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Grassroots Curaçao
Particulier ICT-stimuleringsproject geeft versnelling aan ICT in het onderwijs

Wereldwijd zijn onderwijsdeskundigen het er over eens dat het gebruik van ICT (Informatie
en Communicatie Technologie) in onderwijsvernieuwing een belangrijke rol speelt en moet
spelen. Meer dan 60% van jonge mensen wereldwijd is dagelijks op Internet of gamet
bijvoorbeeld. Nieuwe media als digitale sociale netwerken spelen een steeds grotere rol in
het dagelijkse leven van jonge mensen. Mediawijsheid is een belangrijk kenmerk in
onderwijs van nu. Grootschalig wordt onderzocht hoe educatieve content (lesmateriaal) met
nieuwe media aangeboden kan worden aan de jonge mens.
Op 28 oktober om 15.00 uur in hotel ’t Klooster (Veerstraat) lanceert
Grassroots Foundation Curaçao
een groot ICT-stimuleringsproject in het onderwijs van Curaçao.

Het Grassroots Curacao project bestaat uit twee gedeelten
Software-licencering in het onderwijs
In Nederland is SLBdiensten verantwoordelijk voor de software-licensering van het
onderwijs. Veel internationale software leveranciers kennen een speciale software-regeling
voor het onderwijs. In Nederland bundelt SLBdiensten al 15 jaar vraag en aanbod van
bekende software voor gebruik op scholen en thuis door docenten en studenten Dit betekent
dat het hele onderwijs gebruik kan maken van veel officiële software tegen minimale prijzen.
Scholen, docenten en leerlingen kunnen tegen een kostprijs van veelal slechts 5 a 20%%
van de retailprijs legale software gebruiken, met alle voordelen van dien, zoals nieuwste
versies, updates enz. Veel software fabrikanten bieden legale gebruikers een groot pallet
aan lesmethoden, trainingen, templates en certificeringsmaterialen. Eerder werd in overleg
met de overheid op Curacao het initiatief genomen dezelfde regeling op de Antillen mogelijk
te maken. Deze poging is buiten echter de schuld van het onderwijs op Curaçao gestrand.
Daarom is gekozen voor een nieuwe aanpak. Vanuit dit particuliere initiatief wordt begonnen
op een drietal pilotscholen. Deze zullen flink gefaciliteerd worden. Die drie scholen zijn: Peter
Stuyvesant College (DOS), Marnix College (VPCO) en Radulphus College (RKCS).

ICT-stimulering in het onderwijs
Op genoemde drie scholen wordt een start gemaakt met een grootschalig ICTstimuleringstraject. Docenten kunnen voor hun vakgebied een laagdrempelig, kleinschalig
project met een duidelijke ICTcomponent indienen. Grassroots Curaçao stelt voor elk project
een bijdrage van NAf 1000,- beschikbaar. Dit bedrag mag volledig besteed worden ten
behoeve van het ingediende project. Grassroots projecten zijn begonnen in Canada en zijn
daar en in veel andere landen over de hele wereld een groot succes. De GrassRoots-aanpak
blijkt een van de meest succesvolle manieren te zijn om leraren echt op weg te helpen.
GrassRoots Curaçao wil docenten inspireren en over de drempel helpen hun onderwijs te
vernieuwen met behulp van ICT. De drie scholen mogen dit schooljaar 2009/2010 vijftien
projecten elk indienen en uitvoeren. Vanaf schooljaar 2010/2011 is het de bedoeling dat het
gehele onderwijs op Curaçao (Voortgezet en Funderend Onderwijs) mag deelnemen. De
duur van het project is nog niet exact vastgesteld, de initiatiefnemers garanderen in ieder
geval een doorlooptijd van drie jaar. Voor het hele project is inmiddels de Grassroots
Foundation Curaçao opgericht.
Enkele voorbeelden van ICTgebruik in de dagelijks lespraktijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

digitale camera voor (digitale) schoolkrant
email-interview als onderdeel van werkstuk
werkstuk maken met een WebQuest
mensen interviewen voor Podcast
digitale microscoop voor de biologieles
internet raadplegen voor CAV-project
leerlingpresentatie met PowerPoint
Wikipedia als bron geschiedenisles
lesstof eigenmaken met Good Practices
voor meer uitleg over deze voorbeelden zie de website www.grassrootscuracao.com

GrassRootsCuraçao is een initiatief van:
•
•
•
•

Joost Wasch – SLBdiensten/SLIM.NL - www.slbdiensten.nl www.slim.nl
Louis Hilgers - Educos - www.educos.nl
Harry Hoeve – RKCS – www.rkcs.org
Gregory Elias - Fundashon Bon Intenshon - Curaçao

Alle informatie is te vinden op de website www.grassrootscuracao.com

Noot voor de redactie - voor meer informatie info@grassrootscuracao.com
Over SLBdiensten en Slim.nl
SLBdiensten is intermediair tussen onderwijsinstellingen en leveranciers van software,
courseware en hardware. De afgelopen jaren heeft SLBdiensten vele overeenkomsten met
softwareleveranciers afgesloten. Onderwijsinstellingen die via SLBdiensten een
licentieovereenkomst afsluiten, kunnen voordelig gebruik maken van programmatuur van de
diverse leveranciers.
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www.slbdiensten.nl | www.slim.nl
admin@slbdiensten.nl
0031204201396

Over Educos
EduCos houdt zich voornamelijk bezig met ICT-zaken in het onderwijs. Louis Hilgers heeft
een aantal publicaties op zijn naam staan. Zie daarvoor het portfolio op de website van
Educos. Op de onafhankelijke website www.ICTnieuws.nl staat dagelijks nieuws op het
gebied van ICT-in/en-onderwijs. Ook www.internetwoordenboek.nl waarop meer dan 5000
begrippen, afkortingen en jargon helder verklaard worden is een initiatief van Educos.
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www.educos.nl | www.ictnieuws.nl | www.internetwoordenboek.nl
info@educos.nl
0031651089585 | 0031455224045

Over Fundashon Bon Intenshon:
Fundashon Bon Intenshon (“FBI”) is een stichting die zich onder andere bezig houdt met het
verlenen van steun in de ruimste zin van het woord aan sociaal educatieve zaken. Al in 1990
is de stichting Bon Intenshon met het proces begonnen om scholen op Curaçao en in de
Nederlandse Antillen van computers en volledig daartoe ingerichte computerlokalen te
voorzien. Het doel is leerlingen toegang tot en het gebruik van het Internet mogelijk en
toegankelijker te maken. Daarenboven geeft FBI, daar waar het mogelijk, de nodige steun en
hulp aan urgente sociale en hulpbehoevende gevallen voornamelijk in marginale wijken in
Curaçao. Op sportief gebied ondersteunt FBI allerhande acties en projecten om de positieve
kanten en de kwaliteiten van Curaçaose talenten te helpen ontwikkelen, waarbij tevens
getracht wordt de naam van Curaçao in brede zin internationaal extra aanzien te geven.

