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TOM ONDERWIJS is ontstaan toen ik in 2018 ben gestart als
ZZP'er. Een naam die staat voor een co-creatie van
ondernemers en enthousiastelingen die het onderwijs
mooier willen maken op een creatieve en vernieuwende
manier. Samen bereik je meer dan alleen en samenwerken
is ook gewoon veel leuker. Ik zet dus graag mensen in die
iets toevoegen aan dat wat ik een school wil brengen.
"Moet je je niet op 1 ding richten? Kiezen voor 1
specialisme?" - dat hoorde ik toen ik startte in september
heel veel. Ik heb erover getwijfeld, maar nu is mijn
antwoord heel bewust "NEE!" Ik verzamel mensen om mij
heen die vanuit verschillende expertises mijn werk kunnen
aanvullen, zodat we samen heel erg veel verschillende
dingen kunnen bieden.
De kernwaarden van Tom onderwijs zijn PLEZIER en
CREATIVITEIT. Vanuit deze kern laten we vernieuwingen,
kwaliteitsimpulsen en creaties ontstaan op scholen en
inmiddels ook steeds meer in andere branches.
Ondertussen hebben we al heel veel verschillende
opdrachten uitgevoerd en ervaringen opgedaan. Kijk vooral
ook op de website om hier een beeld van te krijgen.
In deze folder vind je meer informatie over de diensten die
we kunnen bieden. Wil je beweging in je school of
organisatie? Nodig ons eens vrijblijvend uit ;-)
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TOM ONDERWIJS

SAMEN BEREIK JE
MEER DAN ALLEEN!
ER ZIJN ZOVEEL
LEUKE DINGEN!
WE DOEN HET
GEWOON ALLEMAAL!
CREATIVITEIT ZORGT
VOOR PLEZIER,
MINDER WERKDRUK
EN EFFECTIVITEIT!
SAMEN CREEEREN IS
HET NIEUWE LEREN!
Tom, Femmie, Andy,
Ashley, Marjolein
&co!

ONDERWIJS

BEGELEIDING

Hedendaags onderwijs vraagt veel nieuwe

Daarbij is het uitgangspunt voor mij altijd dat elk

vaardigheden van leerkrachten en kinderen. Ik

begeleidingtraject start vanuit gezamenlijke

denk graag mee hoe ik voor jullie school iets kan

verantwoordelijkheid met het team van de school

betekenen in toekomstgericht onderwijs. Zowel

en vanuit plezier en passie voor onderwijs.

op pedagogisch- als op didactisch vlak.
Het is mijn doel om hier geen lange luisterIk kijk graag met jullie mee naar

studietrajecten van te maken. Ik wil juist een

verandertrajecten op het gebied van interne

praktische invulling geven aan een traject dat

begeleiding, kwaliteitszorg of onderwijsinhoud.

direct wat oplevert voor de school. Voordat een

Ik heb ervaring met verbetertrajecten rondom

traject start kom ik altijd eerst met jullie in

spelling, taal, WO, rekenen, gedrag en sociaal

contact om met elkaar te bepalen wat het doel

emotionele ontwikkeling binnen scholen voor

van de begeleiding is en op welke manier

primair onderwijs.

ik hierin kan bijdragen.
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VIDEO

PROJECTEN
Door mijn passie voor visueel werken ervaar ik

Bij een videoproject kom ik altijd eerst in contact

steeds meer wat het aanbieden van beelden doet

om samen te kijken wat de wensen zijn en wat

met het overbrengen van je boodschap en het

het doel van de video is. We besluiten dan samen

aanspreken van mensen. Met beelden kun je

of we gaan voor 1 of meerdere 'draaidagen.

zoveel meer zeggen dan met woorden alleen.

Ik werk samen met meerdere videografen en
Door middel van video kun je laten zien waar je

filmmakers, zodat we voor elke videovraag een

als school voor staat of kun je een onderwerp

passend antwoord kunnen bieden. Van flitsende

waar je aan werkt meer aandacht geven. Of

promofilm tot een docu met sfeerbeelden van je

wellicht alleen laten zien waar je voor staat of

school, organisatie of feest.

waar je goed in bent als organisatie!

Een videoproject is zulk maatwerk dat de prijzen
Films maken doe ik samen met een groepje
kinderen van jullie school of samen met mijn
eigen collega's. Voor elk project maken wij een
plan op maat.
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op offertebasis is ;-)

PR
&
BRANDING
De uitstraling van jullie huisstijl en documenten

vanuit de Creatie Studio werken we met

is heel belangrijk voor hoe jullie organisatie of

verschillende creatieve ondernemers samen. Zo

school wordt gezien door anderen. Vaak zien we

hebben we voor iedere klus een geschikt

dat er bij basisscholen nog wel wat extra

persoon. Of het nou een gehele boost van jullie

aandacht mag worden besteed aan het

huisstijl, logo en website is of het 'pimpen' van

zogenoemde 'branden' van je school. Alleen gaat

een schoolplan, schoolgids of andere

het vaak om enorme bedragen als je dit bekijkt bij

documenten of jullie social media account.

de grote marketingbureaus.

Voorafgaand aan de opdracht komen we altijd
Hoe zorg je dat je documenten en social media

met je in contact. We kijken welke vraag er ligt

accounts er aantrekkelijk uitzien en passen bij

en wat wij hierin kunnen betekenen. Is het alleen

wat jullie als school willen uitdragen, maar

het uitvoeren van een opdracht of is het gewenst

zonder enorme 'PR budgetten'?

dat we ook meedenken in het BRANDEN van jullie
organisatie.

Met een aantal kleine toevoegingen, visuals of
lay-outs kunnen we jullie huisstijl een enorme

Het uurtarief is €85,- maar de meeste projecten

boost geven.

worden op offertebasis besproken met u
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VISUAL
THINKING
Beelden zeggen meer dan 1000 woorden. Je hoort

We komen graag op jullie school of in jullie

het vaak, maar wat doen we er eigenlijk mee? Met

organisatie voor workshops op maat, tekeningen

visueel werken (ook wel zakelijk tekenen

op maat of workshops voor kinderen.

genoemd) leer je de boodschappen die je wilt
overbrengen anders vormgeven. Het gaat vooral

Daarnaast organiseren wij kleinschalige

over tot de kern komen en zichtbaar maken van

workshops op kantoor. Zowel op aanvraag en op

je bedoeling.

maat als standaardworkshop. Op de website en
linkedin en instagram houden we je op de hoogte.

Op de scholen waarmee ik met visueel werken
heb gewerkt merk je dat de teams in een flow

Wil je door ons een tekening laten maken? Wil je

komen en kinderen meer betrokken raken bij hun

een brainstormsessie met de methodieken van

leerproces. Daarnaast worden vergaderingen en

visual thinking? Bel mij gerust voor de

beleidsplannen opeens zoveel helderder en

mogelijkheden.

effectiever.
Voor prijzen van workshops verwijzen we graag

Visueel werken draagt bij aan een verminderde

naar www.tomonderwijs.com

werkdruk, meer plezier in je werk en vooral een
heel effectieve manier om duidelijk te maken wat
je over wilt brengen.
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De andere projecten zijn op offertebasis

COTEACHING
Co-teaching is een vorm van coaching-on-the-

Co-teaching is een efficiënte vorm van

job, waarbij een collega of deskundige als

leerkrachtcoaching, omdat je het samen doet.

evenwaardige partner met de leraar ín de klas

Vanuit de hulpvraag van de leerkracht kijk je

werkt. De leraar wordt tijdens de les gecoacht en

samen wat wel en wat niet werkt.

kan de adviezen en tips dus direct uitproberen.
Het vergroot de handelingsvaardigheid en

De trajecten die ik tot nu toe heb begeleid

verbetert de attitudes van de leraar.

hebben prachtige resultaten opgeleverd. Meer

Co-teaching voorziet hem of haar zo van krachtig

zelfvertrouwen van de leerkracht voor de groep,

en doeltreffend gereedschap in de les en biedt

meer plezier in het lesgeven en een positieve

daarmee meer mogelijkheden dan bijvoorbeeld

waardering voor didactisch handelen van de

alleen ‘extra handen in de klas’.

inspecteur!
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TEAM
COACHING
BUILDING
UITJES

“Goede relatie met collega’s maakt leraren

Tom Onderwijs staat voor PLEZIER. Zowel in het

gelukkig”

onderwijs als eigenlijk alle andere organisaties.

Wij geloven hier enorm in en hebben hier ook

We helpen dus graag mee om in jullie organisatie

ervaringen mee. Met een goede energie en flow

meer plezier te brengen. Want plezier brengt

in je team voelen zaken minder snel als werkdruk

ook betere samenwerking

en is het werken zoveel leuker. Laten we hier
voor gaan! Werken vanuit PLEZIER!!

We kunnen met (bijna) elk budget wel een leuk
uitje organiseren. Kom gerust eens langs of bel

Femmie en ik bieden verschillende vormen aan

om de mogelijkheden te bespreken.

om dit voor elkaar te krijgen.
Teamcoaching als er wat extra begeleiding nodig

Coaching en teambuilding is n.a.v. de vraag op

is voor jullie team, maar ook teambuilding of een

offertebasis

leuk teamuitje om deze relaties te onderhouden
of versterken.
We proberen hierbij altijd zoveel mogelijlk samen
te werken met lokale ondernemers.
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www.tomonderwijs.com
tom@tomonderwijs.com
0618883455
@tomonderwijs
@onderwijsvent
@ashleytekent

