Nederlandse studenten lanceren
onderwijsplatform voor
‘net-generatie’.
Amsterdam, 10 Mei - De nieuwe lichting scholieren begint op 17 Mei
weer aan de gevreesde eindexamens. Deze leerlingen maken deel
uit van de ‘net-generatie’, een generatie die is opgegroeid met
youtube en sociale netwerken en schreeuwt om aandacht op het
gebied van onderwijs.
Het vandaag officiëel gelanceerde onderwijsplatform StudyFlow, is
volgens studenten Edo, Tom en Philippe hét antwoord op deze
ongeduldige en snelle generatie.
Onderwijsplatform voor een net-generatie
StudyFlow is een online applicatie die leerlingen helpt bij het oefenen
van hun eindexamens en het analyseren van zwakke en sterke punten,
volgens de drie studenten is het echter veel meer dan dat:
Philippe Taminiau: “Dit is ons eerste baby-stapje in dit gebied, er is nog
zo ontzettend veel te verbeteren in het onderwijs. De komende jaren
willen we ons vol gaan inzetten om een frisse wind door het onderwijs
heen te blazen.”
Onverwacht succes
Eind April werd stilletjes de website geopend om de eerste
gebruikersreacties te meten. Na een paar dagen werd het concept zo
snel verspreid dat de site uit de lucht ging door overbelasting.
Tom van Vooren: “Bizar, van de ene op de andere dag hadden we
plotseling 300 actieve gebruikers. En we waren nog volop aan het
ontwikkelen.”

Afwijzing
Al snel merkten de jongens achter StudyFlow dat schoppen tegen de
gevestige orde niet altijd op prijs wordt gesteld. De jonge ondernemers
werden aanvankelijk dan ook niet overal even enthousiast onthaald:
Edo van Royen: “Bij het Ministerie van Onderwijs werd ons indirect
verteld dat we het niet bij het juiste eind hadden. Konden ze onze eerste
gebruikscijfers nu maar zien.”
Jonge ondernemers
StudyFlow is een iniatief van de 21-jarige Edo van Royen, de 20-jarige
Philippe Taminiau en de 19-jarige Tom van Vooren. Alle drie
bedrijfskunde-studenten aan de New Business School Amsterdam.
De studenten zijn nog op zoek naar partners en investeerders.
StudyFlow is te bezoeken op www.studyflow.nl, registreren is gratis.
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