
SCHOOLLEIDERS: 
IMPLEMENTATIE VAN 
DIGITALE 
GELETTERDHEID
BÈTAPARTNERSCONFERENTIE 2022

● technische ondersteuning 
○ via Chat: Kubilay Tarhan
○ via Whatsapp: Convex Support +31 6 28362196

● chat voor vragen/opmerkingen/suggesties 
● handje: om aan te geven iets toe te willen voegen aan het 

gesprek
● controleer de naam waarmee je in de zoom-meeting zichtbaar 

bent.
● zet standaard de microfoon op mute.



Workshop
Doel
- wat is Digitale Geletterdheid
- waarom Digitale Geletterdheid
- hoe dit schoolbreed te implementeren

Hoe
- uitwisseling van ervaring
- inspiratie
- contact



Agenda

De workshop zal als volgt verlopen:
• introductie 
• Digitale Geletterdheid
• in gesprek 
• afronding met een samenvatting en zicht op 

een vervolg 



Introductie

Bètapartners
• Agnes Kemperman (Programmamanager 

Bètapartners)
• Jasper Dukers (vakdidacticus, vaksteunpunt 

coördinator Informatica, docent)

Panel
● Eelco Dijkstra
● Gerard den Hertog
● Berry Nieskens



Poll

Geef aan of en in welke mate Digitale 
Geletterdheid op jouw school al aan de orde is.



Wat is jouw rol?

Geef in de chat aan wat jouw rol op jouw school 
als het gaat om Digitale Geletterdheid?



7

Nieuw leergebied

Doel: leerlingen op eigen 
kracht te leren functioneren in 
een samenleving waarin 
digitale technologie en media 
een belangrijke plaats hebben. 

● Zes contexten
● Vier leerling perspectieven
● Vier inhoudelijke domeinen
● Zes thema`s

Curriculum.nu. (2019). Voorstellen ontwikkelteam Digitale geletterdheid. 
https://www.curriculum.nu/download/voorstellen-digitale-geletterdheid/

Digitale Geletterdheid



Status

● curriculum.nu afgerond -> "bouwstenen"
○ DG: "waar mogelijk, geïntegreerd in andere vakken; waar nodig, als 

apart vak"

● nu: https://www.curriculumcommissie.nl
○ eindadvies sep. 2024

● opdracht aan SLO (van okt 2021): 
○ uitwerken concept-kerndoelen PO en onderbouw VO

● voor de leergebieden: 
○ Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Engels/Moderne Vreemde Talen, 

Burgerschap, Digitale Geletterdheid, Mens & Maatschappij, Mens & 
Natuur, Kunst & Cultuur en Bewegen & Sport

https://www.curriculumcommissie.nl/


Voorbeelden

Geef kort in de chat aan hoe Digitale 
Geletterdheid op jouw school georganiseerd is.



In gesprek
Hoe kom je tot een visie over Digitale 
Geletterdheid
- een visie geeft richting, inspireert en brengt 

focus
- benaderen vanuit 3 perspectieven: 

- waarden (ideeën en idealen waar we naar 
streven)

- pedagogische visie/signatuur van de school
- onderwijsopdracht: wettelijk/kerndoelen, 

doelstelling zoals die van Biesta (kwalificatie, 
socialisatie en subjectificatie)

- uiteindelijke doel kansen op de arbeidsmarkt 
deelname aan de democratie etc. (zie ook de de 
buitenste cirkel in curiculum.nu model)



In gesprek

“Een visie over Digitale Geletterdheid”

• In breakout rooms
• Iedere breakout room zal begeleid worden 

door een panellid
• 10/20 minuten
• Werkblad (zie link in de chat)
• In het werkblad staan de stellingen

Als er iets mis gaat:
• ga terug naar de hoofdvergadering via de link 

in de uitnodiging
• gebruik de chat



Discussie

Wat kwam er uit de discussie?
Wat zijn je vragen m.b.t. DG 
Welke aspecten zorgden voor inspiratie?
Op welke onderwerpen of aspecten zou een 
vervolgbijeenkomst nuttig kunnen zijn?



- kort samengevat
- oproep om elkaar op te zoeken om kennis en 

ervaring uit te wisselen.
- in de chat: inventarisatie van onderwerpen 

voor toekomstige DG bijeenkomsten
- gebruik en neem het werkdocument mee
- er zal een verslag van deze bijeenkomst 

worden toegestuurd aan de aanwezigen

Ten slotte



Verdieping

• Curriculum.nu
https://www.curriculum.nu/voorstellen/digitale-geletterdheid/samenvatting-digitale-geletterdh
eid/ 

• Kennisnet
https://www.kennisnet.nl/digitale-geletterdheid/ 

• I&I
https://www.ieni.org/dg-in-het-onderwijs/

• Handboek Digitale Geletterdheid
https://www.ieni.org/handboek-digitale-geletterdheid/

• DG in Europa
https://www.slo.nl/zoeken/@19472/cidree-digitale-geletterdheid-europa/ 

• Betapartners en Digitale Geletterdheid
https://www.betapartners.nl/informatica/

• Opdracht aan SLO voor bijstellingen leerdoelen PO en onderbouw 
VO
https://www.curriculumcommissie.nl/_files/ugd/de92a5_321bbd8104de425ba206990fa578
b1d8.pdf  

https://www.curriculum.nu/voorstellen/digitale-geletterdheid/samenvatting-digitale-geletterdheid/
https://www.curriculum.nu/voorstellen/digitale-geletterdheid/samenvatting-digitale-geletterdheid/
https://www.kennisnet.nl/digitale-geletterdheid/
https://www.ieni.org/dg-in-het-onderwijs/
https://www.ieni.org/handboek-digitale-geletterdheid/
https://www.slo.nl/zoeken/@19472/cidree-digitale-geletterdheid-europa/
https://www.betapartners.nl/informatica/
https://www.curriculumcommissie.nl/_files/ugd/de92a5_321bbd8104de425ba206990fa578b1d8.pdf
https://www.curriculumcommissie.nl/_files/ugd/de92a5_321bbd8104de425ba206990fa578b1d8.pdf


• Bedankt panelleden Gerard, Berry en Eelco 

• Bedankt Kubilay voor de techniek

• Bedankt alle aanwezigen voor jullie inbreng!

• De Zoom Meet blijft open

• Bekijk het programma op Bètapartners en Digitale 

Geletterdheid
https://www.betapartners.nl/informatica/

• Mail ons: bureau@betapartners.nl 

We houden contact

https://www.betapartners.nl/informatica/
mailto:bureau@betapartners.nl

