
Specialist 
Digitale Geletterdheid

5-daagse opleiding

Digitale Geletterdheid is momenteel nog geen verplichting 
in het onderwijs, maar het lijkt erop dat dit in 2024 een 
verplicht onderdeel van het curriculum wordt. Hét moment 
dus om er op tijd bij te zijn en je hierin te verdiepen. 
Momenteel is er soms nog een grote kloof tussen 
leerkrachten en leerlingen in het digitaal vaardig zijn. Maar 
vergis je niet! Leerlingen kunnen digitaal veel, maar hebben 
meer te leren dan je denkt! 



Wat leer je in deze opleiding?

Je oefent met diverse technologieën die je kunt inzetten 
in jouw lessen.

Theoretische en praktische uitleg over de vier domeinen 
van Digitale Geletterdheid: basisvaardigheden ICT, 
informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

Welke leerkrachtvaardigheden er op jouw school nodig zijn op het 
gebied van Digitale Geletterdheid.

De rol van de ICT-er / specialist Digitale Geletterdheid duidelijk te 
beschrijven voor jouw school.

Dat ieder mens anders reageert op veranderingen en 
hoe je daar mee om kunt gaan.

Plugged en unplugged programmeren.

Meld je 

direct aan via 

wismon.nl



Het programma

Het programma

Dag 1: 
Digitale Geletterdheid het hoe en 
het waarom.

Dag 2: 
Visievorming en de rol van de 
onderwijskundig ict-er / specialist 
Digitale Geletterdheid.

Dag 3: 
Domein basisvaardigheden ICT en 
Computational Thinking.

Dag 4: 
Domein Mediawijsheid en 
Informatievaardigheden.

Dag 5: 
Eindpresentaties

De opleiding Specialist Digitale Geletterdheid is gericht 
op jouw dagelijkse praktijk. Gedurende de bijeenkomst 
komen er bruikbare tips, apps en websites aan de orde 
die de volgende dag al in jouw klas ingezet kunnen 
worden. 

De opdrachten tijdens de trainingsdagen én de 
huiswerkopdrachten zijn gericht op jouw eigen school 
en doelgroep leerlingen. Tijdens iedere bijeenkomst 
zullen de huiswerkopdrachten en ervaringen besproken 
worden. Daarnaast ga je aan de slag om een visie neer 
te schrijven op het gebied van Digitale Geletterheid. 

Waarom Digitale Geletterdheid

• Vier domeinen van Digitale Geletterdheid in het kort.
• Digitale Geletterdheid in het schoolplan van jouw school.
• De Gouden Cirkel van Simon Sinek
• Tpack-model



Visievorming en jouw rol

• De rol van de onderwijskundig ict-er / specialist Digitale 
Geletterdheid

• Leerkrachtvaardigheden op het gebied van Digitale Ge-
letterdheid

• Visie Digitale Geletterdheid

Mediawijsheid en Informatievaardigheden

• Domein Mediawijsheid
• Domein Informatievaardigheden
• Doelenkaarten bespreken en uitwisselen

Basisvaardigheden ICT en 
Computational Thinking

• Domein Basisvaardigheden ICT
• Domein Computational Thinking
• Uitproberen van plugged en unplugged programmeren

Eindpresentaties

• Eindpresentatie van iedere deelnemer over zijn of haar 
eigen ontwikkeling en over de ontwikkeling van Digitale 
Geletterdheid op zijn of haar school.

• De gemaakte spellen aan elkaar presenteren én uitpro-
beren.

programma



14 maart, 4 april, 9 mei, 30 mei en 20 juni 2022.

030-237 2122 thijs@wismon.nlwismon.nl

Praktische informatie

Astrid van Zon  
Trainer en docent/ontwikkelaar bij ISW 
Vakcollege in Naaldwijk.

Ik vind het belangrijk dat de leeromgeving 
voor een leerling vooral betekenisvol is en 
dat deze aansluit bij de belevingswereld van 
deze leerling. Een rijke en betekenisvolle 
leeromgeving haalt het beste in een leerling 
naar boven. En wanneer een leerling 
gemotiveerd is om te leren, heeft dit een 
positieve wisselwerking met de docent. 
Mijn kracht ligt in het enthousiasmeren 
en motiveren van leerlingen én docenten 
op het gebied van Digitale Geletterdheid 
en innovatie. Onderwijsinnovatie betekent 
dat je het onderwijs verbetert met behulp 
van een nieuwe aanpak of technologie. 
Leerlingen verdienen onderwijs dat past bij de 
technologische ontwikkelingen van deze tijd!

De docent
€ 1750,- p.p. (vrijgesteld van btw). Dit bedrag is inclusief 
lunches, koffie, thee, frisdrank en toegang tot Leapo.nl.

De eerste vier dagen van de verkorte opleiding wordt 
gegeven bij WisMon (Lucasbolwerk 15, 3512 EH Utrecht)  

De afsluitende dag wordt gegeven in de Technotheek van 
ISW Westland Vakcollege in Naaldwijk.  
(Hoge Woerd 2, 2671 DG Naaldwijk)

Leerkrachten en coördinatoren die werkzaam zijn in het 
basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs en de 
ondersteuners/begeleiders van leerkrachten.

Je krijgt gedurende de opleiding en 1 jaar daarna toegang 
tot het praktische lesmateriaal van Leapo. Leapo is het 
online les- en leerportaal van WisMon met uitgewerkte 
leerlijnen, trainingen en kant en klaar lesmateriaal. 

Enthousiast geworden? Schrijf je dan hier in! 


