O21 (ONDERWIJS IN DE 21E EEUW)

Door Trudie Galama

Ik kom de fraaie hal binnen van de Goudse, Bouwmeesterplein 1. Sinds 2008 biedt de Goudse Verzekeringen aan een select aantal jonge, startende ondernemers met een goed verhaal en dito proposities onderdak in het reusachtige pand om hun ambitie waar te maken.
In hun werk merken ze dat veel leerkrachten
aanhikken tegen verdergaande digitalisering.
Dat is niet per se leeftijdgebonden, stelt Van
de Hoef. “We zien leerkrachten die zestiger
zijn en heel digitaalvaardig. Tegelijkertijd zien
we ook jongeren die van de Pabo komen en
nog stappen moeten zetten.”

Het Ondernemershuis
Ik praat met Henk van de Hoef. Hij is 42 jaar,
vader van drie kinderen en woont in Reeuwijk-Brug. Hij is een van die ambitieuze ondernemers. Na 6 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs en ruim 6 jaar bij een
ICT-bedrijf maakt hij een combinatie van
beide en start in 2012 als ZZP-er zijn eigen
bedrijf O21 onder het dak van de Goudse. Hij
krijgt de beschikking over één kamer op de
begane grond met uitzicht op de Crabethstraat. Hij wordt een van de bewoners van
“Het Ondernemershuis”.
Onderwijsachtergrond en veel ICT-kennis
O21 is een onderwijsadviesbureau met specialisten die een brede onderwijsachtergrond
hebben èn veel kennis van ICT. Het bureau is
gegroeid naar een bedrijf met 6 mensen in
dienst. Daarnaast maken zij gebruik van een
grote kring van deskundige freelancers. Zij
verkopen geen ICT-producten, maar hebben
er wel heel veel kennis over en kunnen zo onafhankelijk advies geven. O21 verzorgt opleidingen en coachingstrajecten waarmee ze een
brug slaan tussen onderwijs en ICT vanuit de
schoolpraktijk.
Bij de integratie van ICT nemen zij de onderwijskundige visie en de te behalen opbrengsten als vertrekpunt. Zij weten waar ze het
over hebben, omdat de organisatie uit onderwijsprofessionals bestaat die de dagelijkse
praktijk van binnen uit kennen. Zo waren collega’s van Van de Hoef voorheen bijvoorbeeld
intern begeleider, ICT-er of schoolleider.

2018

Reken- en taalschriften verleden tijd
Een hot topic zijn digitale adaptieve leermiddelen als Snappet en Gynzy. Deze nieuwe generatie software maakt reken- en taalschriften overbodig. Een kind gaat op zijn tablet
met rekenen aan de slag en de software meet
van welk niveau er sprake is en waar het kind
zich op de leerlijn bevindt en past zich daar
vervolgens voortdurend op aan. Het kind
krijgt direct te horen of het gegeven antwoord
goed is fout is. De leerkracht ziet meteen van
de hele klas of het goed of fout gaat en stuurt
waar nodig direct bij. Voor dit soort systemen
geeft O21 begeleiding aan teams van leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders.
Een ander vraagstuk is het verantwoord omgaan met sociale media, bijvoorbeeld WhatsApp en Facebook. Zij bieden leraren en directeuren scholing aan op het gebied van mediawijsheid voor de groepen 6, 7 en 8 in het basisonderwijs.
Werkterrein
Van de Hoef en zijn team is werkzaam in het
Goudse basisonderwijs voor o.a. Stichting
Klasse, De Groeiling en Vier Windstreken.
Van de Hoef zijn passie is om beter onderwijs
te (helpen) realiseren, waarbij ICT een belangrijk middel is.

