
Naast ICT-vernieuwingen (Techniek) moet ruim 

aandacht worden besteed aan Organisatie en Mens. 

Samen verantwoordelijkheid dragen, eigen initiatief 

nemen, ruimte scheppen om te experimenteren en 

soms falen. Maar ook: continu leren en jezelf 

ontwikkelen. Allemaal aspecten die bijdragen aan een 

cultuur van vernieuwing. Daar kun je als 

onderwijsorganisatie wel wat hulp bij gebruiken!


Paul OssewoldIk ben : 

digitaal adviseur voor jouw 
onderwijsorganisatie.
“Door Kennis, met Passie, voor Groei”

Onderwijs als 
organisatie vol 
vernieuwing

Waar onderwijs en organisatie meer (digitaal) 

gaan samenwerken; 	

Waar leerlingen, docenten en OOP steeds meer 

van elkaar afhankelijk worden;

Waar ICT-rijk onderwijs wordt gegeven.

Feit: digitalisering levert een grote bijdrage aan 

individualisering binnen het onderwijs. ICT-middelen 

en -oplossingen spelen een belangrijke rol bij 

kennisvergroting, digitale geletterdheid en 

efficiëntieslagen. En ICT staat centraal:

Steven van Nispen 
bestuurslid VO Zeeuws-Vlaanderen

“De aanpak met Paul verloopt super. Paul is 

toegankelijk en kan de specifieke materie op een 

voor directieleden en bestuurders toegankelijke 

en begrijpelijke manier verwoorden. Daarnaast is 

Paul kritisch en benoemt waar nodig de 

succesfactoren en risico’s van de projecten, 

zodat bijsturing kan plaatsvinden.”“



Om je visie en strategie te realiseren, is een review van het huidige 

ICT-landschap gewenst. Deze koppelen we aan jouw organisatie- en 

onderwijsstrategie en de technologische mogelijkheden. Waar ben je nu, 

waar wil je zijn en hoe kom je daar? Een 5-daagse quickscan geeft al 

inzicht in de huidige status en advies over het vervolg.

Digital QuickScan

Als programmamanager begeleid, stuur en bewaak ik het complexe 

palet aan noodzakelijke projecten, ontzorg ik de organisatie hierbij en 

neem iedere geleding mee in de reis. Dat doe ik door op alle lagen de 

mens, cultuur, adoptie en eigen verantwoordelijkheid voor 

veranderingen centraal te stellen.

Programma-Management

Samen met het Hoofd ICT, die zijn eigen transformatie wil versnellen, 

bepalen we zijn coachingstraject. Het helpt immers om met een 

gelijkgestemde naar de specifieke ICT-uitdagingen te kijken, het gehele 

plaatje te bezien en jezelf hierin om te vormen tot ICT-adviseur.

Coaching & Advies

Gaan wij samenwerken

aan de toekomst van het 
onderwijs?

www.ossewold.net | info@ossewold.net | tel 06 158 358 76 | KvK 69316872

In deze roerige digitale tijden help ik graag als ervaren 

ICT-adviseur, coach, loods en programmamanager+ 

met stevige onderwijservaring:

Een ambitieus bestuur dat door digitale 

turbulentie geloodst wil worden;

Een Hoofd ICT die als kapitein op het schip weet dat 

met al die veranderingen een coachend en loodsend 

programmamanager wel heel welkom zou zijn;

Een leergierige ICT-afdeling die best een steuntje 

in de rug kan gebruiken om van de kant te komen;

De ICT-coördinatoren van jouw organisatie om 

beter toegerust samen de digitale geletterdheid te 

verankeren.

Ben jij zo’n bestuurder, rector, Hoofd ICT of Hoofd Bedrijfsvoering? Dan kom ik graag met je in contact.

Een volop digitaliserende onderwijsorganisatie die 

een baken zoekt tussen onderwijs en 

ICT-organisatie;
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