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Wat O21 voor u kan 
betekenen

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 uitgangs-
punt. Als geen ander zijn we in staat om ICT met thema’s als passend 
onderwijs en opbrengstgericht werken te verbinden. Onze mede-
werkers 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!
 
Namens het O21 team,
 
Henk van de Hoef
Directeur O21

Henk van de Hoef
Directeur O21
Visie en beleid,  

21e eeuws leren

Nico Meijer
Onderwijsadviseur
21e eeuws leren, 

adaptieve digitale 
leermiddelen

Danielle van den Brink
Onderwijsadviseur

Visie en beleid,  
21e eeuws leren

Natascha de Jong
Onderwijsadviseur
Digitale wereld van 

het jonge kind

Nancy van den Brand
Office manager
Organisatie en  

planning
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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.

In samenwerking met

Tonny Plas
Onderwijsadviseur
Strategisch ICT- en 

privacybeleid

Ivo Wouters
Onderwijsadviseur

Sociale Media

Menno van Hasselt
Onderwijsadviseur
Leeropbrengsten, 

digitale leermiddelen

André Slegers
Onderwijsadviseur
Digitalisering in het 

onderwijs

Judith Kets
Onderwijsadviseur

Proeftuin begeleiding

Wendi Blom
Onderwijsadviseur

Coaching en  
klassenobservaties

Bram Aerns
Onderwijsadviseur

Opleiden en  
begeleiden

Eveline Kaleveld
Onderwijsadviseur
Digitale wereld van 
het jonge kind en 
Gynzy trainingen

Elise Luiten
Onderwijsadviseur
Digitale adaptieve 
leermiddelen en 

proeftuin begeleider

Martie de Pater
Onderwijsadviseur

Rekenspecialist

Leonie Verweij
Onderwijsadviseur
Digitale adaptieve 
leermiddelen en 

proeftuin begeleider
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  Onderwijskundig ICT-er  p. 6

  Snappet/Gynzy iPads train-de-trainer  p. 7

  Post HBO Specialist 21e eeuws leren   p. 7
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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 eigen-
tijdse 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 werk vormen 
gebruikt zullen worden.

Onderwijskundig 
ICT-er
ICT een logische en bewuste  

plek geven binnen uw  

onderwijspraktijk? Het kan!

meer contact
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http://o21.nu/aanbod/diensten/opleidingen-2/onderwijskundig-ict-er/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


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 les doelen. 
Scholen vragen zich (terecht) af of Snappet of 
Gynzy iPads op de juiste manier ingezet wordt 
voor de verschillende onderwijsbehoeften van 
leerlingen. Om Snappet of Gynzy iPads optimaal 

en effectief te integreren in het onderwijs is ver-
diepende 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.  

Snappet/Gynzy iPads  
train-de-trainer  

meer contact offerte

meer contact
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Post HBO Specialist 
21e eeuws leren 

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.

http://o21.nu/aanbod/diensten/opleidingen-2/snappet-gynzyipads-train-de-trainer/
https://nl.surveymonkey.com/r/HRKTK3V
http://o21.nu/contact/contactformulier/
http://o21.nu/aanbod/diensten/opleidingen-2/specialist-21e-eeuws-leren/
http://o21.nu/contact/contactformulier/
https://www.youtube.com/watch?v=BDCUt8Y2rZI


  Begeleiding visie & beleid op eigentijds onderwijs  p. 9

   ICT informatiemanagement & privacy beleid  p. 9

  ICT proeftuinen  p. 10

   TROA-dag  p. 11

    

02	 	BESTUURS- EN  
VISIETRAJECTEN
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ICT informatie-
management & 
privacy beleid 

Veel schoolbesturen zijn op zoek naar heldere 
kaders voor toekomstbestendig onderwijs, dat  
aansluit bij de eigen onderwijsvisie. O21 helpt 
schoolbesturen betekenis te geven  aan eigentijds 
onderwijs met behoud van de eigen visie. We 
opereren daarbij op alle lagen: infrastructureel- en 

netwerkbeheer, keuze voor hardware of devices, 
oudercommunicatie, administratie (en privacy) 
van leerling gegevens en de onderwijskundige 
inzet van ICT-middelen in het primaire proces. Ook 
hebben wij ervaring met het begeleiden van  
besturen bij openbare of Europese aanbestedingen. 

Voor scholen wordt het steeds belangrijker om 
alle digitale informatiestromen te leren over-
zien, te verbinden en om beleid te voeren op 
het inrichten van toegankelijke, veilige digitale 
(leer)omgevingen. Tonny Plas is expert op dit 
gebied en adviseert scholen en besturen op 
het gebied van informatiemanagement- en 
privacybeleid. Voor meer informatie neemt u 
contact op met Tonny Plas.

Begeleiding visie & beleid  
op eigentijds onderwijs

meer contact

meer contact
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mailto:tonny%40021.nu%20?subject=
http://o21.nu/aanbod/diensten/bestuurs-en-visie-ontwikkeling/begeleiding-visie-beleid-op-eigentijds-onderwijs/
http://o21.nu/contact/contactformulier/
http://o21.nu/aanbod/diensten/bestuurs-en-visie-ontwikkeling/ict-informatiemanagement-privacybeleid/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


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

het opzetten van proeftuinen, waarbij scholen de 
inzet van ict-middelen kunnen ervaren en hiermee 
begeleid kunnen experimenteren.

ICT proeftuinen  

meer contact
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http://o21.nu/aanbod/diensten/bestuurs-en-visie-ontwikkeling/ict-proeftuinen/
http://o21.nu/contact/contactformulier/
https://youtu.be/YMg0M5SgB7g
https://youtu.be/YMg0M5SgB7g


Veel besturen en scholen zoeken naar ankers en 
kaders voor toekomstbestendig onderwijs, waarin 
ook ICT nadrukkelijk een rol speelt. O21 maakt 
gebruik van krachtige werkvormen,  waarbij het 
bestuur of de school binnen één dag alle  
bouwstenen voor een visiedocument rondom 
toekomstbestendig onderwijs verzamelt. 

Tijdens deze TROA-dag zijn alle rollen binnen het 
bestuur vertegenwoordigd: bovenschools, directie, 
ib’ers, OICT’ers en leerkrachten. Op schoolniveau 
kan een groot deel van het team participeren.  
Na afloop van deze dag verwerkt O21 alle  
bouwstenen tot een eerste visiedocument voor 
bestuur of school. 

TROA-dag 
Bouwstenen op visie op  

onderwijs en ICT in één dag 

meer contact

11

http://o21.nu/aanbod/diensten/bestuurs-en-visie-ontwikkeling/troa-dag/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


  De didactische inzet van Snappet/Gynzy iPads   p. 13

  Snappet en Gynzy iPads vergeleken   p. 14

  Van Snappet 2.0 naar 3.0  p. 15
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Snappet en Gynzy iPads 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.

De didactische 
inzet van  
Snappet/ 
Gynzy iPads

meer contact
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http://o21.nu/aanbod/diensten/schoolbegeleiding/de-didactische-inzet-van-snappet-en-gynzy-ipads-in-de-onderwijspraktijk/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


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 
Gynzy of Snappet. O21 biedt leerkrachten, intern 
 begeleiders en bestuurders met deze vraag een 
onafhankelijk advies en een heldere verdiepende 
 vergelijking van marktleiders. 

Snappet en 
Gynzy iPads 
vergeleken

meer contact

14

http://o21.nu/aanbod/diensten/schoolbegeleiding/snappet-en-gynzy-ipads-vergeleken/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


Uw school werkt al langere tijd met Snappet, en 
nu oriënteert u zich op een eventuele overstap 
naar Snappet 3.0. Wat is dat dan?  
Waarom zouden we overstappen? Welke  
onderwijskundige (on)mogelijkheden ontsluit ik 
met deze versie? En sluit dat aan op onze manier 
van werken? Wat kan mijn team verwachten? 
 
In overleg met u organiseren we een 
 onderwijs inhoudelijke bijeenkomst, waarbij uw 
onder zoekende houding en onze ervaringen bij 
andere scholen samenkomen, zodat u met uw 
team een gefundeerde beslissing kunt nemen.

Van Snappet 
2.0 naar 3.0 

meer contact
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http://o21.nu/aanbod/diensten/schoolbegeleiding/van-snappet-2-0-naar-3-0/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


  21e eeuwse vaardigheden  p. 17

  Gepersonaliseerd leren  p. 18

  Digitale wereld van het jonge kind   p. 18

   De inzet van ict bezien vanuit de 
taxonomie van Bloom (hogere  
orde denken)  p. 19

  Educatieve apps en tools  p. 20

    Interactief presenteren met online  
tools  p. 20

  Flipping the classroom  p. 21

    Laagdrempelige ICT toepassingen  p. 22

    Learning analytics en digitale 
leermiddelen  p. 23

    Optimale inzet van je digibord  p. 23

    Oudercommunicatie  p. 24

  Sociale media  p. 25

   Trends in het onderwijs  p. 25
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Met deze workshop verbinden we op een speelse, interactieve en inspirerende wijze 21e eeuwse vaardigheden 
aan definities, tools, onderwijsconcepten, initiatieven, (on)mogelijkheden en voorbeelden uit de praktijk.

21e eeuwse vaardigheden 

meer contact
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http://o21.nu/aanbod/diensten/trainingen/21e-eeuwse-vaardigheden/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


Gepersonaliseerd 
leren  

Meer dan voorheen vinden touchscreens en 
tablets hun weg in het kleuteronderwijs. Lange 
tijd leek onderwijs en digitalisering voornamelijk 
voorbehouden aan de midden- en bovenbouw. 
De onderbouw bleef hierbij vaak achter; soms was 
dit een bewuste keuze, maar vaak ook niet. De 
digitalisering neemt echter snel toe; jonge  kleuters 
hebben vaak al de nodige ervaring met 
 tablets en andere digitale apparaten.
O21 helpt besturen en scholen met 
het evenwichtig vormgeven van de 
digitale wereld van kleuters. Ook als er 
ict-beleid geschreven wordt, kan het 
kleuteronderwijs hierin een welverdien-
de plaats krijgen. Wij geven hier graag 
samen met u concreet invulling aan.

O21 is ervan overtuigd dat het kleuter-
onderwijs kan worden verrijkt door een 
uitgebalanceerde inzet van  digitale 
leermiddelen, zonder hierbij de 
 aandacht voor concreet lesmateriaal 
en spelend leren te verliezen. Onze 

 trainingen zijn af te nemen per dagdeel of in de 
vorm van een studiedag. Ook kan er binnen een 
bestuur schooloverstijgend begeleiding  
plaats vinden op dit thema. 

In deze workshop behandelen we de veel-
besproken term ‘gepersonaliseerd leren’. Wat is 
dat eigenlijk? En welke digitale leermiddelen 
ondersteunen dit? Hoe doen ze dat dan? En 
wat heeft de keuze voor gepersonaliseerd 
leren voor consequenties voor de school-
organisatie? Op al deze vragen komt een 
antwoord in deze inspirerende workshop.

Digitale wereld van  
het jonge kind 

meer

meer

contact

contact
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http://o21.nu/aanbod/diensten/trainingen/adaptieve-leermiddelen-gepersonaliseerd-leren/
http://o21.nu/aanbod/diensten/trainingen/de-digitale-wereld-van-het-jonge-kind/
http://o21.nu/contact/contactformulier/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


In het eerste deel van de bijeenkomst wordt (nader) 
kennisgemaakt met de taxonomie van Bloom.
Wat is lagere en hogere orde denken en wat zijn 
de kenmerken van de verschillende lagen uit deze 
taxonomie?
Ook wordt er ingegaan op de huidige methodes 
en de manier waarop zij aandacht geven aan  
lagere en hogere orde denken.

In het tweede deel van de bijeenkomst wordt 
 nadrukkelijk ingezoomd op ict-middelen en 
educa tieve software. Welke educatieve software 
wordt op school voor welke populatie ingezet? 
Stimuleert ict het hogere orde denken, of niet?
Hoe verhouden de adaptieve digitale leermid-
delen zich ten opzichte van de taxonomie van 
Bloom? En hoe zou je apps en tools kunnen inzet-
ten om het hogere orde denken te stimuleren?
 
Ben je geïnteresseerd in diepte van leren en   
wil je de leertheorie verbinden met de digitale  
 onderwijspraktijk? Dan is deze bijeenkomst 
 geknipt voor jou.

De inzet van ict bezien vanuit de  
taxonomie van Bloom (hogere orde denken)

meer contact
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http://o21.nu/aanbod/diensten/trainingen/de-inzet-van-ict-vanuit-de-taxonomie-van-bloom/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


Interactief  
presenteren met 
online tools   

Verken de basis: maak kennis met educatieve apps en tools. Met de input uit deze workshop kun je na 
afloop een les maken, waarin ICT en menselijk maatwerk elkaar goed ondersteunen.

Kennismaking met interactieve online tools  
en hun didactische meerwaarde zoals Gynzy, 
Prowise Presenter en Prowise Connect,  
Kahoot!, etc.

Educatieve apps en tools  

meer contactmeer contact
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http://o21.nu/aanbod/diensten/trainingen/interactief-presenteren-met-online-tools/
http://o21.nu/contact/contactformulier/
http://o21.nu/aanbod/diensten/trainingen/educatieve-apps-en-tools/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


Is het mogelijk om je onderwijstijd middels dit 
concept op een creatieve en efficiënte wijze in 
te richten? En wellicht ook de ouders betrekken 
bij de transfer tussen klas en thuis, middels jouw 
instructies? ‘Flip je klas’!

Hoe leuk is het wanneer ik de opdracht niet hoef 
uit te leggen, maar we gelijk aan de slag  kunnen 
gaan met samenwerken, met ontdekken en 
 verwerken!” Bij ‘flipping the classroom’ ontstaat 
er een situatie waarbij instructie  gedigitaliseerd 
wordt, waardoor je meer ruimte hebt voor 
 leerlingbegeleiding. Tevens kan de leerling 
 autonoom beschikken over de instructie en kan 
deze eindeloos herhaald worden. Doordat leerlin-
gen instructie op elk gewenst moment kunnen 
krijgen zijn er ook mogelijkheden om beter te  
differentiëren op tempo en niveau. 

In deze workshop leer je wat de principes van 
‘flipping the classroom’ zijn en gaan we met name 
actief aan de slag om screencasts (filmpjes) te 
maken van je instructie, die je vervolgens in de les 
kunt inzetten.

Flipping the classroom

meer contact
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http://o21.nu/aanbod/diensten/trainingen/flipping-the-classroom/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


In vrijwel elke school zijn digitale schoolborden 
en/of touchscreens aanwezig. Er wordt echter nog 
lang niet overal optimaal gebruik van gemaakt. 
Wat is de didactische kracht van het digitale 
schoolbord? En hoe sluit je daar als leerkracht bij 
aan? Welke vaardigheden heb je daar voor nodig? 
We bestuderen, bekijken, proberen en ervaren 
tools en toepassingen voor instructiemomenten 
en staan stil bij het ‘waarom’, om zo ook zelf goede 
keuzes te kunnen maken uit het aanbod.

Laagdrempelige 
ICT toepassingen  

meer contact
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http://o21.nu/aanbod/diensten/trainingen/laagdrempelige-toepassingen-in-je-klas/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


Optimale inzet 
van je digibord   

Hoe meet en weet je of de ict-middelen die 
ingezet worden, ook daadwerkelijk hogere leerop-
brengsten opleveren? Digitale leermiddelen zijn 
zeer geschikt om leerlingen te volgen, maar het is 

In vrijwel elke school zijn digitale schoolbor-
den en/of touchscreens aanwezig. Er wordt 
echter nog lang niet overal optimaal gebruik 
van gemaakt. Wat is de didactische kracht van 
het digitale schoolbord? En hoe sluit je daar 
als leerkracht bij aan? Welke vaardigheden heb 
je daar voor nodig? We bestuderen, bekijken, 
proberen en ervaren tools en toepassingen 
voor instructiemomenten en staan stil bij het 
‘waarom’, om zo ook zelf goede keuzes te kun-
nen maken uit het aanbod.

Learning analytics en  
digitale leermiddelen 

meer contact

meer contact

nog onvoldoende duidelijk welke vaardigheids-
groei je daarmee bereikt. Dit komt onder  
andere door de vorm waarin de data wordt  
gepresenteerd.

23

http://o21.nu/aanbod/diensten/trainingen/optimale-inzet-van-je-digibord/
http://o21.nu/contact/contactformulier/
http://o21.nu/aanbod/diensten/trainingen/learning-analytics-en-digitale-leermiddelen/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


Als je met ict en internet aan de slag gaat, ontkom 
je er niet aan om ook aandacht te besteden aan 
mediawijsheid in je onderwijs. De insteek van deze 
workshop is niet om te kijken wat er allemaal mis 
kan gaan, maar met name denken in mogelijk-

heden. Welke ict-competenties hebben leraren en 
leerlingen nodig? Hoe zit het met de informatie-
vaardigheden van leerlingen? Worden er goede 
strategieën gehanteerd bij het zoeken en  
verwerken van informatie? En is er (school)beleid 

waarin afspraken zijn gemaakt hoe er met  
(digitale) media omgegaan wordt in en buiten de 
klas? Na deze workshop weet u waar u staat en 
hoe u uw school mediawijs kunt maken.

meer contact

Oudercommunicatie
Over het gebruik en het toepassen van sociale media door ouders, 

scholen en schoolbesturen.

24

http://o21.nu/aanbod/diensten/trainingen/oudercommunicatie-mediawijsheid-en-social-media/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


Trends in het  
onderwijs    

In deze workshop bekijken we vanuit een breed 
perspectief huidige trends in het onderwijs, 
zoals ‘gepersonaliseerd leren’, ‘adaptieve digitale 
leermiddelen’, ‘21st century skills’, etc.

meer contact

meer contact

In deze workshop verkennen we diverse  
toepassingen en maken we kennis met de basis 
van sociale media. We lichten de zeven meest-
gebruikte tools in het onderwijs uit. Per tool geven 

Sociale media 

we aan wat het inhoudt, wat je ermee kunt, en 
hoe je de tool kunt gebruiken in je les. We  
kijken daarbij nadrukkelijk ook naar de risico’s  
en mogelijkheden van de diverse mediatools.

25

http://o21.nu/aanbod/diensten/trainingen/trends-in-het-onderwijs/
http://o21.nu/contact/contactformulier/
http://o21.nu/aanbod/diensten/trainingen/sociale-media/
http://o21.nu/contact/contactformulier/


  ICT-vaardigheden scan PO en VO  p. 27

  FOCUS PO  p. 28
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ICT-vaardigheden scan PO en VO

Primair Onderwijs 
Om schoolbesturen inzicht geven in de gewens-
te en vereiste ict-vaardigheden van leerkrachten, 
heeft O21 een ict-vaardighedenscan ontwikkeld. 
Inmiddels hebben ruim 5000 leerkrachten deze 
scan ingevuld en hebben meer dan 20 besturen 
op basis van de uitkomsten een nascholingsaan-
bod op maat samengesteld.  

Deze tool is breed van opzet en bestrijkt vrij-
wel alle facetten waarbij ict een rol speelt. De 
verschillende domeinen hebben we in overleg 
met schoolbesturen vertaald naar 65 concrete 
indicatoren. Het doel van deze tool is om inzicht 
te krijgen in het huidige vaardigheidsniveau en 
het gewenste nascholingsaanbod op school- en 
bestuursniveau. Met de uitkomsten van de scan 
heeft u informatie in handen waarmee u een 
aanbod kunt inrichten voor 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 nascho-
lingsaanbod dat is afgestemd op zijn vaardig-
heidsniveau. U ontvangt van ons een rapportage 
met daarin de overzichten op bestuurs-, school 
en op Individueel niveau. Ook kunnen we in 

overleg met uw bestuur de gewenste ict-basis-
vaardigheden en de ambitielijn vaststellen. 

Voortgezet Onderwijs
Ook in het Voortgezet Onderwijs neemt de inzet 
van ict sterk toe. Anders dan in het primair on-
derwijs rapporteren wij in het VO op school- en 
sectieniveau. Ook is het mogelijk bij de rapporta-
ge onderscheid te maken tussen de verschillende 
streams van scholen. 
Op basis van de ict-vaardighedenscan heeft u 
informatie in handen waarmee u voor iedere 

docent een nascholingsaanbod organiseert dat is 
afgestemd op zijn vaardigheidsniveau. 

De kosten van het afnemen van de scan en het 
verzorgen van de rapportage bedragen voor het 
PO (uitgaande van 10 scholen of meer) €442,50 
per schoollocatie. 

Voor het VO kan de ict-vaardighedenscan  
(afhankelijk van de grootte van de school)  
vanaf € 4000 afgenomen worden. Deze kosten 
zijn exclusief BTW.  

meer contact
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FOCUS PO

Stel je voor dat je team over een tool beschikt die 
Cito-resultaten zo bewerkt en weergeeft dat elke 
leerkracht inzicht krijgt in wat hij morgen in de 
klas kan doen. Zo’n tool bestaat; hij heet Focus PO!

Focus PO transformeert in twee stappen. Ten 
 eerste door vaardigheidsscores om te rekenen 
naar een vergelijkingsmaat.
Hiermee kunnen vakgebieden én groepen 
 gemakkelijk met elkaar worden vergeleken en 
zijn leerkrachten verlost van het interpreteren 
van ‘lastige’ vaardigheidsscores. Ten tweede door 
de gegevens zo te presenteren dat teamleden 
onmiddellijk zien wat de onderwijskundige 
 consequenties zijn op school- en groeps niveau. 
Het is de combinatie van deze twee acties 
die Focus tot een waardevolle tool maakt om 
schoolontwikkeling kracht bij te zetten.
 
-  Focus PO verwerkt voorlopig alleen gegevens 

uit ParnasSys en Esis
-  Gebruikers van ParnasSys moeten rekening 

houden met 1 tot 2 weken wachttijd in verband 
met het handmatig klaarzetten van het export-
bestand door de servicedesk van ParnasSys.

-  Alleen Cito-gegevens van groep 3 tot en met 8 
op de basisvaardigheden worden getoond.

-  Focus PO levert minder betekenisvolle  
overzichten op voor scholen die werken  
volgens het fasesysteem of die werken in  
niveaugroepen. Probeer dit gerust uit met  
een proefabonnement

-  Focus PO functioneert het beste wanneer de 
dataverzameling in het eigen LVS op orde is

-  Focus PO kost € 195 voor een jaarabonnement 
en € 445 voor een driejarig abonnement.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar  
www.focuspo.nl of neemt u contact op met  
Henk van de Hoef. 

meer contact
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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. 
Als geen ander zijn we in staat om ICT met thema’s als passend onderwijs en opbrengstgericht werken te 
verbinden. Onze medewerkers zijn gedreven specialisten met oog voor uw specifieke situatie. O21 levert 
diensten en producten voor het primair en voortgezet onderwijs.

Adresgegevens
Bouwmeesterplein 1
2801 BX GOUDA

Algemene gegevens
Email:  info@O21.nu
Tel:  0182 – 52 43 32
 06 – 47 08 77 10
Twitter:  @O21_nu

www.o21.nu

Contact 
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