
Digitalisering: de blik op vooruit!



Wie ben ik?

• Marvin Reuvers

• Gepassioneerd onderwijsmens

• Onderwijsadviseur Digitale Geletterdheid

• Toezichthouder bij Rabobank



• Digitale geletterdheid eindelijk op de landelijke agenda

• Digitale geletterdheid in het (heel) kort

• Vier pijlers rondom ICT in het onderwijs

• Actuele stand van zaken

• Good practice

Agenda Lunchcollege



• Curriculum.nu

• Betere doorstroom van 

KO-PO-VO-MBO-HO

• Doel: operationeel vanaf 

schooljaar 23-24

Op de landelijke Agenda



Digitale geletterdheid

1957

Vanaf 2023 in het 
Nederlands 
onderwijscurriculum

1 2 3

(in het heel kort)



• Koppelen aan de context 

(afhankelijk van populatie, 

doelgroep, omgeving en 

kwaliteiten van het team)

• Heeft niet per definitie met 

technologie te maken

• Een kartrekker op schoolniveau 

als katalysator

Digitale geletterdheid



• Corona zorgde voor herijken 

prioritering: Nederlandse taal en 

Rekenen/Wiskunde voorop (met 

name richting eindexamens VO).

• Integreer Digitale Geletterdheid 

in andere vakgebieden.

Actuele stand van zaken



• Kerndoelen moeten zo 

geformuleerd worden, dat ze 

verbinding leggen met de huidige 

praktijk.

• In 2022-2023 pilotscholen om 

uitvoerbaarheid nieuwe 

curriculum vast te stellen.

Actuele stand van zaken



Stelling

“Taalvaardigheid is nog altijd belangrijker dan digitale vaardigheid”

• Eens

• Oneens



Stelling

“Een leerkracht/docent hoeft zelf niet de digitale vaardigheid te 

beheersen die hij/zij leerlingen wel laat uitoefenen”

• Eens

• Oneens



De gevolgen van afstandsonderwijs

Menselijkheid Rechtvaardigheid Privacy en autonomie

Bron: Kersti Kaljulaid, ESHA Biennial Conferentie, 2018



Ethische waarden onder druk



Ethische waarden onder druk

• Niet elk kind is in staat om goed te leren 

(werkplek/hardware/privacy)

• Digitaal contact wordt als minder menselijk ervaren

• Meer adaptiviteit (tempo/niveau/manier van instructie)

• Veiligheidsaspect (privacy/AVG) werd gemakkelijker genegeerd



Veiligheid voorop

• Verantwoord gebruik data leerlingen en ouders

• Afspraken maken met softwareleveranciers

• Aanspreekpunt binnen de organisatie voor incidenten

• Maak het melden van incidenten laagdrempelig

• Het allerbelangrijkste: blijven(d) communiceren over IBP-beleid



Poll

Welke score geeft u uw bestuur rondom het organiseren van IBP?

Geef een antwoord tussen de 1 en 5. Geen mening is ook een 
optie.



Stelling

“Van een leerkracht of docent wordt teveel gevraagd rondom IBP, 
waardoor de onderwijskwaliteit in het gedrang komt.”

• Eens
• Oneens



AVG-Issues

Zet onderstaande incidenten op volgorde van meest tot minst 

voorkomend.

A. E-mail met persoonsgegevens naar verkeerde ontvanger

B. Overzichten met leerlinggegevens op papier verspreid

C. USB-stick of datadrager verloren met persoonsgegevens

D. Misbruik account door niet vergrendelen desktop

E. Onveilig gebruik wachtwoorden



Perspectief van de docent

• Veel initiatief

• Trots op aangeleerde vaardigheden

• Veel ruimte om zelf onderwijs in te richten

• Ouders zijn meer op de hoogte van de (leer)ontwikkeling van 

hun kind



Afstandsonderwijs toegespitst op DG

Monitor hybride onderwijs
Smeets, E – KBA Nijmegen - 11-2020



Monitor hybride onderwijs

‘Leerlingen en hun ouders willen meer
zicht op het eigen leerproces en de 
doelen waaraan ze werken’.



Monitor hybride onderwijs

‘De docent die 
vooraf het meest
op zag tegen
afstandsonderwijs, 
verwacht hier voor
de toekomst het 
meest van.’



Monitor hybride onderwijs

‘70% van de schoolleiders vindt 
het belangrijk om veel ruimte te 
bieden aan zijn teamleden om te 
experimenteren met digitaal 
leer- en ontwikkelingsmateriaal’.



Ontwikkelingen



Of deze?



Of deze?



Good practice

Woordenschat

Spreken en luisteren

Schrijven

Taalbeschouwing



Vragen? Stel ze in de chat!
Dank voor uw aandacht 


