Houd de innovatiemotor
draaiende met een
bovenschools ICT’er
van Heutink ICT
Een goede en passende inzet van ICT geldt als een belangrijke voorwaarde voor eigentijds en innovatief onderwijs.
Schoolbesturen besteden dan ook veel aandacht aan het
ontwikkelen van bovenschoolse ICT-beleidsplannen en er
wordt flink geïnvesteerd in digitale middelen. Juist daarom
is het zo jammer dat ICT-coördinatoren steeds minder tijd
overhouden voor hun ICT-taken. Zo komt de uitvoering van
beleid in het gedrang, simpelweg doordat ICT’ers er niet
aan toe komen. Bovendien is het bijna ondoenlijk om in
bovenschoolse plannen recht te doen aan alle verschillen
tussen individuele scholen.

www.heutink-ict.nl

HOUD DE INNOVATIEMOTOR DRAAIENDE MET EEN BOVENSCHOOLS ICT’ER VAN HEUTINK ICT

Een expert op detacheringsbasis

Van alle markten thuis

Herkent u deze problematiek? Dan is het goed om te weten dat
Heutink ICT een effectieve oplossing voor u heeft. Wij kunnen u
namelijk op detacheringsbasis een onderwijsconsulent leveren
die de functie van bovenschools ICT’er op zich neemt. Een expert
die technologisch helemaal ‘bij’ is en bovendien de onderwijspraktijk van binnenuit kent. Maar ook iemand die thuis is in
de vele actuele termen en trends − zoals 21st Century Skills,
gepersonaliseerd leren, programmeren, computational thinking,
leren met tablets en Onderwijs2032 − en u kan helpen bepalen
wat wel en niet past bij uw visie op onderwijs.

Of het nu gaat om het uitsplitsen van bovenschools ICT-beleid
naar sub-beleidsplannen per school, het werken met tablets in
de onderbouw, het opzetten van een leerlijn ICT, het inrichten
van een digitaal rapport of een investering in nieuwe hardware:
met een van onze onderwijsconsulenten als bovenschools ICT’er
beschikt u automatisch over alle expertise van Heutink ICT. Als
organisatie hebben wij veel kennis die de gemiddelde ICT’er niet
direct voorhanden heeft. Het mooie is dat u over al die kennis
kunt beschikken zonder dat u er iemand voor in vaste dienst
hoeft te nemen. En is er bijvoorbeeld behoefte aan een proefles
‘programmeren’, of een specifieke training voor uw medewerkers? Wij hebben er specialisten voor in huis die altijd op korte
termijn inzetbaar zijn.

De voornaamste 5 stappen
1. De start
Uw bovenschoolse ICT-beleidsplan vormt het vertrekpunt.
Onze onderwijsconsulent bespreekt met u het plan en de
concrete wensen/verwachtingen die u eraan verbindt.
2. Afspraken
Op basis van stap 1 worden afspraken gemaakt over de
looptijd (bijvoorbeeld een jaar) en de frequentie (aantal
uren/dagen per week) van de inzet van onze onderwijsconsulent.
3. Mini-DNA-scans
Per school onderzoekt onze onderwijsconsulent de visie
van de directie en de verwachtingen en het kennisniveau
van het team.
4. Subplannen
Per school vertaalt onze onderwijsconsulent, samen met
de betrokken ICT-coördinator, de bevindingen uit stap
3 naar een sub-ICT-beleidsplan op maat. Draagvlak
verzekerd!
5. Ondersteuning
Onze onderwijsconsulent bewaakt de voortgang op zowel
bovenschools als schoolniveau en vervult daarbij waar
nodig de rollen zoals benoemd in het kader hieronder.

Nog meer voordelen
Het inhuren van een onderwijsconsulent van Heutink ICT
brengt nog veel meer voordelen met zich mee. Zo kan onze
bovenschools ICT’er werken aan meer verbondenheid tussen
uw scholen, bijvoorbeeld door een kader te creëren waarin zij
stelselmatig kennis, vragen, ervaringen en inzichten kunnen uitwisselen. Dankzij onze uitstekende contacten met de
educatieve uitgeverijen weten wij ook wat er op dat vlak gaande
is en kunnen we vaak aantrekkelijke deals aanbieden. En voor
uw ICT’ers is het goede nieuws dat zij zich helemaal kunnen
richten op onderwijskundige inhoud en vernieuwing. Want
onze expert is ook de ideale vraagbaak voor dagelijkse technische kwesties. Met als prettig gevolg dat uw eigen mensen
de spreekwoordelijke schroevendraaier zoveel mogelijk op zak
kunnen houden.

Meer weten?
Het mag duidelijk zijn: de inzet van een bovenschools ICT’er van
Heutink ICT is dé manier om de innovatiemotor van uw onderwijs draaiende te houden. Bent u benieuwd wat onze onderwijsconsulenten voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact
op voor een vrijblijvende kennismaking: bel 074-2404606 of stuur
een e-mail naar w.wurdemann@heutink-ict.nl. Voor meer informatie over Heutink ICT kunt u terecht op www.heutink-ict.nl.

Onze onderwijsconsulent kan voor u allerlei rollen spelen:
• Inspirator - die verfrissende ideeën en inzichten aandraagt
• Motivator - die uw team enthousiasmeert en draagvlak creëert
• Coach - die uw ICT’ers helpt hun werk efficiënt te doen
• Verbinder - tussen uw scholen onderling, maar ook met onze organisatie en partners
• Troubleshooter - die technische problemen snel en vaardig oplost
• Vernieuwer - die nieuwe digitale middelen kent én implementeert
• Intercedent - die bij specifieke wensen snel een collega-expert kan inschakelen

www.heutink-ict.nl

