
Digitale geletterdheid: we kunnen er niet meer omheen! Maar hoe pak je het aan? Wat zijn
de belangrijkste veranderstappen als je aan de slag wilt gaan met digitale geletterdheid
binnen je schoolbestuur?  Hoe krijg je inzicht in de digitale vaardigheden van het team,
zodat je weet waar kansen voor verbetering zitten? En wat kun je leren van de aanpak van
schoolbestuur LEV-WN? 

Dit en meer lees je in deze whitepaper over digitale geletterdheid.

Whitepaper digitale geletterdheid
Kennis, tips, praktijkvoorbeelden en tools

ZELF AAN DE

SLAG? START

MET DEZE DRIE

STAPPEN!



Digitale geletterdheid is hot en houdt de onderwijs-
gemoederen bezig. Maar liefst 96% van de besturen vindt de
noodzaak om leerlingen (verder) digitaal geletterd te maken
(zeer) groot. Steeds vaker heeft het thema een plek in
strategische beleidsplannen en ‘wil men er iets mee’. Dat
lijkt ook pure noodzaak, want de gemiddelde score (overall)
die leerkrachten aan de digitale geletterdheid van leerlingen
geven bedraagt een magere 4,9 op een schaal  van 0 tot 10.

De andere kant? Meer dan een kwart van de leerkrachten
heeft incidenteel of nooit aandacht voor digitale
geletterdheid. Een meerderheid van de leerkrachten (63%)
voelt wél de noodzaak tot verbetering van de digitale
geletterdheid van hun leerlingen, maar 36% 
voelt die noodzaak niet of nauwelijks.

Uit de praktijk

Bovenstaande  cijfers vinden we terug in de Monitor digitale
geletterdheid PO 2019. We herkennen dit beeld uit de
praktijk. Meer dan eens horen we zaken zoals:

“Natuurlijk zijn we op onze school bezig met digitale 
geletterdheid. Dat is belangrijk, want veel leerlingen zijn niet
of onvoldoende digitaal geletterd. Daarom werken we met
Chromebooks en tijdens projecten hebben we aandacht voor
het onderdeel informatievaardigheden. We doen ook mee met
de week van de mediawijsheid.
Nu er zoveel aandacht is voor digitale geletterdheid, in 
aanloop naar het nieuwe curriculum, voel ik als leerkracht wel
onrust. Komt er nu weer een vak bij? Hoe pak ik dit aan? Ik
voel die noodzaak niet altijd en vraag me af hoe we dit voor
elkaar gaan krijgen, maar ik wacht wel even af wat eruit gaat
komen en wat ons bestuur wil.”

We weten allemaal dat we niet om digitale geletterdheid
heen kunnen. Het geven van onderwijs heeft immers als
doel het aanleren van kennis, vaardigheden en attitude,
zodat we leerlingen optimaal voorbereiden op de wereld
die komen gaat. In die wereld spelen digitale
vaardigheden onmiskenbaar een steeds grotere rol, maar
een kind ontwikkelt deze niet vanzelf. Tegelijkertijd zien
we – zowel als uitkomst van de monitor als in de
dagelijkse praktijk – het spanningsveld op meerdere
vlakken en niveaus. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je
samen en doordacht aan de slag met digitale
geletterdheid, op een manier die past bij je visie, je
mensen en bij de dagelijkse onderwijspraktijk?

Daarvoor kun je, net als wij, de acht veranderstappen van
Kotter hanteren. In deze whitepaper lichten we de eerste
drie (en tevens de belangrijkste) stappen toe.

Om een verandering (in dit geval het goed inbedden van
digitale geletterdheid in je onderwijs) te laten slagen,
moet je beginnen bij de basis. Stel de juiste vragen,
bepaal doelen en creëer draagvlak in de hele organisatie.
De grootste uitdaging zit namelijk niet in het ontwikkelen
van lesmateriaal of in het schuiven van tijd om een extra
methode te gaan gebruiken, maar in het creëren (laten
zien en voelen) van urgentie en eigenaarschap bij alle
teamleden, in het zo goed mogelijk integreren van
digitale geletterdheid in de huidige context en in het
gezamenlijk optrekken als school of bestuur.

Digitale geletterdheid: start met deze drie stappen!

Begin bij de basis!

Maar... Hoe start je? 



Stap 1: Verhoog het urgentiebesef
Waarom willen we iets met digitale geletterdheid? Het
antwoord kan zijn ‘omdat dat een wettelijke verplichting is’,
maar dat voedt het enthousiasme niet. Beter is om op zoek
te gaan naar hetgeen wat mensen drijft en waar ze nu
tegenaan lopen, zoals ‘hap-snap’ activiteiten in plaats van
de verbinding met de visie en het curriculum. Laat collega’s
ook nadenken over hoe zij hun leerlingen klaar willen
stomen voor het voortgezet onderwijs. En vergeet niet hoe
belangrijk het is dat schoolleiders de urgentie voelen en hun
eigen verantwoordelijkheid zien.

Stap 2: Vorm een leidend team
Naast actief en betrokken leiderschap is er ondersteuning
nodig van enthousiaste mensen die meerwaarde zien in het
integreren van digitale geletterdheid. Een team van
koplopers kan het urgentiebesef vergroten en heeft een
belangrijke rol in het motiveren van collega’s. Deze
verbinding, het samen doen, is een van de belangrijkste
voorwaarden voor succes.

Tip: heb je deze experts te weinig in huis? De opleiding
Specialist digitale geletterdheid zorgt ervoor dat zij
voldoende bagage hebben om aan de slag te gaan. 
Hier lees je er meer over! 

Stap 3: Ontwikkel visie en strategie
De leidende coalitie ontwikkelt gezamenlijk een concrete, 
realistische en eenvoudige visie. Zoek hierbij naar de
essentie: waar staan we nu, waar willen we heen en waarom,
aan welke knoppen moeten we dan draaien en wat betekent
dat voor onze aanpak? Doe in deze fase ook een nulmeting
van de beginsituatie, zodat je de 
beste strategie kunt bepalen. Wat is het niveau van digitale
geletterdheid van leerkrachten en wat is er nodig op het
gebied van professionalisering (dit doe je bijvoorbeeld met
de vaardighedenscan), waar zitten al kansen binnen ons
eigen curriculum (om stapelen te voorkomen) en zijn andere
randvoorwaarden op orde?

De drie belangrijkste stappen

Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag:
draagt dit bij aan de ontwikkeling van kinderen? Is het
antwoord ‘nee’, dan stoppen we ermee en beoordelen
we het onderliggende doel op toepassing.” Aan het
woord is Henk Eilander, Directeur LEV Academie en
Projecten bij LEV Scholengroep West Nederland (LEV-
WN),  een organisatie met 25 christelijke basisscholen.
“In het onderwijs moet er van alles. Daarmee zijn
leerkrachten volgend geworden, in plaats van dat er op
hun vak wordt ingezet. Wij vinden dat dat anders kan
en willen ‘terug naar de bedoeling’. We geven
leerkrachten eigenaarschap, 
ruimte en vertrouwen. Dan kan er beweging ontstaan.”

Onderwijsverbetering door focus op mensen
Die beweging is er bij LEV-WN ook voortdurend op het
gebied van ICT en digitale geletterdheid. “Zo’n zeven jaar
geleden hebben we een academie voor onze eigen
medewerkers opgericht. Op diverse domeinen – zoals taal,
rekenen, cultuur, gedrag, jonge kind, hoogbegaafdheid en
ICT – zijn we gestart met netwerken. Het ICT-netwerk hield
zich in eerste instantie voornamelijk bezig met hardware
matige en infrastructurele zaken, zoals het ontzorgen van
scholen en gezamenlijk inkopen van devices. Maar al snel
kwamen we tot het besluit dat als we het onderwijs
 er echt beter mee wilden maken, we de focus zouden
moeten leggen op de onderwijskundige kant en ICT-
vaardigheden. En zo geschiedde: inmiddels hebben we
een sterk netwerk van 25 onderwijskundig ICT’ers.”

Leerlijn digitale geletterdheid
Het OICT-netwerk van LEV-WN is samen met O21 bezig
met het ontwikkelen van een leerlijn digitale
geletterdheid. “Een tijd terug hebben we met een
nulmeting  in kaart gebracht hoe het gesteld is met de ICT-
vaardigheden van onze  medewerkers. Vervolgens hebben
de OICT’ers samen gekeken wat het  minimale niveau
binnen LEV zou moeten zijn op het gebied van digitale 
vaardigheden. En toen… zagen we even door de bomen
het bos niet meer. Want hoe ga je vervolgens in de praktijk
aan de slag met al die informatie en met digitale
geletterdheid? O21 hielp ons daarbij en is  samen met de
OICT’ers gestart bij de basis: met het stellen van 
essentiële vragen en doelen en het creëren van draagvlak
in de hele  organisatie... Lees de rest van interview op onze
website

Praktijkvoorbeeld LEV-WN: ICT als
bouwsteen voor onderwijsverbetering

n 
Tip: ontwikkeltraject digitale geletterdheid

Wil je net als LEV-WN aan de slag met digitale geletterdheid
en wil je meer weten over een ontwikkeltraject? 
Neem dan contact op met Henk van de Hoef, henk@o21.nu,
tel. 06 - 57 57 65 05.

https://o21.nu/opleidingen/specialist-digitale-geletterdheid/
https://o21.nu/digitale-vaardighedenscan/
https://o21.nu/digitale-vaardighedenscan/
https://o21.nu/ict-als-bouwsteen-voor-onderwijsverbetering/
https://o21.nu/advies-begeleiding/ontwikkeltraject-digitale-geletterdheid/


Over O21

Onderwijs is altijd in beweging. Maar hoe richt je het slimmer in? En waar start je als je nauwelijks door de
bomen het bos nog ziet? O21 helpt je hierbij. Wij geloven dat professionals beter samen kunnen werken en
leren door de kansen die doordacht digitaliseren biedt.
We ondersteunen door overzicht, inzicht en vooruitzicht te creëren. We brengen in kaart wat er al goed gaat en
wat er écht nodig is. Daarbij hebben we oog voor jullie visie, maar vooral voor (de ontwikkeling van) mensen.
Want sterke leerkrachten zijn dé succesfactor voor goed onderwijs. Zo helpen we jullie een stap verder. 

 

Uit onderzoeken blijkt dat er nog veel winst te behalen valt in het verbeteren van ICT-bekwaamheid van zowel
leerkrachten als leerlingen. Wil je hier als school of bestuur mee aan de slag? Dan is het nodig om te weten waar je staat,
zodat je gericht ondersteuning of professionalisering in kunt zetten om de gestelde ambities te behalen.

De digitale vaardighedenscan is een online applicatie die inzicht geeft in het huidige vaardigheidsniveau en daarmee
handvatten geeft voor het gewenste nascholingsaanbod binnen je school of bestuur. Met een brede set aan indicatoren
meet de scan op zes domeinen hoe vaardig medewerkers zijn en hoe vaak ze deze vaardigheden inzetten. De zes
domeinen zijn afgestemd op de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. Ze omvatten onder andere digitale
geletterdheid, de inzet van adaptieve digitale leermiddelen, volgen en sturen en de professionele ontwikkeling.

Uitgebreid inzicht met een helder dashboard
Gebruiksvriendelijk
Besparing in kosten
Adaptief en gepersonaliseerd
Onderbouwd
Up-to-date

De voordelen van de digitale vaardighedenscan

Nieuwsgierig? 

Lees hier wat de digitale vaardighedenscan voor jouw
schoolbestuur kan betekenen. 

Heb jij de digitale vaardigheden van je team(s) al in beeld? 

info@o21.nu | Spoorlaan 2A | 2411 ER BodegravenO21 onderwijsadvies | www.o21.nu | 

https://o21.nu/
https://o21.nu/wp-content/uploads/2020/02/Digitale-vaardighedenscan-2020.pdf
https://o21.nu/contact/contactformulier/
https://o21.nu/

