De wegwijzer in
(onderwijs)advies
Vind uw expert of aanbod in het meest complete overzicht

> 900 experts
> 400 opleidingen
> 300 trajecten
> 20 onderwijsadviesbureaus

Voor scholen,
besturen, ouders
en beleidsmakers

Aanbod
Onderwijsexpertise.nl biedt u toegang tot een database
met het aanbod van onderwijsadviesbureaus en het biedt
een overzicht van geschikte onderwijsadviseurs (experts).
De zoekmachine leidt u via heldere selectiecriteria naar de
gewenste actuele informatie. U overziet hierdoor in één
oogopslag het aanbod op thema’s zoals passend onderwijs
of educatief partnerschap. Binnen de site kan worden
doorgeklikt naar profielen van adviseurs en organisaties
waardoor er een verbinding ontstaat tussen onderwijs
adviesbureaus, experts en aanbod.

Onderwijsexpertise.nl
De portal www.onderwijsexpertise.nl biedt u een overzicht

U kunt experts zoeken via verschillende zoekopdrachten,

van onderwijsadviesbureaus met het Keurmerk

zoals regio, sector en doelgroep.

Onderwijsadvies, hun experts en hun brede aanbod voor
ouders, scholen en (lokale) overheden. Via de landelijke
database kan snel en gemakkelijk worden gezocht in het
complete aanbod van alle bij EDventure aangesloten
onderwijsadviesbureaus. Van leerlingzorg, training en
coaching tot adviezen, seminars en congressen.

Actualiteiten
Op de homepage worden afwisselend thema’s belicht, zoals
verkeer, leerproblemen, taal en rekenen. Daarnaast wordt
ook ingespeeld op actuele thema’s, bijvoorbeeld week van
het pesten, Kinderboekenweek en nieuwkomers.

Annemarie Kaptein, directeur EDventure
“Als u zoekt naar de juiste expertise die uw bestuur of school kan helpen om
duurzame schoolontwikkeling te verbeteren ziet u vaak door de bomen het bos niet
meer. Het zoeken naar onderwijsondersteuning kost veel tijd en het zoekresultaat
valt vaak tegen. Een site met actuele informatie biedt scholen een compleet
overzicht van het aanbod van onderwijsadviesbureaus en dat helpt om de juiste
instrumenten in te zetten ter verbetering van het onderwijs”.

Zoeken, vergelijken, opslaan, delen en afdrukken
U kunt op verschillende manieren zoeken naar aanbod in
onderwijsexpertise.nl. U kunt bijvoorbeeld zoeken op
onderwijstermen via het zoekmenu. Daarna kunt u verfijnen
via regio, sector, type product en doelgroepen. U kunt uw
zoekopdracht ook verfijnen via subcategorieën.

Doelgroepen
- Scholen
- Besturen
- Ouders
- Beleidsmakers

> 900 experts
> 400 opleidingen
> 300 trajecten
> 20 onderwijsadviesbureaus

Nadat u een keuze heeft gemaakt krijgt u nadere informatie
over het aanbod. Bijvoorbeeld prijs, sbu, duur en type.
Daarnaast ziet u welke aanbieders er zijn en welke experts
horen bij dit aanbod.

U kunt aanbod vergelijken (maximaal 3), opslaan
(via favorieten), afdrukken en delen (via social media).

In onderwijsexpertise.nl vindt u naast experts
van onderwijsadviesbureaus ook een overzicht
van gekwalificeerde zzp-ers die scholen
en besturen ondersteunen en adviseren.
De zzp-ers staan geregistreerd in het Kwaliteits
register voor zelfstandig gevestigde onderwijs
adviseurs (KZGO).

Duurzame schoolontwikkeling vereist 
integrale onderwijsadvisering

Keurmerk Onderwijsadvies
Alle leden van EDventure zijn in het bezit van het
Keurmerk Onderwijsadvies. Het keurmerk toont aan dat

Het aanbod van de onderwijsadviesbureaus in

het onderwijsadviesbureau voldoet aan de kwaliteits

Onderwijsexpertise.nl is gebaseerd op onderstaande

criteria van hoogwaardig onderwijsadvies (ISO 9001) en

visie van EDventure op duurzame schoolontwikkeling.

het geeft inzicht in de klanttevredenheid (Cedeo-erkenning

Scholen zijn lerende organisaties wanneer zij in

Onderwijsadvies). U bent verzekerd van professioneel en

staat zijn zich als collectief continu te verbeteren,

kwalitatief hoogwaardig aanbod.

vernieuwen en ontwikkelen; passend bij de verande
rende omstandigheden. Om toekomstgerichte
schoolontwikkeling en professionalisering op maat
te vertalen naar een specifieke onderwijspraktijk
hanteren onderwijsadviesbureaus vier bouwstenen:

Onderwijsdatabank.nl
In aanvulling op Onderwijsexpertise.nl heeft EDventure

1 In partnerschap met scholen samenwerken aan

nog een andere portal: Onderwijsdatabank.nl.

kwaliteitsverbetering. Duurzame verbeter

De Onderwijsdatabank is de bibliotheekcatalogus van

processen vragen om een duurzame relatie.

bijna alle onderwijsadviesbureaus in Nederland met

2 Een wetenschappelijke kennisbasis vormt altijd de

duizenden beschrijvingen van boeken, tijdschriftartikelen,

basis, die ook écht op de werkvloer, in de klas,

video’s en dvd’s, leermiddelen, toetsen, leerlingvolg

moet beklijven.

systemen en tests. Het Onderwijstijdschriftenplein biedt

3 Ruimte voor ‘learning on the job’ en vormen van

een actueel overzicht van de i nhoudsopgaven van ruim 50

informeel leren. Leren in de eigen onderwijs

voor het onderwijs relevante tijdschriften. Via een uit

praktijk draagt maximaal bij aan zowel

gebreide zoekfunctie kunt u zoeken naar informatie op

persoonlijke als schoolontwikkeling.

onderwerp, titel, auteur en meer.

4 Professionaliseren is een doorlopende en school
brede activiteit. Integraal onderwijsadvies zet alle
geledingen van scholen in hun kracht.
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EDventure

EDventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Zij ondersteunt haar leden

Bezuidenhoutseweg 161

via informatievoorziening, lobby en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke)

2594 AG Den Haag

innovatie. De onderwijsadviesbureaus vormen een landelijk dekkend netwerk. De adviseurs staan
dagelijks in contact met scholen in het primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

070 315 41 00

Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden

info@edventure.nu

dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen

www.edventure.nu

aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen.

