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Curaçao

Grass Roots wil ICT op agenda
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Grassroots Foundation Curaçao wil dat ICT (Informatie en
Communicatie Technologie) een belangrijke plaats inneemt binnen het onderwijs op
Curaçao. De stichting onderneemt hiervoor actie door concreet scholen, onderwijsbonden en overheden te benaderen en te bemiddelen bij de aanschaf van softwarelicenties. Dat kan tot negentig procent schelen in de kosten van ICT-producten voor
lokale onderwijsinstanties.
Op dit moment is Nederlander Joost Wasch van stichting
Grassroots op het eiland om zijn
ICT-ideeën weer op de agenda
te zetten. Scholen op Curaçao
lopen achter op het gebied van
ICT. Volgens Wasch zijn er te
weinig computers, slechte voorzieningen, oud materiaal en trage internetverbindingen. En
hierbij komt een veel groter proAdvertentie
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bleem van onmacht om hiervoor
een structurele oplossing te vinden. Want ondanks veel goede
bedoelingen vanuit onder meer
betrokken (onderwijs)instanties,
lijkt het maar niet te lukken om
de problematiek op de politieke
agenda te krijgen.
Eind oktober lanceerde Grassroots daarom samen met Fundashon Bon Intenshon in hotel
’t Klooster (de Veerstraat) een
groot ICT-stimuleringsproject
op Curaçao. Onderdeel hiervan
is het verstrekken van microkredieten aan lokale ICT-initiatieven op scholen. Het ICT-stimuleringsproject van Grassroots is
hard nodig volgens Wasch.
,,Tachtig tot negentig procent
van de huidige leerlingen heeft
ICT-vaardigheden nodig in hun
toekomstige werk. Het kan dan
niet zo zijn dat de staat van ICTvoorzieningen op Curaçaose
scholen achterblijft en het de
leerlingen zo lastiger maakt zich
verder te ontplooien.” Het stimuleringsproject heeft tot doel
de problemen rond ICT op te
lossen en uiteindelijk de lokale
overheid zover te krijgen om de
financiering hiervan op zich te
nemen.
Op dit moment worden de
initiatieven die Grassroots
onderneemt grotendeels betaald
door SLBdiensten, het bedrijf
van Wasch in Nederland.
SLBdiensten is een bedrijf dat
als intermediair tussen onderwijsinstellingen en leveranciers
van software, courseware en
hardware fungeert. Wasch: ,,Wij
zijn op dit gebied de grootste in
Nederland. Daardoor kunnen
wij erg voordelig software leveren aan allerlei soorten onderwijsinstanties.” In Nederland levert SLBdiensten aan vrijwel alle
onderwijsinstellingen softwarelicenties. Volgens Grassroots
zijn
onderwijsdeskundigen
wereldwijd het er over eens dat
het gebruik van ICT in onderwijsvernieuwing een belangrijke

rol speelt en moet spelen. Meer
dan zestig procent van de jonge
mensen wereldwijd is dagelijks
op internet of speelt bijvoorbeeld games. Nieuwe media als
digitale sociale netwerken spelen een steeds grotere rol in het
dagelijkse leven van jonge mensen. Mediawijsheid is een belangrijk kenmerk in het onderwijs van nu. Grootschalig wordt
onderzocht hoe educatieve content (lesmateriaal) met nieuwe
media aangeboden kan worden
aan de jeugd.
Met het huidige ICT-project
op Curaçao wordt het onder
meer mogelijk gemaakt om microkredieten van duizend gulden te verstrekken aan laagdrempelige en kleinschalige
schoolprojecten met een duidelijke ICT-component. Docenten
kunnen hiervoor aanvragen indienen bij de stichting. Wasch:
,,Dit kan heel makkelijk via de site van Grassroots.” Het project
stelt op dit moment al een uitgebreid pakket aan softwarelicenties beschikbaar aan drie ‘pilot
scholen’. Het Peter Stuyvesant,
Marnix en Radulphus College.
Deze scholen kunnen hierdoor
de komende twee jaar gebruik
maken van uitgebreide windows-pakketten. In de toekomst
moeten scholen op het hele eiland gaan profiteren.
Wash is op dit moment op
Curaçao om te zien hoe het gaat
met de 45 projecten die al lopen.
,,Die initiatieven zien er goed
uit. We hopen dat er in de toekomst nog meer gebruik van deze mogelijkheid wordt gemaakt.” Docenten die geïnteresseerd zijn kunnen eigen ideeën
aandragen, maar ook putten uit
de al grote database van initiatieven die al eerder zowel op Curaçao als in Nederland zijn gelanceerd. Het concept bestaat in
Nederland al langer en in het
verleden zijn er al honderden
goede ideeën gefinancierd.
De steun voor goede initiatie-

Joost Wasch van Grassroots met scholieren achter de computer.
Wasch: ,,Mensen moeten zich gaan realiseren dat een investering in
de onderwijsmogelijkheden niet zozeer iets kost, maar op den duur
juist veel meer oplevert.
FOTO’S GRASS ROOTS
ven is volgens Wasch nodig op
Curaçao. ,,Er is genoeg dat verbeterd kan worden. Het algemene ICT-niveau kan beter en het
zou goed zijn als er op een andere manier met de problematiek
zou worden omgegaan.”
Ondanks de eerder genoemde
probleempunten gaat naar de
mening van Wasch ook veel
goed in het onderwijs op Curaçao. ,,Er wordt met de weinige
middelen die er zijn wel een
maximaal resultaat geboekt.
Scholen, leraren en leerlingen
maken optimaal gebruik van het
materiaal dat voorhanden is. Dat
is belangrijk.” Wasch vertelt dat
het nu dan ook voorop moet

staan dat de overheid en het bedrijfsleven zich bewust worden
van het belang van het ICTonderwijs. Mensen moeten zich
volgens Wasch gaan realiseren
dat een investering in de onderwijsmogelijkheden niet zozeer
iets kost, maar op den duur juist
veel meer oplevert. ,,Het Curaçaose onderwijs zal dan verder
gaan ontwikkelen. En de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen wordt beter.”
Wasch en andere betrokkenen van het Grassroots project
zijn met vaste regelmaat op Curaçao.
i grassrootscuracao.com
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Initiatiefnemers Louis Hilgers en Joost Wasch van Grassroots met
minister Omayra Leeflang vorig jaar.

‘Scholieren moeten ruim baan krijgen om zich ook op ICT-gebied te
ontwikkelen.’

