Het onderwijs just another brick in the wall?
Het onderwijs heeft momenteel veel uitdagingen. Het lerarentekort, het hoge ziekteverzuim, budgetten die onder druk
staan, de toenemende verwachtingen van ouders en de administratieve druk.
Digitale en ecologische geletterdheid
Tegelijkertijd wordt het onderwijs geacht zich continu te ontwikkelen en leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst
door hen digitaal en ecologisch geletterd te maken. Zodat zij actief kunnen deelnemen aan de hedendaagse én toekomstige
(informatie)samenleving.
Het aantal uren dat daadwerkelijk aan onderwijs besteed kan worden staat onder druk door administratieve taken, te grote
klassen, het aanbieden van passend onderwijs en te weinig handen. Met name de administratieve taken worden gezien als
niet zinvol en zijn de oorzaak van verminderd werkplezier. Uit onderzoek en gesprekken met scholen blijkt wat de gevolgen
van de werkdruk in het onderwijs zijn. Uitval van leraren door ziekte, burn-out en zelfs vertrek uit het onderwijs.

Digitalisering in het onderwijs
Digitalisering leidt tot beter en persoonlijker onderwijs. Dat
klinkt misschien tegenstrijdig, maar de feiten liegen niet. Als
repeterende werkzaamheden uit handen worden genomen,
kan een leerkracht zich richten op zijn of haar kerntaken en
waarom hij of zij heeft gekozen voor dit beroep.

Door te digitaliseren kan een school ook voldoen aan
de verwachtingen van ouders en toekomstige leerlingen.
De mate waarin een school zijn processen en procedures
digitaliseert, zoals bijvoorbeeld een geautomatiseerde
aanmeldingsprocedure via de website, wordt gezien als een
graadmeter voor de kwaliteit en innovatie van de school.
Door middel van digitalisering kunnen onderwijsinstellingen
zich dus onderscheiden.

Digitalisering is niet hetzelfde als papierloos
In het onderwijs wordt bovengemiddeld gebruik gemaakt van papier en de verwachting is dat dit de komende jaren nog zo
zal blijven. Het doel van digitalisering is niet om al het papier uit een school te verbannen, maar om het uit processen waarin
papier geen meerwaarde heeft te verwijderen.
Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen veiligheid, compliance, transparantie, productiviteit en de interactie
met ouders en ondersteunende organisaties. Voor elke onderwijsinstelling is dat anders. Over het algemeen zorgt een
combinatie van software, diensten en printers voor de beste balans. Alle drie hebben zij duidelijke voordelen ten opzichte
van de andere twee. Maar deze voordelen komen alleen tot hun recht als ze gezamenlijk worden ingezet.

Printers en multifunctionals (MFP’s)
Zelfs in een onderwijsinstelling waar al veel digitale
processen zijn ingevoerd, maakt een geprinte pagina
nog steeds een wezenlijk onderdeel uit van de dagelijkse
werkzaamheden. Printers en MFP’s zijn belangrijk om
de zaken soepel te laten verlopen.
Een multifunctional print niet alleen (kleuren)documenten.
Een dergelijke machine kan ook scannen, kopiëren,
naadloos integreren met mobiele devices zoals tablets en
smartphones, gekoppeld worden met (onderwijs)applicaties
en gebruikmaken van clouddiensten als Google en Office
365. Een MFP is dé verbinding tussen de papieren en
digitale omgeving op school.

Maatwerk, geen paswerk
Het is niet onze taak om u te vertellen hoe u moet
werken. Wel kunnen wij inzicht geven in de verbeteringen
van uw processen die resulteren in:
•
•
•
•
•

Kostenbesparingen;
Verhoging van de efficiëntie;
Hogere medewerkerstevredenheid;
Verbeterde veiligheid van documenten en informatie;
Maatschappelijk verantwoord werken.

Veiligheid en AVG
Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het
zorgvuldig en veilig omgaan met de persoonsgegevens
van hun leerlingen en medewerkers. In het leerlingdossier
worden gegevens over het kind bijgehouden, men werkt
met digitale toetsingsprogramma’s, leerlingvolgsystemen en
maakt gebruik van apps en sociale media.
Het is daarom van groot belang dat alle (digitale)
componenten, printers en software naadloos met elkaar
communiceren, om de privacy van de leerlingen en
medewerkers te waarborgen.
Beschikbaar budget slimmer besteden
Een in april 2020 aan de kamer gepresenteerd rapport
zegt het volgende over de middelen die scholen tot hun
beschikking hebben:

“De uitgaven zijn toereikend om aan
de basiskwaliteit te voldoen, maar de
basiskwaliteitseisen reflecteren niet
wat de samenleving minimaal van
een school verwacht.”
Als u wilt dat uw onderwijsinstelling zich onderscheidt en
boven het maaiveld uitsteekt, zult u het beschikbare budget
dus slimmer moeten besteden.
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De eerste stap om uw ambities te realiseren
Wij hebben al veel bestuurders geholpen door een
vrijblijvend en kosteloos assessment uit te voeren dat
inzicht geeft in de besparingsmogelijkheden voor hun
onderwijsinstelling.
Nadat de voorgestelde verbeteringen waren doorgevoerd
kregen zij de gerealiseerde besparing in de vorm van een
creditnota uitgekeerd, waardoor hun beschikbare budget
direct werd verhoogd.
Laat uw ambitie spreken
Neem contact met ons op en laat zonder risico en
investering onderzoeken waar en hoe u kosten kunt
besparen. De gerealiseerde besparing kunt u vervolgens
direct investeren in projecten waarmee u uw ambities kunt
realiseren.
Meer informatie over het assessment
bps@dnl.kyocera.com

