. Steeds weer hebben we de
verschillende lagen binnen de organisatie
bevraagd en betrokken. Het strategisch ict-beleid
is daardoor geen papieren tijger, maar een
levend document waaraan concrete acties gekoppeld
worden.

Samen met O21 maken
wij ons o
 nderwijs beter
“Twee jaar geleden hebben wij O21 gevraagd om De Vier Windstreken
te ondersteunen bij het schrijven van ons strategisch ict-beleid. Onze
15 scholen in Gouda en omgeving hadden daarbij als doel om ict
steviger in te zetten voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs.
De samenwerking met O21 en in het bijzonder met Karen
Paardekoper was zeer prettig. Karen zorgde voor
structuur in het proces en motiveerde ons. Haar
kennis en vaardigheden zorgden voor een goede
flow die uiteindelijk resulteerde in een mooi
en goed doordacht strategisch beleidsplan.
Daarmee kunnen we de komende jaren volop
aan de slag. We durven oprecht te zeggen dat
we samen met O21 ons onderwijs beter maken!”
Riekelt Korf, (interim) directeur en bovenschools
ict-coördinator, De Vier Windstreken

We zijn gestart met het nadenken over de visie, samen met een dwarsdoorsnede
van de organisatie. Vervolgens zijn de digitale vaardigheden van medewerkers
in kaart gebracht, waarbij we zicht kregen op de huidige en gewenste situatie.
Bovenschools hebben we ambities geformuleerd, die vertaald zijn naar
schoolspecifieke onderwijskundige ict-plannen. De volgende stap was het
samenstellen van een passend nascholingsaanbod, waaronder een gezamenlijke
opleiding om op elke school een onderwijskundig ict’er op te leiden. Én er is
een werkgroep digitale geletterdheid samengesteld om de kar te trekken op dat
gebied. Ik vind het prachtig om te zien hoe de verschillende diensten van O21
samenkomen in één traject. Daarmee konden we in relatief korte tijd een boost
geven aan de ict-ontwikkeling binnen het onderwijs van De Vier Windstreken.
De samenwerking met Riekelt was prettig en efficiënt. Door vaak korte
overlegmomenten te plannen hielden we elkaar goed op de hoogte. Riekelt was
zeer doortastend in het betrekken van de ict’ers en directeuren. Geen vrijblijvendheid, maar schouders eronder en gaan. Door bijvoorbeeld gezamenlijke
werksessies in te plannen hadden alle scholen binnen drie weken hun onderwijskundig ict-plan klaar. En ondanks de corona-beperkingen hebben we op afstand
en met creatieve oplossingen heel veel voor elkaar gekregen. Als de wil er is, dan
kan er veel.”
Karen Paardekooper-Lim, onderwijsadviseur, O21
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Verhuizing naar Bodegraven
Kantoor bij de Goudse Verzekeringen in Gouda

Start OICTopleiding

Start eerste train-de-trainer

Ontwikkeling Post HBO met
de Marnix Academie

Begeleiding digitale
geletterdheid

Schoolleiders opleiding

Een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid op maat
“In 2019 werd binnen de netwerkgroep van ict-coördinatoren
(afgevaardigden van alle 17 scholen van Stichting Panta Rhei)
geconstateerd dat op veel van onze scholen wel ‘iets’ werd gedaan met
digitale geletterdheid. Maar een duidelijke visie en structuur binnen het
lesaanbod ontbrak.
Het maatschappelijke belang was voor iedereen wel duidelijk. Om te voorkomen
dat iedereen zich afzonderlijk een weg zou moeten banen door een oerwoud
van leerdoelen en lessuggesties op het internet, heeft een
bovenschoolse projectgroep zich bezig gehouden met het
ontwikkelen van een overzichtelijke doorgaande leerlijn.
Passend voor al onze scholen en aansluitend bij een
eenduidige visie: vaardig en verstandig met ict.
Tijdens deze missie werden we ondersteund door
Daniëlle en Nico van O21. Deze samenwerking vloeide
logischerwijs voort uit eerdere betrokkenheid van

O21 bij onze organisatie. De deskundigheid, de creativiteit en het aanstekelijke
enthousiasme van de adviseurs maakten dat we al snel wisten dat er iets heel
moois uit deze samenwerking zou gaan ontstaan.
En of dat gelukt is! Aangedreven door input en feedback vanuit de projectgroep,
creëerden Daniëlle en Nico een overzichtelijk en aantrekkelijk aanbod dat op
dit moment geïmplementeerd wordt op onze scholen. Nico heeft voor ons een
prachtig online platform gebouwd, waarop alle materialen zijn terug te vinden.
Een enorm succes zijn de ‘mascottes’ (wormpjes), die de leerlijnen representeren.
Bij het ontwerp heeft Nico zich laten inspireren door ons logo en daarmee zijn de
materialen 100% Panta Rhei-eigen. Als klap op de vuurpijl heeft Nico zich ook nog
eens ontpopt tot expert-filmmaker: het promotiefilmpje, dat bedoeld is om onze
leraren enthousiast te maken om met de materialen aan de slag te gaan, is echt
een pareltje geworden. Zeker de moeite waard om eens te bekijken. Dit is wat
een nauwe samenwerking tussen scholen en O21 kan opleveren!”
Suzanne Alberda, coördinator expertisecentrum, Panta Rhei

Lees verder >>

Een gezamenlijke missie en kartrekkers als succesfactor
“Maar liefst 96% van de besturen vindt de noodzaak om leerlingen (verder)
digitaal geletterd te maken zeer groot. Maar hoe pak je dat aan? Waar
start je, wat doen we al, wat zijn de juiste stappen, wie heb je nodig, wat
doe je ermee en bovenal: waarom? Bij het onderzoeken van deze vragen
werkten Panta Rhei en O21 meerdere jaren samen.
Door te starten bij ‘de bedoeling’, in een ontwerpsessie met een grote
groep ambassadeurs, enthousiastelingen en kritische denkers werden het
gezamenlijke uitgangspunt en gewenste eindpunt zichtbaar. Bij het inrichten
van de vervolgstappen was het ‘waarom’ steeds leidend en werd van daaruit
het onderwijsaanbod ingericht. Dat leverde een krachtige definitie op van
urgentie en missie.
Door die gezamenlijke missie is de groep kartrekkers – ondanks de
hectische context van onderwijs op afstand in de projectperiode – altijd

Zelf aan de slag gaan
met de leerlijn digitale
geletterdheid die we
ontwikkelden samen met
Panta Rhei en LEV-WN?
Download hem op
www.o21.nu/jubileum!

betrokken gebleven bij doorontwikkeling. Zij waren de drijvende kracht
en verdiepten zich in passende, doorgaande lijnen en doelen, met een
concreet onderwijsaanbod. Dit zorgde voor een professionaliseringsslag
in brede zin en in vertaling van digitale geletterdheid, waarop ze nu actief
voortborduren in de eigen school. Met een laagdrempelig
en inhoudelijk platform, unieke maatwerk-materialen en andere middelen kon O21 de kartrekkers
ondersteunen bij het betrekken en informeren van
de organisatie. Een koers waarbij alle talenten,
wensen, puzzelstukken, ambities en vragen tot
één gezamenlijk geheel samenvielen!”
Nico Meijer, onderwijsadviseur en
opleidingsdocent, O21
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Eigentijds onderwijs
als uitgangspunt
Verbinden van onderwijs met ict
“Vorig jaar hebben we besloten om in de cloud te gaan werken.
Daarnaast kwamen we tot de conclusie dat als we maatwerk
ondersteuning willen bieden aan onze scholen, we dit beter intern dan
extern kunnen inrichten. Deze twee beslissingen leidden tot de keuze
om ict te gaan insourcen. Een proces waar we nu middenin zitten, dat
we aan het einde van dit schooljaar hopen af te ronden.
Zo’n ontwikkeling vraagt behoorlijk wat. Op bestuursniveau hebben we
technische ict-kennis in huis, en zochten wij ondersteuning ten aanzien van
de doorontwikkeling van ict in het onderwijs. Daarvoor hebben we O21
ingeschakeld, omdat zij juist zo sterk zijn in het verbinden van onderwijs
met ict. Dat doet Henk van de Hoef in zijn rol van projectleider in brede
zin: bijvoorbeeld door mee te kijken naar wat echt nodig is qua hardware
en voorwaarden, door visiesessies te begeleiden op diverse niveaus in de
organisatie en door de oict-werkgroep een stap verder te helpen. Zo zorgen
we voor blijvende ontwikkeling en borging binnen onze eigen organisatie.
Los van de inhoudelijke expertise van onderwijs
en ict is het heel fijn dat Henk zo goed
luistert en kijkt naar wat echt nodig is in
een bepaalde ontwikkelfase. Hij brengt de
bestaande expertise in de organisatie verder,
communiceert duidelijk en vertelt altijd een
eerlijk verhaal. Daar hou ik van.”
Karin Frinsel, directeur Bedrijfsvoering, KSU

“Ongeveer een jaar geleden werd O21
gevraagd om de komende jaren mee te
denken over het strategisch ict-beleid en
de borging daarvan op de scholen van de
Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU).
Bijzonder is dat zij als een van de eerste onderwijsbesturen in Nederland ervoor gekozen hebben om ict verder
te insourcen. Onze rol is tweeledig: we begeleiden bij het
onderwijskundige aspect en we faciliteren bij de technische
kant.
Concreet betekent dit dat we meedenken over een logische
inrichting, mappenstructuren, rollen en rechten en een goede
beveiliging van alle data bij de overstap naar Office365/Sharepoint.
Tegelijkertijd leiden we op alle scholen ict’ers op tot onderwijskundig
ict’er, zodat zij als ambassadeur en inspirator het team mee gaan
nemen in de rol die digitalisering in het onderwijs speelt. Door de
digitale vaardighedenscan weten we waar de scholingsbehoefte ligt
en kunnen we daar een nascholingsaanbod voor opzetten.
De aspecten die naar voren komen bij het insourcen van ict vind ik
leerzaam en uitdagend. Door de aanpak wordt er meer van en met
elkaar geleerd en voelen medewerkers zich steeds meer verbonden
met de KSU. Het is boeiend om samen met het stafbureau, de
directeuren en verschillende werkgroepen te werken aan een
toekomstbestendige ict-omgeving. De mensen zijn gedreven en de
lijnen zijn kort. Maar bovenal blijft goed en eigentijds onderwijs hun
uitgangspunt. En zo hoort het.”
Henk van de Hoef, directeur en onderwijsadviseur, O21
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Onderwijskundig steeds
een stap verder zetten

Vanuit visie maken we keuzes
“Eén van de bouwstenen van ons koersplan ‘Krachtig op koers’ is
toekomstgericht onderwijs. De steeds verdergaande digitalisering
is een ontwikkeling die vraagt om een goede vertaling naar onze
onderwijspraktijk. Ict gaat niet alleen om techniek en hardware. We
hebben behoefte aan een breder onderwijsinhoudelijk perspectief.
We willen de onderwijskundige meerwaarde van ict benutten in de
organisatie. We vinden het belangrijk een visie te ontwikkelen en van
daaruit keuzes te maken voor de inzet van ict.
O21 is een partner die ons hierbij op een duurzame manier kan begeleiden.
De wetenschappelijk onderbouwde manier van werken, met onder
andere het vier-in-balans model, past bij de uitgangspunten van SPCO en
spreekt me erg aan. O21 doet wat ze zegt: doordacht
digitaliseren.
Joris is op een laagdrempelige manier te
benaderen en vanaf het begin voelt hij als één
van onze eigen collega’s. Hij luistert goed, stelt
de goede vragen op het juiste moment en
schetst een perspectief waar we mee verder
kunnen. Het is dan ook heel fijn samenwerken.”
Jaap Broekman, bestuurder, SPCO Groene Hart

“Sinds een half jaar ben ik acht uur per
week gedetacheerd bij SPCO Groene Hart als
bovenschools ict’er. Mijn focus ligt niet zozeer
op de technische en praktische dingen die vaak
bovenschools geregeld worden, maar vooral op de
onderwijsinhoudelijke verdieping die we met elkaar
aanbrengen.
Er wordt echt gekeken naar wat nodig is om het onderwijs te
verbeteren, bijvoorbeeld door het goed inzetten van digitale
leermiddelen. Daarbij houden we elkaar scherp en stellen we vragen
als: wat past bij onze visie op onderwijs? Wat werkt wel en niet? En
waar zijn leerlingen het meest bij gebaat? Op deze manier naar de
inzet van digitale leermiddelen kijken leidt tot betere onderwijsresultaten. Daar ben ik van overtuigd.
Voor mij als onderwijsadviseur is het heel leerzaam om een kijkje te
nemen in ‘de keuken’ van een bestuur. De ervaring die ik heb van
andere besturen neem ik mee naar SPCO en andersom. Ik werk
veel samen met de ict’ers, maar ook met de bestuurder en andere
stafmedewerkers. De lijnen zijn kort, we schakelen snel en er is veel
wederzijds vertrouwen. Kortom: een hele fijne samenwerking met
een club mensen die steeds een stap voorwaarts wil zetten.”
Joris Groenendijk, onderwijsadviseur digitale leermiddelen, O21

Rotterdamse jeugd op voorsprong
dankzij Expeditie Digitaal
“IT Campus Rotterdam, Rotterdamse schoolbesturen en Gemeente
Rotterdam initieerden twee jaar geleden Expeditie Digitaal: een uniek
begeleidingstrajact dat aan basis- en voortgezet onderwijsscholen wordt
aangeboden voor de ontwikkeling van een plan van aanpak voor digitale
geletterdheid.
Sinds het eerste traject heeft O21 samen met ons een nauwe invulling gegeven
aan Expeditie Digitaal. Reeds 40 scholen hebben de expeditie afgerond. O21
is een belangrijke schakel in het succes van Expeditie Digitaal. Als lid van het
organiserende kernteam denkt Karen Paardekooper actief mee aan de invulling
van bijeenkomsten, begeleiding van scholen en kan ze snel anticiperen op

uiteenlopende voorkomende situaties. Ook zijn de deelnemende scholen
bijzonder tevreden over de betrokken onderwijsadviseurs van O21 die hen
begeleiden bij het maken van een plan van aanpak voor digitale geletterdheid.
We zien ernaar uit om ook dit schooljaar de derde Expeditie Digitaal in
samenwerking met O21 en Gemeente Rotterdam te mogen organiseren en zo de
Rotterdamse jeugd op voorsprong te brengen!”
Daphne Swart, programmamanager IT Campus Rotterdam
Meer weten?
Hier vind je een leuk artikel over het success van Expeditie Digitaal.

Inzicht in ontwikkelkansen
Digitale vaardighedenscan
om direct stappen te zetten
“We gebruiken de digitale vaardighedenscan van O21 om ict-bekwaamheid
op de agenda te krijgen en direct om te zetten naar concrete doelstellingen
en stappen. De scan geeft onze medewerkers en schoolleiders inzicht
in waar de school staat. Dit helpt hen bij het kijken naar de toekomst: is
dat wat is afgesproken in het jaarplan haalbaar? Welke stapjes kunnen of
moeten we nog meer zetten? En hoe moet ict-bekwaamheid in lijn met de
schoolvisie worden versterkt?
Ook laten de resultaten zien hoe we de begeleiding bij de overstap naar
Office 365 kunnen verbeteren: we zien immers hoe het niveau is op een
school en wat dit vraagt van de specifieke trainingen. De resultaten van
de scan geven ons inzicht op bestuursniveau, schoolniveau en ook op het
niveau van de medewerkers.
Elke school van BOOR heeft haar eigen schoolvisie en bijbehorende
ict-speerpunten, maar de basisvaardigheden zijn een uitzondering.
We willen namelijk dat iedere medewerker van BOOR beschikt over
minimale basisvaardigheden, bijvoorbeeld over privacy en gebruik van het
leerlingvolgsysteem. Deze basisvaardigheden zien wij als onderdeel van
leerkrachtvaardigheden en komen ook terug in het ontwikkelgesprek. We
helpen onze medewerkers ze te ontwikkelen waar nodig.
Alles binnen BOOR is erop gericht om ict-bekwaamheid te borgen in
bestaande kaders, zoals de HR-cyclus, kwaliteitskaarten, leerkrachtvaardigheden, schoolplan en jaarplan. Daarin is de digitale vaardighedenscan een
goed middel.”
Claudia Cobelens, programmanager IT, Stichting BOOR

“De digitale vaardighedenscan meet op zes
domeinen: basisvaardigheden, online, in de klas,
volgen en sturen, privacy en de professionele
ontwikkeling. Zo krijg je als leraar een goed
inzicht in je huidige digitale vaardigheden
en waarin je je nog verder kunt ontwikkelen.
Immers is een vaardige leerkracht de basis van
goed onderwijs.
Bij Stichting BOOR gaan we eerst in gesprek met
de directeuren om de werking van de vaardighedenscan uit te leggen en
hen te ondersteunen bij hoe zij deze uit kunnen zetten bij leerkrachten.
Na het sluiten van de scan volgt een analysegesprek met de directeur en
denken we mee over een passend nascholingsaanbod en plan van aanpak
met de school. We hebben er zin in om samen aan de slag te gaan.”
Daniëlle Koolmees, onderwijsadviseur, O21

De mens als drijvende
kracht, goed onderwijs
als drijfveer
“Ik ben bij O21 gestart toen de wereld al lang en breed
kennis had gemaakt met Covid-19. Na een kleine
maand hier werkzaam te zijn geweest belandden we
wederom in een lockdown. In zo’n situatie leer je je
collega’s achter je laptop kennen. Toch voelde ik gelijk
verbinding. Dat komt door de mensen die bij O21
werken. Energieke, open-minded en creatieve mensen
met aandacht, interesse, betrokkenheid, gezelligheid,
kennis van zaken en bovenal een grote passie voor het
onderwijs.
Deze mooie eigenschappen worden meegenomen
in de trainingen en opleidingen die O21 geeft en
de begeleidingstrajecten die lopen bij verschillende
besturen. Dat voelen onze opdrachtgevers.
Vraagstukken vanuit de leraar, de i-coach en de
bestuurder zetten het team van O21 om in
concrete handvatten voor de toekomst.
Er wordt geluisterd, meegedacht en
samengewerkt aan doelen om het
onderwijs te verbeteren. De mens is de
drijvende kracht achter O21 en goed
onderwijs de drijfveer. Bij O21 komen
die twee mooi samen wat resulteert in
10 jaar succesvol O21.”
Linda ter Horst, projectondersteuner, O21

Enthousiasme voor beter onderwijs met ict
“Vanaf de eerste kennismaking straalt O21 enthousiasme voor
onderwijs en ict uit, waarbij het kind en de leerkracht centraal
staan. Vooral dat heeft ons ertoe gebracht om in december 2019 te
kiezen voor O21. Ze gaan ons begeleiden bij de ontwikkeling van ons
nieuwe strategische ict-beleidsplan, als afgeleide van ons koersplan
‘Leren met passie’.
We konden toen nog niet weten dat corona begin 2020 ons onderwijs
behoorlijk zou beïnvloeden. Onderwerpen als onderwijs op afstand, Teams
en Zoom, privacy en veiligheid en wat dat vraagt van de leerkrachten,
hebben we toen samen met O21 opgepakt. Ondertussen liep het traject
om tot een nieuw ict-beleidsplan te komen gewoon door, weliswaar met de
nodige aanpassingen als gevolg van de coronaregels.

Korte lijntjes, prettig contact, meedenken en creatief
naar oplossingen zoeken zijn kenmerken van de collega’s
van O21. Ze richten zich niet alleen op het bestuur of de
ict-medewerkers, maar ook op wat ict kan betekenen
voor nóg beter, toekomstgericht onderwijs voor de
kinderen. Over de praktische werksessies hoor ik
enthousiaste reacties van de scholen. Kortom: de keuze
voor O21 als onze samenwerkingspartner voor ict is een
hele goede geweest.”
Marc Smits, hoofd Onderwijs & Ontwikkeling, Eenbes
Basisonderwijs

Over O21 gesproken...
dit zeggen onze klanten en partners
“Het ontwikkelen van de
digitale vaardighedenscan en
de GOAL scan waren uitdagende
opdrachten die dankzij wederzijds
vertrouwen en een fijne samenwerking
tot mooie tools hebben geleid.
Mede door dit slimme digitaliseren
onderscheidt O21 zich op het gebied
van onderwijsadvies.”
Roeland Verbakel, Handihow

“In O21 vonden
we onze strategische
partner voor ict in het
onderwijs. O21 past naadloos
bij onze eigen kernwaarden:
betrokken, betekenisvol en
bekwaam.”
Lieuwke Mulder,
Vivente

“De digitale
vaardigheden
scan van O21 maakt
inzichtelijk hoe de
‘gevoelde deskundigheid’ bij
medewerkers in relatie staat tot
de daadwerkelijke inzet in de
praktijk.”
Jan van der Veen,
Quadraten
“Dat O21
de brug tussen
theorie en praktijk slaat
is heel prettig. Ik kan keuzes
nu theoretisch onderbouwen
en processen verbinden. Dat
helpt mij als schoolleider
enorm.”
Marlous Basart, Filios
Scholengroep

“O21 denkt niet
vanuit een product,
maar biedt maatwerk
en expertise. Mét oog voor
leerkrachten en leerlingen.
Daarom werken we al
jarenlang samen.”
Henk Eilander, LEV-WN

“De adviseurs
van O21 geven niet
de antwoorden, maar
helpen ons de oplossingen
te vinden die we nodig
hebben.”
Gert van Tol, PCBO
Dantumadiel

“O21 bestaat
uit een team van
enthousiaste en kundige
adviseurs en trainers die de
verbinding kunnen maken tussen
onderwijs en ict. Zij kijken vanuit een
onderwijsbril naar de mogelijkheden van
digitalisering en adviseren scholen op
zowel strategisch als uitvoerend niveau.
O21 is al 10 jaar de onafhankelijke
partner voor scholen.”
Tonny Plas,
Privacy op School

Met dank aan al onze klanten!
Ambion Friesland • ASG Almere • ASKO A’dam • BLICK • BMS Leeuwarden • Boor • Casimirschool
CBS De Ark Zwolle • CGU Utrecht • Chronoscholen • CNS Gouda • Colon • CPOV Veenendaal • D4W • Dantumadiel
De Beiaard • De Drieslag • De Eenbes • De Groeiling • Driedonk • Filios • Fioretti • Fluenta Nieuwegein
Fluvium Geldermalsen • Fortior Venlo • Furore Drachten • Gewoon Speciaal • Haagse Hogeschool
Haagse Scholen Stichting – QIND • IKC Leuken • Innoord • IT Campus Rotterdam • KBO Haarlem-Schoten
KBS De Hoeksteen Vlaardingen • Kennisnet • Kentalis Dr. PCM Bosschool • Kerobei • Kindante
Kindcentrum De Bakelaar – Bakel • Klasse Gouda • KOMT • KSU – Utrecht • LEV – WN • LOGOS Leerdam
Lucas Onderwijs • Meer Primair • Meerderweert • Morgenwijzer • Nieuwe Baarnsche School • Noordwijkseschool
Nutsscholen

Geldrop

•

Octant

Nootdorp

•

Onderwijs

Primair

Bergambacht

•

Onze

Wijs

Zeeland

OPO-R • Optimus • PantaRhei • PCB De Mare Almelo • PCBO Apeldoorn • PCBO Baarn-Soest
PCBO Dantumadiel • PCBO Rotterdam • PCO-N • PCOUWillibrord • PCPO Capelle Krimpen • PCPO Rijssen
PCPO-BR • Penta Hoorn • Penta Primair • Perspecto • Pompebled • PPO De Link • PricoH Hoogeveen
Primair Openbaar Onderwijs Schiedam • Primato • Proceon • Quadraten Groningen • SAD Wassenaar
SchOOL • SCO Delft • SCOH • SD Zuid-Nederland • SIMON Scholen • SKO Wassenaar – SKOW
SKO

West

–

Friesland

•

SKOP

•

SKOVV

Ede

•

SKPO

•

SOML

•

Sophia

Scholen

•

SOPOH

SPA Stichting Pastoor Ariens • SPCO Woerden • Spectrum-SPCO • SPO Venray • STEV • STOPOZ • Swalm en Roer
SWV Driegang Rivierengebied • SWV Onderwijs Op Maat De Liemers • Trinamiek • Trivia • Vechtstreek en Venen
Veluwse Onderwijsgroep • Vivente – Zwolle • VPCBO Ichthus • VPCO De Oorsprong • Westelijke Tuinsteden
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Ga naar
www.o21.nu/jubileum
en download de leerlijn
digitale geletterdheid!

Concept & creatie Zuiver C
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