Om de aansluiting bij de jeugd van tegenwoordig niet te missen,
verandert het onderwijs mee.

Glasvezel dat
scholen verbindt

Pubers. Je ziet ze nooit met lege handen, ze zijn vergroeid met hun smartphone,
tablet of smartwatch. Digitale informatie en multitasken is voor hen dagelijkse
kost. Om de aansluiting bij de jeugd van tegenwoordig niet te missen, verandert
het onderwijs mee. David Metten, teamleider ICT op Onderwijsgemeenschap
Venlo & Omstreken (OGVO), zag het een paar jaar geleden al aankomen en
liet een glasvezelverbinding aanleggen door NDIX: ‘Door de supersnelle
internetverbinding is de tevredenheid onder onze gebruikers gestegen.’
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Over de OGVO Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) verzorgt voortgezet onderwijs voor
leerlingen in de regio Venlo, van vmbo tot en met gymnasium. De Onderwijsgemeenschap
is

een

samenwerkingsstichting,

opgebouwd

uit

drie

gelijkwaardige

campussen:

het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege. Elke school heeft een
eigen specialisatie: van sport op het Blariacum, techniek op het Den Hulster tot kunst en
cultuur op het Valuascollege. In totaal telt het OGVO 6000 leerlingen en ongeveer 650
medewerkers.
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