Opleiding

Specialist digitale
geletterdheid
Een praktische, duurzame aanpak om zelf aan de slag te gaan
Digitale geletterdheid gaat een vaste plek innemen binnen het
onderwijscurriculum. Het doel daarvan is dat scholen leerlingen
beter voorbereiden op de ontwikkelingen in de maatschappij en op
hun toekomst. Deze ontwikkeling roept echter de nodige vragen op
bij scholen. Want hoe maak je de beste keuzes? Moet er een nieuwe
methode aangeschaft worden of kan digitale geletterdheid een
plek krijgen binnen taal- of zaakvakken? En wat betekent dat voor
professionals?
Als school kun je niet meer om digitale geletterdheid heen. Maar ermee aan
de slag gaan kan best een zoektocht zijn. Geen zorgen: na het volgen van deze
opleiding heb je de antwoorden en ben je Specialist digitale geletterdheid voor
jouw school of bestuur. Je hebt dan alles in huis om samen met je collega’s
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stappen te zetten.

Maak kennis met O21
O21 maakt mensen tot prioriteit; zij zijn de sleutel tot onderwijsverbetering. We helpen organisaties, teams en leerkrachten te
groeien door naast hen te lopen en te verbinden. Omdat we zelf jarenlang met onze voeten in de onderwijsklei stonden, kunnen
we ons als geen ander in hen verplaatsen. Bij alles wat we doen slaan we de brug tussen onderwijskundige visie, ICT en de
dagelijkse praktijk. Waarom doen jullie wat jullie doen? Waar staan jullie nu en waar willen jullie naartoe? En wat is dan nodig?
Het lijken simpele vragen, maar ze zijn cruciaal. Wij helpen met het beantwoorden ervan, begeleiden met alles wat nodig is en
bieden opleidingen om zo organisaties en professionals te versterken.

Inhoud van deze opleiding
De opleiding Specialist digitale geletterdheid gebruikt veel verschillende
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werkvormen en is praktisch ingestoken: het geleerde kun je meteen in de
praktijk toepassen. Na afloop van de opleiding heb je een praktisch plan
van aanpak met duidelijke speerpunten, dat aansluit op de visie van je
school. Omdat het team betrokken wordt en je zelf veel kennis opdoet,
garanderen we een duurzame aanpak!

Intake
Voorafgaand aan de opleiding hebben we een persoonlijke intake zodat we je
beter leren kennen. We zoomen in op de specifieke schoolsituatie, populatie,
je persoonlijke vragen en de schoolontwikkelvragen

Dag 1

Waarom digitale geletterdheid?
• Kennismaken en delen van elkaars persoonlijke en schoolontwikkelvragen.
• Terugblik en vooruitblik op digitale geletterdheid.
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• Analyseren van de huidige situatie: waar staat je school nu? Welke visie heb
jij op leren? En jouw team? Welke stappen ga je zetten en wat heb je nodig
om je team mee te krijgen?

Dag 2

ICT-vaardigheden & Computational Thinking
• We gaan dieper in op het domein ICTvaardigheden. Wat verstaan we
hieronder? Wat willen jullie dat leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode geleerd hebben? Samen analyseren en prioriteren we de
verschillende vaardigheden. We maken ook de vertaalslag naar het team:
welke deskundigheid dient het team minimaal in huis te hebben en hoe
gaan jullie dat bereiken?
• In de middag neem je deel aan een praktische workshop en maak je kennis
met programmeren, coderen, digitaal leren in relatie tot computational
thinking. Daarnaast gaan we aan de slag met het ontwerpen van het
onderwijs; van goede les naar leerlijn.

Tussentijds: formatieve evaluatie
Tijdens deze opleiding vergroot je niet alleen je kennis en expertise; je schrijft
binnen dit traject ook een plan van aanpak. Tussen dag 2 en 3 ontvang je de
eerste formatieve feedback. Dat betekent dat we samen (opnieuw) bekijken
waar je nu staat (ten opzichte van de intake), waar je graag heen wilt, welke
concrete stappen je gaat zetten en hoe de docent jou daarbij kan begeleiden.

Dag 3

Mediawijsheid & Informatievaardigheden
Hoeven leerlingen maar één week per jaar mediawijs te zijn, of heeft je school
het hele jaar door aandacht voor dit belangrijke thema? Wat verstaan jullie
onder mediawijsheid? Welke kansen zijn er om dit thema te verbinden aan het
thema informatievaardigheden? En wat doen jullie heel bewust niet? Na deze
dag heb je helder welke keuzes het beste passen voor jouw school.
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Dag 4

Excursie en afsluiting
Aan het begin van dag 4 bezoeken we een innovatieve organisatie. Waar
gaan de leerlingen van nu straks mogelijk werken en wat betekent dit voor
het huidige curriculum? Je krijgt een flinke dosis inspiratie mee.
Tijdens het middagdeel presenteer je op interactieve wijze het plan van
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De opleiding vindt in het midden van

aanpak dat je gedurende de opleiding gemaakt hebt en laat je zien dat je

het land plaats en start in maart 2020.

zelf de noodzakelijke digitale vaardigheden bezit. We geven elkaar feedback
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en tips. Tijdens deze dag zijn ook de schoolleiders van harte uitgenodigd!
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Digitale geletterdheid community
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Optioneel

Duur

Professionele ondersteuning
Vind je het lastig om jouw team mee te krijgen en wil je ondersteund
worden in de dagelijkse praktijk? Dan bestaat ook de mogelijkheid om dit
traject samen met een professional van O21 te doorlopen, zodatjij meer en

Deze opleiding bestaat uit vier
gezamenlijke bijeenkomsten (8
dagdelen). Na elk onderdeel werk je
binnen je eigen school aan het plan

meer in jouw rol groeit.

van aanpak. De totale studielast

Concrete resultaten

in totaal 64 uur.

Na dit begeleidingstraject:
• heb je een praktisch plan van aanpak waarmee je meteen aan de slag
kunt.
• heb je samen met de leiding van de school de speerpunten voor digitale
geletterdheid bepaald.
• weet je hoe je digitale geletterdheid stapsgewijs invoert in het
curriculum, bewaakt en bijstuurt vanuit een heldere onderwijsvisie.
• ben je expert op het gebied van digitale geletterdheid, zowel in het
geheel als op de vier subdomeinen.

(inclusief de bijeenkomsten) bedraagt

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor
onderwijsprofessionals die zich willen
ontwikkelen in hun expertrol als specialist digitale geletterdheid.

Investering
€ 2.295,- (vrij van BTW) per deelnemer

• weet je hoe je collega’s meeneemt in deze ontwikkeling

Ook interessant
Nulmeting digitale vaardigheden
Heeft je school en/of bestuur onvoldoende zicht op hoe het gesteld is met
de digitale vaardigheden van medewerkers? Dan is de digitale vaardighedenscan een slimme applicatie. Deze geeft uitgebreid inzicht in de professionaliseringsbehoefte op bestuur-, school- en individueel niveau en laat zien
waar kansen zitten.

Ontwikkeltraject digitale geletterdheid
Naast de opleiding Specialist digitale geletterdheid ondersteunt O21
besturen ook bij ontwikkeltrajecten digitale geletterdheid.

Aanmelden of meer
weten?
Neem via e-mail of telefonisch contact
op met Danielle van den Brink,
danielle@o21.nu, tel. 06 – 28 34 39 16.

Over O21
O21 begeleidt en adviseert besturen
met allerlei vraagstukken op het
gebied van Onderwijs & ICT.
Meer weten? Bekijk onze website
of onze opleidingen, trainingen en
begeleidingstrajecten.

Volg ons

Meer weten? Bekijk dan het dossier digitale geletterdheid op onze website.
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