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Grassroots-project officieel van start

ICT OP CURAÇAO
Grassroots is een Engelse term voor kleinschalige, particuliere initiatieven op het gebied
van wonen, werk, milieu, maar ook van onderwijs. SLBdiensten sponsort een particulier
Grassroots-initiatief op Curaçao, waarin een hoofdrol is weggelegd voor ICT.

Een nagebouwde apotheek met pc in een klaslokaal

Grassroots-projecten in het onderwijs zijn ooit begonnen
in Canada, maar inmiddels is het concept een wereldwijd
verspreid fenomeen. Het in Canada ontwikkelde concept
van Grassroots bestaat uit het indienen en uitvoeren van
ideeën voor kleinschalige projecten met een duidelijke rol
voor ICT. Docenten kunnen voor elk vakgebied een project
indienen. Samenwerking en een beroep doen op de deskundigheid van andere docenten, is een belangrijke component.
Docenten die een vernieuwend project aanmelden, kunnen
in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming
voor de uitvoering van dit idee. In ons land is het vanuit
Kennisnet mogelijk voor Nederlandse docenten om contact
te leggen met diverse Grassroots-initiatieven in Nederland
en in het buitenland.

‘DE AANPAK HEEFT BEWEZEN
EEN SUCCESVOLLE MANIER
TE ZIJN OM LERAREN ECHT
OP WEG TE HELPEN.’
Joost Wasch, directeur SLBdiensten, bracht begin 2008
samen met Louis Hilgers van Educos, een bezoek aan
Curaçao om de situatie op het eiland met eigen ogen
te kunnen zien. Hij sprak met ministers, schoolleiders,
docenten en leerlingen. Vrijwel alle scholen beschikten
over computers, zo bleek, maar deze waren veelal behoorlijk
verouderd, evenals de software. En het juiste gebruik van
licenties bleek ook vaak een struikelblok in het gebruik van
de computers. De eerste pogingen stuitten op politieke
bedenkingen vanuit Nederland, maar na gesprekken met
diverse overheden en scholen kwam een regeling voor
de licenties tot stand. Hierbij kunnen de scholen, docenten
en leerlingen via SLBdiensten gebruik maken van officiële
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De initiatiefnemers, vanaf links: Harry Hoeve, Gregory Elias, Joost Wasch en Louis Hilgers

software, tegen sterk gereduceerde prijzen. Om naast
het beschikbaar maken van de nieuwste software ook het
daadwerkelijk gebruik te stimuleren, is er parallel aan de
licentieregeling ook een stimuleringstraject van start gegaan.
Om dit plan een deugdelijke rechtspositionele basis te geven,
is op 28 juli 2009 de Grassroots Foundation Curaçao opgericht.
SLBdiensten stelde zelf een substantieel bedrag voor het
project ter beschikking. Stichting Fundashon Bon Intenshon,
in de persoon van Gregory Elias, doneerde eenzelfde bedrag.
Stichting Bon Intenshon maakt zich sterk voor jongeren op
Curaçao. Louis Hilgers, die zelf enige jaren lesgegeven heeft
op Curaçao, is benoemd tot projectleider en hij zal samen
met Harry Hoeve van RKCS (Rooms Katholiek Centraal
Schoolbestuur), Grassroots Curaçao verder organiseren.
IJZERSTERK CONCEPT
Grassroots Curaçao biedt docenten de mogelijkheid om,
eventueel samen met leerlingen, een ICT-project te starten.
Omdat het gaat om een particulier initiatief, is het niet
nodig om ingewikkelde projectplannen te presenteren.
Dit is iets wat vaak wel het geval is als er subsidie moet
worden aangevraagd bij de overheid. Evenals in Canada,
Nederland en tal van andere landen, blijkt de integratie van
ICT in de lespraktijk lastig te zijn. De Grassroots-aanpak
heeft bewezen een succesvolle manier te zijn om leraren
echt op weg te helpen. Scholen kunnen een projectplan
indienen waarvoor maximaal NAf 1.000 ter beschikking staat.
In september 2009 keerde Joost Wasch terug naar
het eiland om een aantal concrete stappen te zetten. Het
plan werd besproken met de vertegenwoordigers van het
RKCS, de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs en
de Dienst Openbare Scholen. Na overleg werden drie pilot
VO-scholen aangewezen, te weten het Radulphus College
(coördinator Gracia Greijmans), het Peter Stuyvesant College
(coördinator Hortence Molles) en het Marnix College (coördinator Frido Lovert). Ook deze scholen werden bezocht.
Grassroots Curaçao begint in het schooljaar 2009-2010
op de drie pilotscholen.
Elke pilotschool mag tot 15 projecten aanvragen en
uitvoeren vóór het einde van het schooljaar 2009-2010.
Doel is vooral de docent die nog niet veel gebruikt maakt
van ICT in zijn lessen te stimuleren en te inspireren zijn
onderwijs te vernieuwen met behulp van ICT. Daarnaast
biedt Grassroots Curaçao de weg naar veel hulpbiedende
informatie, zoals ideeënbanken, klussenwijzers en cursussen.
Elke school heeft een Grassroots-coördinator aangesteld die
alle projecten begeleidt.
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De Grassroots-coördinatoren bespreken het ingediende
voorstel met de betreffende docent en na goedkeuring door
de projectleiders kan de docent aan zijn project beginnen.
De Grassroots-coördinatoren dragen eindverantwoording
voor kwaliteitsbewaking en tijdige afwikkeling. Alle afspraken
zijn besproken en vastgelegd in een reglement. Er is intensief
contact tussen projectleiders en coördinatoren. In de vele
gesprekken die er gevoerd zijn met de directeuren, rectoren
en vooral met de Grassroots-coördinatoren komt telkens
weer het enorme enthousiasme naar voren. De absolute

‘DOEL IS VOORAL DE DOCENT
IN ZIJN LESSEN TE STIMULEREN
EN TE INSPIREREN ZIJN
ONDERWIJS TE VERNIEUWEN
MET BEHULP VAN ICT.’
Louis Hilgers, Joost Wasch en Minister van Onderwijs Omayra Leeflang

EEN EERSTE STAP

Frido Lovert, Marnix College

Gracia Greijmans, Radulphus College

Hortence Molles,
Peter Stuyvesant College
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‘Ook op de scholen in de Nederlandse Tropen
zijn computers in het onderwijs niet meer weg
te denken’, vertelt Joost Wasch van SLBdiensten.
‘Curaçao heeft een bloeiende internetindustrie.
Veel internationale e-commerce bedrijven zijn om
fiscale en technische redenen op Curaçao gevestigd.
Als knooppunt tussen Zuid-, Midden-, en Noord
Amerika heeft Curaçao de dikste breedbandverbindingen van de regio. Veel personeel hiervoor zou
lokaal geworven kunnen worden. Hiervoor is dus
een goede integratie van ICT in het onderwijs nodig.
Vrijwel alle scholen beschikken over computers,
maar dit zijn vaak sterk verouderde systemen, met
even verouderde software. De financiële mogelijkheden van de scholen zijn een stuk beperkter dan
bij ons in Nederland. De behoefte echter niet minder.
Verheugd was men over de regelingen die wij met
onder andere SLBdiensten en Slim.nl bij ons kennen.
Groot struikelblok is echter de reservering in de
begroting voor de komende jaren. Hier wordt nu
op diverse nivo’s hard aan gewerkt. Omdat Curaçao
met haar munteenheid, de Antilliaanse gulden, is
gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, is de sterke
euro ook wel een uitdaging. Het begin is er echter
en de eerste scholen gaan van de regeling van
SLBdiensten enthousiast gebruik maken. Voor
installatie, support en nazorg is SLBdiensten een
samenwerking aangegaan met één van de grootste
ICT-bedrijven uit de Caribische regio, de NetProGroup, met vestigingen op onder andere Curaçao,
Aruba, Bonaire en St. Maarten.’

noodzaak van ICT-stimulering in het onderwijs wordt unaniem
gezien. De betrokkenheid van de Grassroots-coördinatoren
met hun school en leerlingen is groot. Leerlingen zijn vaak
zoals in de hele wereld hun docenten op het gebied van
digitale media ver vooruit. Daarbij ziet iedereen het belang
van officiële software. Dit opent overigens de poort voor
veel meer onderwijsondersteuning.
Het officiële startsein voor het Grassroots-project kon
tijdens dit laatste bezoek worden gegeven. Tijdens een persconferentie werd de website www.grassrootscuracao.com
gelanceerd. De pilotperiode wordt geëvalueerd aan het
einde van dit schooljaar.
HELP ’N HANDJE
De doelstelling is om het project gedurende drie jaar uit
te voeren. Maar alleen met dien verstande dat ook andere
organisaties op Curaçao en in Nederland het project gaan
ondersteunen. Dit kan op veel manieren. Het Antilliaanse
IT-bedrijf NetProGroep heeft bijvoorbeeld 100 werkuren
ter beschikking gesteld. Scholen kunnen zo hulp toegewezen krijgen bij het installeren van een netwerk.
Daarnaast zijn er ook al docenten in Nederland, die via
www.grassrootscuracao.com hun hulp hebben aangeboden.
Misschien wordt de site wel het digitale knooppunt tussen
docenten op Curaçao en in Nederland. Naast behoefte aan
ondersteuning op het gebied van ICT is er op de scholen
ook nog erg veel behoefte aan goed bruikbaar meubilair
en ander schoolmateriaal. De Grassroots Foundation doet
ook wat dat betreft graag een beroep op de solidariteit
van het onderwijs in Nederland om te helpen. 
Met medewerking van Marijke Hilgers.

VOOR MEER INFORMATIE:
WEBSITE: WWW.GRASSROOTSCURACAO.COM
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