Visie & beleid

vertrekpunt

Informatie & inspiratie

Professionalisering
Kies de juiste route
Hoe zorg je ervoor dat er structureel aandacht besteed wordt aan digitale geletterdheid in het
curriculum en dat het onderdeel wordt van het schoolbeleid? Deze routekaart helpt je om in kaart
te brengen wat de school al doet op het gebied van digitale geletterdheid en welke ambities er
zijn.
Hoe werkt het?
Om een goede route uit te stippelen naar een structurele aanpak, is het van belang alle schakels met
elkaar te verbinden. Er zijn vijf schakels: Visie & Beleid, Professionalisering, Informatie & Inspiratie,
Producten & Activiteiten, en Monitoring. Noteer allereerst in enkele woorden het vertrekpunt en de
ambitie van de school. Geef vervolgens bij iedere schakel in het linkervakje aan wat jullie al doen, en
in het rechtervakje welke ambitie er is. Noteer vervolgens in de tijdbalk onderaan op welke termijn
je welke acties wilt ondernemen. Geef eventueel aan met welke organisaties je samenwerkt.

Monitoring

Producten & activiteiten

Informatie & inspiratie
Visie & beleid

Om onderwijsorganisaties en -professionals in

Een visie op digitale geletterdheid geeft aan

beweging te krijgen is de juiste informatie

wat je doel is op de lange termijn. Het is een

en inspiratie nodig. Leraren hebben de juiste

kijk op de wereld van nu en de kansen in de

kennis nodig die ze weer kunnen inzetten in

toekomst. Uit een visie volgt beleid. Hierin

de praktijk.

ambitie

staat welke stappen gezet moeten worden
om de doelen uit de visie te bereiken. Zorg er
dus voor dat er een duidelijke visie op digitale
geletterdheid in het schoolplan staat en dat
daar ook beleid aan gekoppeld is.

Producten & activiteiten
Om in de lespraktijk concreet invulling geven
aan een of meerdere digitale vaardigheden
zet je producten en activiteiten in.

Professionalisering
De sterk veranderende mediarijke samen-

Monitoring

leving stelt nieuwe eisen aan onderwijs-

Het monitoren en evalueren van alle

professionals. Mogelijk hebben een aantal

inspanningen rondom digitale geletterdheid

leraren behoefte aan bij- of nascholing.

maakt resultaten inzichtelijk en zorgt ervoor
dat activiteiten waar nodig kunnen worden
bijgestuurd en aangescherpt.

Samen aan de slag voor mediawijs onderwijs
Deze routekaart is mede mogelijk gemaakt door
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