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JONG LEREN

VOLGEN

“ICT MAAKT HET
ONDERWIJS
NÓG MOOIER”
Roy Schaaij staat sinds januari 2020 voor groep 8 op
de Immanuëlschool in Rijsenhout. Zowel de leerlingen
als zijn collega’s profiteren van zijn ondernemende
aard en zijn ICT-expertise. Zo maakt hij zelf online

1.000 likes

Nieuw bij Jong Leren: Roy Schaaij
#welkom #lerenenontwikkelen #nogmeerictkennis

lesvideo’s die enorm enthousiast worden ontvangen:
“Het is ontzettend leuk om de organisatie te helpen
groeien op IT-gebied.”

“Hiervoor heb ik tien jaar gewerkt op een bassischool in Kudelstaart, onderdeel van een
kleine stichting. Ook daar kreeg ik veel kansen mezelf te ontwikkelen, onder andere op ITgebied. Omdat ik de ambitie heb schoolleider te worden, vond ik dat ervaring bij een andere
school en stichting moest opdoen. Jong Leren is een grote organisatie waar veel mogelijk is.
De stichting denkt met me mee, dat vind ik prettig.”

Rugzak vol IT-vaardigheden

“Naast het lesgeven houd ik mij graag bezig met de ICT binnen de organisatie. Ik vind het
heel gaaf om te zien hoe mijn collega’s nieuwe ontwikkelingen op dat gebied oppakken en
enthousiast ermee aan de slag gaan. Nu kan ik mijn expertise toepassen en mijn collega’s

Interview

stimuleren ICT te gebruiken. Veel collega’s zijn hierin hard gegroeid en dat vind ik
bewonderingswaardig. Mijn eigen rugzak met IT-vaardigheden is echter nog lang niet vol,
dus ook daarin wil ik blijven leren en ontdekken.”

Lesvideo’s op YouTube

“Sinds een tijdje ontwikkel ik samen met een collega lesvideo’s die we plaatsen op YouTube.
De serie heet ‘Geschiedenis is MEESTERlijk’. Die video’s worden erg goed bekeken en we
krijgen heel positieve reacties. Ze worden zelfs al gebruikt door andere scholen, dat vind ik
gaaf. Het is leuk om te bedenken wat je leerlingen nog meer kunt bieden aan onderwijs met
behulp van ICT. Ik denk dat dit het onderwijs nóg mooier maakt.”

Echte samenwerking

“Bij Jong Leren kwam ik gelijk in een warm bad terecht. Wat mij opvalt op school en binnen
de stichting, is dat we het écht samen doen. Alle scholen willen graag samenwerken en dat
lukt ook. Stichtingbreed ben ik veel betrokken bij de ontwikkelingen op ICT-gebied en ook
daarin zie je dat iedereen met elkaar dezelfde weg wil bewandelen. Daarnaast worden
successen van de scholen en medewerkers gedeeld, bijvoorbeeld op het intranet. Jong Leren
laat haar mensen shinen, dat is heel tof.”

