Routekaart
Onderwijs is altijd in beweging. Maar hoe richt je het slimmer
in? En waar start je als je nauwelijks door de bomen het bos nog
ziet? O21 helpt je hierbij. Wij geloven dat professionals beter
samen kunnen werken en leren door de kansen die doordachte
digitalisering biedt. We ondersteunen door overzicht, inzicht en
vooruitzicht te creëren. We brengen in kaart wat er al goed gaat
en wat er écht nodig is. Daarbij hebben we oog voor jullie visie,
maar vooral voor (de ontwikkeling van) mensen.

op ontwikkeling
In het voorjaar denken
veel besturen na over het
nascholingsaanbod van het
nieuwe schooljaar. Wij kunnen
adviseren over de juiste mix
van studiedagen, opleidingen
en (online) trainingen. En over
het inzetten van excellente
leerkrachten. Klik hier »

Leren voor later

Quick
scan

Opleidingen

Mensen als sleutel

Zet onderwijskundig

Snappet
een stap
& verder
Gynzy

voor onderwijsverbetering

Door het coronavirus zijn
zowel leerkrachten als
leerlingen elke dag volop
digitaal bezig. Dat heeft niet
alleen impact op korte termijn,
maar kan ook je visie op
onderwijs doen veranderen.
Onze tip: breng juist nu alles in
kaart en gebruik de inzichten
om op de lange termijn je
onderwijs te versterken.

In hoeverre liggen jullie nog
op koers? Hebben recente
ontwikkelingen geleid tot
een vernieuwde visie op
onderwijs? Onze quickscan
geeft inzicht op bestuurs- en/
of schoolniveau. De output
kan gebruikt worden voor het
nieuwe schoolplan of om de
koers bij te stellen.

Snappet
& Gynzy

Gericht inzetten

ACTUEEL INZICHT

Kwalitatief inzicht

Steviger de toekomst ingaan?
Onze opleidingen zijn erkend
en worden hoog gewaardeerd.
Aanraders voor het nieuwe
schooljaar: Onderwijskundig
ICT’er, Toekomstgericht
onderwijs voor schoolleiders
en IB’ers, en Specialist
toekomstgericht onderwijs
(post-hbo). Klik hier »

Professionaliseren

Nut én noodzaak

De digitale vaardighedenscan
is een online applicatie die
inzicht geeft in het huidige
vaardigheidsniveau van
leerkrachten. Zo weet je waar
je staat en krijg je input voor
het nascholingsaanbod binnen
je school of bestuur. Klik hier »

Aan de slag gaan met
digitale geletterdheid? Zorg
dan voor een duurzame
oplossing, draagvlak en
de verbinding met het
curriculum. Hulp nodig? Wij
hebben een ontwikkeltraject
op bestuursniveau, kunnen
incompany Specialisten
digitale geletterdheid opleiden
of op schoolniveau trainingen
verzorgen.

Visie
Digitale
geletterdheid

De brug tussen
visie en praktijk
Veel schoolbesturen zijn op
zoek naar heldere kaders voor
toekomstbestendig onderwijs,
dat aansluit bij de eigen
onderwijsvisie. O21 begeleidt,
ondersteunt en adviseert op
alle lagen. Klik hier »

Werk je al een tijd met Gynzy
of Snappet en wil je je verder
ontwikkelen, om anderen
binnen jouw school en/of
bestuur te ondersteunen bij
de inzet van Gynzy? Dan is
onze tweedaagse train-detrainer iets voor jou. Klik hier »

Snelle
quikscan

Kwantitatief inzicht

Digitale

Samen
doordacht
digitaliseren

ACTUEEL INZICHT

Bereid je voor op de
uitdaging die nog komt
Nu kinderen onderwijs op
afstand krijgen, kan dit tot
flinke niveauverschillen leiden.
Wat betekent dit als kinderen
straks weer naar school gaan?
Waar staan kinderen straks
qua opbrengsten en hoe gaan
we hierop anticiperen?
O21 kan jouw bestuur of
school hierbij ondersteuning
en advies geven.
Neem contact op »

ACTUEEL INZICHT

Whitepaper digitale geletterdheid
Juist nu wordt duidelijk hoe belangrijk digitale basisvaardig
heden zijn. Heeft jouw bestuur al in beeld hoe digitale
geletterdheid de komende jaren vorm krijgt? Tip: lees de
handige tips in de whitepaper digitale geletterdheid »
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