
Ervaringen uitwisselen met andere schoolleiders op Edualdo 

Schoolleiders en teamleiders kunnen nu op een snelle, laagdrempelige, veilige en 
besloten manier online kennis en ervaringen uitwisselen via edualdo.nl.  

Scholen hebben de afgelopen tijd een enorme innovatiesprong gemaakt op het gebied 
van afstandsonderwijs, ict en coaching. Deze uitdaging heeft laten zien dat scholen 
enorm flexibel zijn, zich snel kunnen aanpassen en vol energie ontwikkelingen in gang 
zetten. Maar hoe zorg je als school dat de opgedane kennis geborgd blijft? Hoe geef je 
straks vorm aan de anderhalvemetermaatschappij? 

Schoolleiders geven aan behoefte te hebben aan het uitwisselen met collega’s.


Praat mee in de besloten groep 
Om kennisuitwisseling tussen school- en teamleiders te faciliteren heeft Edualdo – het 
online platform voor uitwisseling van kennis en ervaring door leraren – een nieuwe groep 
aangemaakt speciaal voor deze groep. Zij kunnen hier hun vragen kwijt en ervaringen 
uitwisselen. De groep is besloten en alleen zichtbaar voor schoolleiders die een Edualdo-
account hebben. Via deze link kun je een gratis account aanmaken en direct meepraten!


Achtergrond Edualdo 
Edualdo is in 2018 ontstaan vanuit de behoefte van leraren om kennis uit te wisselen, ook 
met collega’s van buiten de eigen school. Schoolinfo heeft samen met leraren het 
kennisplatform ontwikkeld en inmiddels zijn er ruim 1.500 leraren uit zowel primair als 
voortgezet onderwijs actief.


Schoolinfo werkt, samen met de VO-raad en de PO-Raad, met leraren, teamleiders en 
schoolleiders aan de ontwikkeling van Edualdo. Met steun van het ministerie van OCW. 

Vragen? Heb je vragen over Edualdo? Neem dan contact op via info@edualdo.nl of 030 – 
232 4890.
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht
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