
Veerkrachtiger door ICT

T
ijdens onze visie en begeleidingstrajecten op scholen stellen 
we regelmatig de vraag: “Terwijl je ligt te slapen gebeurt er iets 
waardoor de volgende dag alles anders is. Stel je eens voor dat 
dan ineens alles mogelijk is en je het onderwijs opnieuw mag 

uitvinden. Hoe zou dat er dan uitzien?” Het blijkt lastig om groot te 
denken. En toen was die knal daar... 

Waren ICT-ontwikkelingen in het onderwijs eerder soms traag en 
stroperig en werden ze te snel op de lange baan geschoven. Nu hebben 
we gemerkt dat de urgentie, hoe wrang ook, ervoor zorgde dat er 
een toenemende behoefte kwam om digitaal vaardiger te worden en 
probleemoplossend te handelen. Immers in het onderwijs moesten we 
ineens out of the box gaan denken en bleek men veerkrachtiger dan 
ooit!

Hockeystick
Leraren die reeds goede digitale vaardigheden hadden en goed 
gebruik wisten te maken van clouddiensten, zoals Microsoft 365 en 
G-Suite, schakelden snel over op het online lesgeven en wisten nieuwe 
vaardigheden snel eigen te maken. Overal zag je creatieve oplossingen 
die voorheen praktisch onmogelijk leken. Men leerde nieuwe 
vaardigheden met de leercurve die zo steil was als een hockeystick. 

Daarnaast zagen wij ook leraren die moeite hadden om met deze acute 
situatie om te gaan. Daarom hebben wij in het kader van #coronahulp 
direct in de eerste weken een aantal zeer goed bezochte gratis webinars 
verzorgd en diverse online leermodules gratis beschikbaar gesteld. 
Tijdens de sluiting van de scholen zagen wij dat ook de vraag vanuit 
schoolbesturen naar op maat gemaakte online live trainingen flink 
toenam. Deze werkvorm is de gebruikers (en ons) zo goed bevallen dat 
het sindsdien een vast onderdeel is van ons scholingsaanbod. 

Onze formule
Ons bedrijf Schoolupdate bestaat deze zomer al 10 jaar en ondersteunt, 
met ervaren onderwijstijgers, scholen om op het gebied van leren en 
lesgeven met ICT up-to-date te blijven. We zijn begonnen in de periode 
dat scholen voorzien werden van digitale schoolborden en er behoefte 
was hoe hier goed onderwijs mee te geven. Daarna groeide de vraag 
naar adaptieve leerlingsoftware, mediawijsheid, het gebruik van 
clouddiensten, visietrajecten, projectbegeleiding en is er steeds meer 
vraag naar onze hulp als interim-ICT.

Wij volgen alle ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs 
op de voet en leren zelf continu bij. Zo is ons portfolio flink uitgebreid 
waardoor wij het volledige spectrum van ICT geletterdheid kunnen 
bedienen. Bestond onze begeleiding voorheen voornamelijk uit 
advisering en trainingen op locatie (onsite), tegenwoordig doen wij 
dit ook via ons e-learning platform, via onze webinars en live events 
(online). Een mix van diensten waarmee we echt educatief partner 

“Eerst had je de oerknal, daarna kwam corona”, zoals een zoon van 
een collega onlangs zei. Laten we het eens omdraaien: door corona 

kwam er een oerknal. Een oerknal op digitaal onderwijsgebied.

worden van scholen en besturen. We hadden de expertise al langer in 
huis, maar inmiddels met ons eigen online platform, dat rijk uitgerust is 
met allerlei toffe leermodules en interactieve elementen, kunnen we de 
leraar veel langer en op diverse wijzen ondersteunen. Daarnaast staan 
we dichtbij de organisatie en zijn we steeds vaker voor een langere 
periode een sparringpartner voor beleidsmedewerkers en het college 
van bestuur, zodat wij met elkaar de juiste koers kunnen uitzetten 
(inline). Wij geloven dat onze werkwijze zorgt voor up-to-date onderwijs 
en hanteren daarom dan ook de volgende formule: onsite+online=inline. 

Blijf up-to-date
Deze digitale oerknal is een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis 
van onderwijs met ICT en zal volgens ons een plek moeten krijgen in de 
Canon van het Nederlandse onderwijs. Het heeft ervoor gezorgd dat wij 
met elkaar nog meer overtuigd zijn van de mogelijkheden die ICT het 
onderwijs te bieden heeft. Wij blijven daarom het onderwijs uitdagen en 
ondersteunen in groot blijven denken en doen. Blijf jezelf als organisatie 
vragen stellen: “Hoe kan je beter onderwijs op maat bieden zonder dat 
het jou meer administratie kost? Moeten alle vergaderingen nog fysiek 
plaatsvinden? Kunnen er meer opdrachten online op maat gegeven, 
verwerkt, gepresenteerd en nagekeken worden?” Was het een half 
jaar geleden in de ogen van velen nog onmogelijk, toch blijkt dat veel 
vergaderingen en oudergesprekken prima online gevoerd kunnen 
worden.

De veranderingen gaan harder dan ooit. Schoolupdate staat dan ook 
met plezier klaar om haar expertise beschikbaar te stellen en mee te 
helpen zorg te dragen dat de huidige ICT-boost vastgehouden kan 
worden om zo te komen tot een structurele en duurzame inzet. Eén ding 
is slechts zeker: ICT, alles gaat automatisch maar niets gaat vanzelf! 
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