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Modern 
beroeps-
onderwijs 
doe je 
samen

Onderwijs 
moet zich 
openstellen 
voor multi-
mediale ge-
letterdheid

Combinatie 
offline en 
online ver-
sterkt het 
leereffect

Gemeen-
schappelijk
belang zet 
ons in vlam

Goed is 
niet goed 
genoeg



Werken aan 
onderwijs met 

overtuiging

Informatie- en communi-
catietechnologie moet 
als water verbinden

Niet de techniek maar het onderwijs moest centraal komen om 
op koers te komen met ict. Ons Middelbaar Onderwijs heeft ein-
delijk de trein aan het rollen. Na het opleveren van een ambiti-
eus strategisch beleidsdocument Koers 2023 is de doorvertaling 
naar ict in zicht gekomen. De contouren van het ict-beleidsplan 
Digikoers 2023 worden duidelijk. Bij OMO wordt aan onderwijs 
(en ict) gewerkt met overtuiging. We mochten het aan de lijve 
ondervinden tijdens een interview.

Leestijd >  

in actie

21

Ivonne de Vrind



Het is allemaal begonnen in 1916. In Bergen op Zoom en in 
Waalwijk kregen zo’n vijftig leerlingen onderwijs vanuit een 
woonhuis. Drie jaar later waren er al negen scholen. De scho-
len waren gevestigd in de grotere gemeenten. Vanaf 1945 
kwamen er scholen op het platteland bij. Belangrijk was dat 
kinderen dichtbij hun huis naar school konden. Ongeacht 
hun sociale achtergrond, met aandacht voor hun talent.

Op dit moment heeft de vereniging Ons Middelbaar Onder-
wijs (OMO) - want daar hebben we het over - ruim 61.000 
leerlingen, 6.800 medewerkers en 33 scholengroepen. 
We zijn te gast bij de grootste onderwijsorganisatie van 
Nederland, in het bestuurskantoor in Tilburg, en ontmoe-
ten Ivonne de Vrind, MT-lid en teamleider onderwijs, ict & 
communicatie. We gaan praten over Digikoers 2023 een 
ict-beleidsplan volop in ontwikkeling. Frank Beks, ict- inte-
rim manager van Rijnconsult Onderwijs schuift aan.

Een blauwdruk met ruimte
Ons Middelbaar Onderwijs is druk aan het transformeren. 
Onder het motto ‘Ontwikkelen doe je samen’ is OMO in 2015 
een proces gestart om te komen tot een nieuw strategisch 
beleidsdocument: Koers 2023. Een snel veranderende maat-
schappij, waarin technologische vernieuwingen en mondia-
lisering centraal staan, wordt nog meer dan in het verleden 
het vertrekpunt voor de ontwikkeling van kinderen. Daarbij 
is er niet alleen aandacht voor cognitieve vaardigheden. Het 
draait bij OMO om goed onderwijs, goed mens, goed leven 
en goed handelen. 

Koers 2023, de naam zegt het eigenlijk al, is opgesteld om 
richting te geven aan de ambities en het handelen van de 
vereniging, te inspireren en uit te dagen. Het is geen strate-
gisch plan in ‘klassieke zin’, er zijn geen SMART doelstellin-
gen, er is geen SWOT-analyse. Passend bij de besturingsfilo-
sofie van de vereniging hebben de scholen de ruimte om in 
hun schoolplan een eigen vertaling van de ambities in Koers 
2023 te maken. Koers geeft richting. In het schoolplan wordt 
het ‘wat’, ‘hoe’ en ‘wanneer’ uitgewerkt passend bij de visie, 
ambities en ontwikkeling van de school.

Ict in dienst van onderwijs
De onderwijs- en ict-afdeling kregen de taak om Koers 
2023 te vertalen naar Digikoers 2023, een ict-beleidsplan. 
Dat bleek geen makkelijk opgave. De vrijheid van scho-
len om hun onderwijs in te vullen geldt namelijk ook voor 
de invulling van de ict. Uniformiteit van ict-oplossingen 
was er slechts ten dele. Met als resultaat een zeer divers 

ict-landschap, zowel qua basisinfrastructuur als voor de 
leermiddelen.  

Frank Beks: “Mijn eerste opdracht bestond uit twee onder-
delen: de internetontsluiting van de scholen en het migre-
ren van de lokale servers naar de OMO-Cloud. De eisen en 
wensen op het gebied van internetaansluiting sloten nauw 
aan bij die van SIVON, waardoor we samen met SIVON op-
trekken om dit te realiseren. Hierdoor bereiken we meteen 
schaalvoordeel in de markt. Het opzetten van een OMO-
cloud hebben we zelf ter hand genomen.”

SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het primair 
en voortgezet onderwijs. Zij zorgen ervoor dat leerlingen, 
leraren en overig onderwijspersoneel onder gunstige voor-
waarden kunnen beschikken over adequate ict-voorzienin-
gen voor onderwijs en talentontwikkeling, in nationale en 
internationale samenwerking.

“Ten aanzien van de OMO-cloud was een herijking van het 
ict-landschap noodzakelijk”, vervolgt Beks. “De meerwaarde 
voor de 33 scholen moest duidelijk gemaakt worden. De 
aanbod gestuurde, technische, ict-afdeling van OMO was 
daar niet op ingericht.”

Er werd door OMO een extern bureau ingeschakeld om de 
knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart te 
brengen. Ook de ict-afdeling werd tegen het licht gehou-
den. Een van de conclusies was: minder techniek, meer 
inhoud. Omdat Frank Beks zowel de taal van het onderwijs 
als ict spreekt, werd hij gevraagd de ict-afdeling als interim 
manager aan te sturen. De koers werd veranderd: De onder-
wijsbehoefte werd leidend voor het gebruik en inzet van ict.

Ophalen en ontmoeten in Digicafés
Ivonne de Vrind: “Door de komst van Frank als manager was 
ict voor de afdeling niet langer het doel op zich. Het ict-be-
leidsplan moest net als Koers 2023 inspireren en richting 
geven. Ict inzetten als hulpmiddel van het onderwijs en op 
de hoogte zijn van alle mogelijke technologische ontwikke-
lingen werd het credo van de afdeling.”

“We zijn vervolgens de behoefte van het onderwijs gaan 
ophalen in zogeheten Digicafés”, zo gaat De Vrind verder. 
“Hieruit zijn de vijf pijlers voor het ontwikkeling ict-beleid-
plan Digikoers 2023 gedistilleerd: maatwerk, mediawijsheid, 
onderwijstechnologie, monitoren en verantwoorden en 
kennis delen.”
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Frank Beks: “Door niet boven, niet onder, maar op gelijk 
niveau van de scholen te gaan acteren is het ons gelukt in 
dialoog te komen met de schooldirecties inzake ict. Daar ben 
ik erg verheugd over.” De Vrind glundert: “Het verdiepen van 
onze gedeelde waarden door in dialoog te blijven met elkaar, 
één van onze kernwaarden, wordt door deze brug tussen 
onderwijs en ict langzaam organisatie-breed. Er ontstaat 
synergie tussen onderwijs en ict die de ontwikkeling van 
onze leerlingen ten goede komt.”

“Op eigen kracht in de toenmalige setting, was dit nooit ge-
lukt. De contouren van het Digikoers 2023 worden duidelijk. 
We hebben gemerkt dat zo’n proces tijd nodig heeft. Maar 
we hopen het ict-beleidsplan zo snel als mogelijk af te ronden 
. We kunnen dan samen met de scholen aan de slag gaan.” 
Beks en De Vrind hebben er zichtbaar zin in.

Docent blijft de bepalende factor
De stip op de horizon ligt voor OMO in 2023. In dat jaar moe-
ten de ambities zijn vormgegeven. Alle leerlingen moeten 
dan, in een waarschijnlijk nog complexe maatschappij, goed 
toegerust zijn voor vervolgonderwijs of voor de arbeidsmarkt. 
Door middel van goed onderwijs zijn zelfontplooiing, samen 
leven en leren gestimuleerd. De voorgenomen onderwijsin-
novatie van iedere school is aanwijsbaar gerealiseerd. Morele 

vraagstukken, inclusief digitale ontwikkelingen (sociale 
media, robotica en big data) hebben een aantoonbare plaats 
gekregen in ons onderwijs, ze lezen we in Koers 2023.

“Informatie- en communicatietechnologie opent de wereld. 
Over vijf jaar staan onze leerlingen in verbinding met de 
wereld. De wereld komt binnen en ontvouwt zich voor onze 
leerlingen”, zo legt De Vrind uit. “Maar informatie- en commu-
nicatietechnologie verandert ook onze schoolorganisatie en 
onze didactiek. Digitale leermiddelen en toetsen, data en al-
goritmes, het geeft gemak-ondersteuning en informatie voor 
goed onderwijs. Docenten krijgen daardoor hopelijk meer tijd 
voor persoonlijke begeleiding en aandacht voor leerlingen. 
Er kan worden ontdekt wat een kind echt bezig houdt. Want 
voor goed onderwijs is en blijft de docent de meest bepalen-
de factor.“

“Maar neem er wel voldoende tijd voor”, zo benadrukt De 
Vrind nogmaals. “Probeer er een organisch proces van te 
maken. Ontwikkel samen. Deel verantwoordelijkheid en eige-
naarschap. Creëer draagvlak en betrokkenheid. Maak gebruik 
van de kennisdiversiteit van de organisatie. Onderwijs met 
overtuiging ontstaat dan haast vanzelf!”
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ict- interim manager






