Managementondersteuning onderwijs en ICT
“ICT is geen doel maar een middel”. Dat hoort u
overal. Maar hoe zorgt u als schoolleider ervoor
dat deze bekende uitspraak ook daadwerkelijk
terug te zien is in visie, beleid en praktijk?
Het model Vier in Balans van Stichting Kennisnet
geeft inzicht in de aspecten die bij onderwijs met
ICT aan bod moeten komen. Het vinden van de juiste balans hierin is nu juist de
uitdaging.
Onderwijs Maak Je Samen helpt schoolmanagers met het matchen van visie met
praktijk, het vinden van een goede balans en het maken van beslissingen over
ICT-investeringen in tools en mensen!

Visie en beleid op onderwijs met ICT
Visie en beleid biedt uitgangspunten voor het onderwijs dat in de klassen wordt
gegeven. Zo hoort het ook met ICT. OMJS begeleidt schoolleiders en teams bij het
ontwikkelen van een visie en beleid op ICT-gebruik die aansluiten op de visie op het
onderwijs van de school én gedragen wordt door het team. Geen dikke beleidsstukken,
maar heldere richtlijnen en richtinggevende uitspraken op basis waarvan het hele
team keuzes kan maken voor de aanschaf en inzet van ICT. Altijd vanuit de gedachte
dat ICT slechts een middel is om de schoolorganisatie en het onderwijs te verbeteren.
ICT is nooit een doel op zich.

Ondersteuning van managementtaken door ICT
ICT kan de schoolleiding en verschillende middenmanagers, zoals de ICT-coördinator,
reken- en taalcoördinator en IB’er, het uitvoeren van hun taken verlichten, inzicht
bieden en het onderwijs helpen verbeteren. Denk aan het goed kunnen omgaan met
administratieve software zoals Office of iWork, het opzetten van een schoolbrede
social bookmarksite met Symabloo of Yurls, het onderhouden van contact met ouders
via sociale media en het hebben van een overzichtelijke en informatieve website. De
adviseur-trainers en multimedia-medewerkers van Onderwijs Maak Je Samen kunnen
het (midden)management adviseren en begeleiden bij het opzetten en gebruiken van
ICT-toepassingen ten behoeve van het uitvoeren van hun managementtaken.

Social media voor onderwijsprofessionals
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In het bedrijfsleven is het onderhouden van een netwerk
onmisbaar geworden om genoeg werk te hebben en bij te
blijven op een vakgebied. Congressen, workshops of
expertmeetings zijn ideale gelegenheden om nieuwe kennis
op te doen en je netwerk te onderhouden en uit te breiden.
Ook onderwijsprofessionals zien steeds vaker het nut van
netwerken in. Social media als LinkedIn en Twitter zorgen
dat alle grenzen verdwijnen. Een laagdrempelige manier om
anytime en anywhere als onderwijsprofessional bij te blijven
en in contact te komen/blijven met mensen die jouw werk in
het onderwijs kunnen verrijken. Ook het inzetten van social media om het contact met
ouders te versterken behoort tot de mogelijkheden. Onderwijs Maak Je Samen
begeleidt onderwijsprofessionals als u bij het opstellen van een goed online profiel en
de inzet van social media die bij u en/of uw school past. Dit kan in een inspirerende
lezing of workshop met praktijkvoorbeelden of door persoonlijke coaching.
Heeft u op managementniveau behoefte aan gedegen advies en training? Martine
Creemers informeert uw graag over de ondersteuning die OMJS u hierbij kan geven.

Dit artikel is gedownload van http://www.onderwijsmaakjesamen.nl
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