
Meewerken aan het  
onderwijs van morgen

Onder de naam Curriculum.nu vindt een landelijke herziening van het vaste 
onderwijsprogramma van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 
plaats. Begin 2018 starten de ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders 
uit het primair en voortgezet onderwijs, om voor negen leergebieden de vraag  
‘Wat moeten leerlingen kennen en kunnen?’ in verschillende stappen te 
beantwoorden. Ter ondersteuning van die taak is SLO gevraagd een overzicht te 
geven van de curriculaire uitdagingen rondom de betreffende leergebieden.

De ontwikkelteams buigen zich over mogelijke bouwstenen voor het curriculum. 
Om te helpen bij de voorbereiding op deze taak is in deze startnotitie de huidige 
stand van zaken ten aanzien van het thema digitale geletterdheid beschreven en een 
aantal leerplankundige uitdagingen benoemd. Deze zijn geconcretiseerd in ‘leidende 
vragen’ waarop de antwoorden van belang kunnen zijn voor de bouwstenen voor  
dit leergebied.

Digitale geletterdheid  
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Inleiding 

Als lid van het ontwikkelteam buig je je samen met je collega’s in het ontwikkelteam over mogelijke 
bouwstenen voor het curriculum digitale geletterdheid. Deze startnotitie is bedoeld als hulpmiddel bij de 
voorbereiding op deze taak. De startnotitie beschrijft de huidige stand van zaken van het thema digitale 
geletterdheid en bevat een aantal uitdagingen, geconcretiseerd in ‘leidende vragen’.

Digitale geletterdheid is van belang voor het curriculum 
van de toekomst. Het onderwijs bereidt leerlingen voor 
op deelname aan de (toekomstige) samenleving.  
In het persoonlijk leven van mensen, in de samenleving 
en in de wereld van werk en wetenschap heeft ICT 
een belangrijke, soms onmisbare plek gekregen. Naar 
verwachting groeit de invloed van ICT. Het onderwijs  
zou leerlingen daarom ook moeten voorbereiden  
op deelname aan de digitale samenleving door  
digitale geletterdheid een stevige plaats in het 
curriculum te geven. 
Vooraf is niet gedefinieerd in welke vorm digitale 
geletterdheid een plek krijgt in het curriculum:  
het kan een apart vak- of leergebied worden, binnen 
andere vakken of leergebeiden vorm krijgen, of een 
combinatie van deze twee mogelijkheden. 

In deze notitie lees je waarom een curriculum op het 
terrein van digitale geletterdheid van belang is, welke 
ontwikkelingen gaande zijn en welke uitdagingen er zijn 
voor digitale geletterdheid in het toekomstig curriculum. 
Over de vraag naar de plek van digitale geletterdheid in 
het curriculum (als vak en/of geïntegreerd in andere vak- 
of leergebieden) lees je daar ook meer. Hieruit volgen 
een aantal leidende vragen die je daarna kunt lezen.

Wat is digitale geletterdheid?
Leerlingen zijn digitaal geletterd als ze overweg kunnen 
met ICT, digitale media en andere technologieën die 
nodig zijn om toegang te krijgen tot informatie en 
om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse 
(kennis)maatschappij én aan de toekomstige 
maatschappij waarin naar verwachting een groter  
appel wordt gedaan op digitale geletterdheid.  
Daarbij zijn verschillende vaardigheden nodig: 
•    instrumentele vaardigheden (het kunnen omgaan  

met ICT en ICT-toepassingen), 
•    structurele vaardigheden (het kunnen zoeken  

en selecteren van informatie) en 
•    strategische vaardigheden (het verwerken,  

integreren en produceren van informatie). 
Anders gezegd: digitale geletterdheid is een 
combinatie van de onderdelen: computational 
thinking, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en 
informatievaardigheden (zie ook Thijs, 2014).

  
1.  Computational thinking 
Dit is het procesmatig (her)formuleren van problemen 
op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om  
met computer technologie het probleem op te lossen.  
Het gaat om een verzameling van denkprocessen 
waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, 
-analyse en -representatie worden gebruikt voor 
het oplossen van problemen met ICT-technieken 
en -gereedschappen. Bij computational thinking 
is er aandacht voor de bewustwording van de 
mogelijkheden van informatie technologie bij het 
oplossen van problemen, ook in situaties waarin 
informatietechnologie (nog) geen rol speelt. 

  2.  ICT-basisvaardigheden 
Dit zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om 
de werking van computers en netwerken te begrijpen, 
om te kunnen omgaan met verschillende soorten 
technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en 
de beperkingen van technologie te begrijpen. Het begrip 
computer wordt hier breed gebruikt, niet alleen als 
personal computer, desktop of tablet, maar elk apparaat 
waar een computer in zit die te programmeren valt.

  3.  Mediawijsheid 
De term ‘mediawijsheid’ werd in 2005 geïntroduceerd 
in een advies van de Raad voor Cultuur. In het advies 
benadrukt de raad hoe groot de impact van media op 
ons bestaan is: “Weinig blijft onberoerd door het effect 
van media; media worden steeds meer context, inhoud 
en bemiddelaars van informatie, kennis en ervaring.” 
[…] Van elementen in een omgeving zijn media de 
omgeving zelf geworden.” In deze gemedialiseerde 
samenleving hebben burgers nieuwe competenties 
nodig om optimaal te kunnen functioneren, produceren 
en participeren. De raad vat deze competenties in het 
begrip mediawijsheid als volgt samen: “het geheel 
van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee 
burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen 
in een complexe, veranderlijke en fundamenteel 
gemedialiseerde wereld”. 

  4.  Informatievaardigheden 
Deze omvatten het scherp kunnen formuleren en analy-
seren van informatie uit bronnen, het op basis hiervan 
kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, 
gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze 
op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en 
evalueren. In de context van 21e eeuwse vaardigheden 
gaat het hierbij vaak om digitale bronnen. 



“In het persoonlijk leven van mensen, in de samenleving 
en in de wereld van werk en wetenschap heeft ICT een 

belangrijke, soms onmisbare plek gekregen.”
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Bij digitale geletterdheid gaat het om het kunnen 
omgaan met ICT, om kennis en begrip van de werking 
van ICT, kritisch en (zelf)bewust gebruik van de 
mogelijkheden van ICT en het inschatten van kansen  
en risico’s die het gebruik van ICT met zich meebrengt.  
Ook verdient attitudeontwikkeling aandacht.  

Het is belangrijk dat leerlingen leren omgaan met 
complexiteit en ambiguïteit, leren doorzetten bij lastige 
en open problemen, gericht zijn op samenwerking 
om een gezamenlijk doel te bereiken, ondernemend 
zijn en op zoek gaan naar nieuwe kennis en 
toepassingsmogelijkheden. 
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Probleemanalyse

Waarom is een curriculum voor digitale geletterdheid 
van belang? Wat zijn belangrijke voorwaarden en hoe 
kan zo’n curriculum slagen? In en buiten het onderwijs 
zijn ontwikkelingen gaande die een curriculum op het 
gebied van digitale geletterdheid wenselijk maken. We 
gaan eerst in op de stand van zaken en ontwikkelingen 
binnen het onderwijs, daarna op ontwikkelingen buiten 
de school en sluiten af met een aantal voorwaarden.

Hoe zit digitale geletterdheid in het  
huidige curriculum?
De kerndoelen voor primair en voortgezet onderwijs 
bieden aanknopingspunten voor digitale geletterdheid, 
maar zijn zo algemeen geformuleerd, dat ze 
onvoldoende houvast bieden voor concrete uitwerking 
in de onderwijspraktijk. In de kerndoelen voor het po is 
aandacht voor aspecten van digitale geletterdheid: in 
twee kerndoelen bij Nederlands (4, 6), één bij rekenen/
wiskunde (31) en één bij oriëntatie op jezelf en de wereld 
in het domein tijd (52). 

Daarnaast wordt in de preambule bij de kerndoelen 
gesteld dat: “Omgaan met informatietechnologie geldt 
voor alle gebieden.”
De beroepsgerichte vakken in het vmbo zijn onlangs 
vernieuwd. Daarin wordt op oriënterend niveau 
aandacht besteed aan technologische toepassingen in 
de sectoren en de beroepswereld. De vraag is echter  
of de kennis en vaardigheden die nodig zijn om met 
deze toepassingen te werken duidelijk genoeg in het 
curriculum beschreven worden.
In de examenprogramma’s van de vakken is de 
aandacht voor digitale geletterdheid wisselend. Digitale 
communicatie en het schrijven en lezen van digitale 
teksten krijgt minimale aandacht bij Nederlands en de 
moderne vreemde talen. Bij wiskunde wordt aandacht 
geschonken aan het omgaan met grote databestanden. 
Dit onderwerp is echter slechts een onderdeel van 
digitale geletterdheid en kan in de praktijk heel 
verschillend vorm krijgen, waarbij ook een minimale 
variant mogelijk is.



In het huidige onderwijs heeft digitale geletterdheid 
niet of nauwelijks een plek. Noch in de landelijke 
leerplankaders noch in leermateriaal is voldoende 
aandacht voor digitale geletterdheid (Thijs et al. 
(2014). Daardoor is de kans groot dat hiervoor in de 
onderwijspraktijk onvoldoende aandacht is en de 
digitale geletterdheid van leerlingen beperkt blijft. 
Als gevolg daarvan ontstaat het risico dat leerlingen 
onvoldoende toegerust raken om zelfstandig te kunnen 
deelnemen aan de (toekomstige) maatschappij.

Ontwikkelingen in de praktijk
Steeds meer scholen erkennen het belang van digitale 
geletterdheid voor hun leerlingen, ondanks het 
ontbreken van houvast in het landelijk curriculum en 
de beperkte beschikbaarheid van leermiddelen. In de 
huidige onderwijspraktijk in het po bestaan daarin 
echter grote verschillen. Er zijn basisscholen waar 
enthousiaste leerkrachten of teams kansen zien en 
benutten om een koppeling van het regulier aanbod met 

facetten van digitale geletterdheid te maken, maar er 
zijn ook scholen die ICT-middelen voornamelijk inzetten 
bij het automatiseren van bepaalde deelvaardigheden 
zoals bijvoorbeeld het gebruik van Office-toepassingen 
en scholen die ICT nauwelijks betrekken bij het 
onderwijs.
Sinds enige tijd werken meerdere scholen en SLO samen 
aan conceptleerlijnen voor digitale geletterdheid, 
doorlopend van onderbouw po tot en met onderbouw 
vo. Daarbij stellen scholen ook de vraag naar de 
noodzaak van en mogelijkheden voor digitale 
geletterdheid in de bovenbouw van vmbo, havo en 
vwo. De conceptleerlijnen die scholen in samenwerking 
met SLO ontwikkelen, richten zich op de vier 
eerdergenoemde onderdelen van digitale geletterdheid.
De belangstelling voor de conceptleerlijnen is groot. 
Sinds de publicatie hiervan in februari 2017 hebben meer 
dan 300 basisscholen de bestanden aangevraagd. Het 
onderwerp digitale geletterdheid leeft in het onderwijs.

Waarom is digitale geletterdheid  
maatschappelijk van belang?
In de huidige samenleving is het belangrijk dat mensen 
digitaal geletterd zijn, omdat ICT steeds belangrijker 
is in leven en werken van mensen. In het bedrijfsleven 
zijn bedrijfstakken ingrijpend veranderd door het 
gebruik van ICT. De wijze waarop mensen met elkaar 
communiceren is door het gebruik van ICT sneller en 
intensiever geworden. Mensen zijn minder afhankelijk 
geworden van de gevestigde media en producenten, 
omdat informatie overal te vinden is en iedereen 
producent van informatie kan zijn. Technologie werpt 
nieuwe juridische vraagstukken op en brengt privacy 
kwesties met zich mee. De ontwikkeling van ICT gaat in 
hoog tempo verder. Robotisering, de ontwikkeling van 
kunstmatige intelligentie en nanocomputers luiden een 
volgende fase van ontwikkeling in. Die gaat nog meer 
invloed hebben op het alledaagse leven, het werk, de 
economie en de samenleving. 
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“Het onderwijs zou leerlingen ook moeten voorbereiden op 
deelname aan de digitale samenleving door digitale geletterdheid 

een stevige plaats in het curriculum te geven.”
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Echter, veel mensen bezitten onvoldoende kennis en 
vaardigheden om kritisch gebruik te kunnen maken van 
de mogelijkheden van digitale technologie. Jongeren 
zijn wél digitaal vaardig, zo wordt gedacht. Dat is niet 
altijd zo. Jongeren zijn vaardig in het bedienen van 
apparaten als tablets en smartphones, maar zij zijn zich 
vaak niet bewust van de werking van de technologie, 
de volle breedte van de mogelijkheden, de beperkingen 
en risico’s ervan. Ook zijn er grote verschillen tussen 
jongeren. Er zijn nog steeds jongeren die digitaal 
laaggeletterd zijn. De digitale geletterdheid van jongeren 
is vaak eenzijdig of valt tegen (Meelissen, Punter, & 
Drent, (2014)). De Monitor Jeugd en Media (Kennisnet 
(2017) bevestigt dit beeld. Ook blijkt uit die monitor dat 
vooral vmbo-leerlingen nauwelijks digitaal geletterd 
zijn. Deze gegevens maken duidelijk hoe belangrijk het 
is dat digitale geletterdheid op school aan de orde komt. 
Een grote groep leerlingen blijft digitaal laaggeletterd 
of zelfs digitaal analfabeet, als zij op school niet leren 
omgaan met digitale technologie. 
Daarnaast kan het onderwijs in digitale geletterdheid 
leerlingen bekend maken met de wereld van informatie-
technologie en hun belangstelling daarvoor wekken. Dat 
kan van belang zijn bij het bestrijden van het (groeiend) 
tekort aan ICT’ers in het onderwijs en het bedrijfsleven.

De Koninklijke Nederlandse Academie van Weten-
schappen (KNAW) wees op het belang van digitale 
geletterdheid in het voortgezet onderwijs (KNAW, 2012). 
Hoewel de KNAW zich in haar advies beperkte tot havo 
en vwo, staat er dat het belangrijk is ook in het vmbo en 
het po aandacht te schenken aan digitale geletterdheid. 
Ook het Platform Onderwijs2032 (2016) heeft in het 
eindadvies het belang van digitale geletterdheid 
benadrukt.

De uitdagingen voor digitale geletterdheid

Programmeren is niet hetzelfde als digitale 
geletterdheid 
Hoewel de groeiende aandacht van scholen voor 
digitale geletterdheid een goede zaak is, ligt er 
een risico op de loer: het versmallen van digitale 
geletterdheid tot programmeren of coderen. Veel 
scholen richten zich vooral op dit specifieke onderdeel 
van digitale geletterdheid en diverse partijen ijveren 
voor het verplicht stellen van programmeren op 
school. Het is belangrijk om leerlingen kennis te laten 
maken met de beginselen van programmeren. Zij 
leren daarmee dat computers niets uit zichzelf doen, 
maar geïnstrueerd moeten worden in de vorm van 
algoritmes en dat die instructies logisch en systematisch 
dienen te zijn. Ook kan programmeren een bijdrage 
leveren aan het aanleren van probleemoplossende 
vaardigheden. Programmeren is echter één aspect 

van één onderdeel van digitale geletterdheid, 
computational thinking. Ook andere aspecten van 
computational thinking en de andere drie onderdelen 
van digitale geletterdheid verdienen aandacht. 

Informatievaardigheden zijn nodig
Wat betreft informatievaardigheden is het van groot 
belang leerlingen te leren kritisch om te gaan met de 
informatie die zij via internet en sociale media krijgen. 
Er zijn diverse voorbeelden bekend van nepnieuws dat 
via de sociale media de wereld ingestuurd wordt en 
dat door velen voor waar wordt aangezien. Het is goed 
als leerlingen leren dat dergelijk nepnieuws bestaat, 
hoe het in de digitale wereld verspreid kan worden en 
hoe je met dergelijk nieuws om kunt gaan. Ook is het 
belangrijk te leren, dat sites als Google en Facebook 
nieuws en zoekresultaten tonen die afgestemd zijn op 
eerder zoekgedrag en geobserveerde belangstelling van 
gebruikers. Inzicht in hoe bedrijven dat doen en hoe 
dat te voorkomen kan eraan bijdragen dat leerlingen 
argeloos in de informatiefuik lopen die dergelijke  
sites opzetten. 

Juistheid van gegevens
Een ander belangrijk aspect dat aandacht vraagt is 
dat leerlingen leren niet klakkeloos te vertrouwen op 
technologie en op de analyses van data die met behulp 
van techniek gemaakt worden. Daarbij is het goed voor 
ogen te houden dat technologie door mensen gevoed 
wordt. Naast de kwantitatieve benadering (het gebruik 
maken van big data) blijft een kwalitatieve benadering 
van belang. Met een kwalitatieve benadering wordt 
bedoeld, dat de juistheid van de analyses onderzocht 
en onderbouwd wordt door ook van andere bronnen 
gebruik te maken. 
Gebruik maken van de kracht van de digitale technologie 
én omgaan met de beperkingen van digitale techniek 
zijn belangrijke aspecten van digitale geletterdheid.

Privacy 
Privacy kwesties verdienen aandacht. Naarmate 
mensen zich meer begeven in de digitale wereld, 
laten zij meer sporen achter. Deze data kunnen op 
verschillende manieren gebruikt worden, bijvoorbeeld 
om een informatievraag van gebruikers beter te kunnen 
beantwoorden of om aanbiedingen te doen die passen 
bij hun interesses. Tevens kunnen deze data gebruikt 
worden om de veiligheid te bewaken en mogelijke 
criminele activiteiten op het spoor te komen. Het 
gebruik van persoonlijke data biedt voordelen, maar 
werpt ook de vraag op hoever dit kan gaan zonder de 
privacy van mensen te schenden. De mogelijkheden van 
de technologie stellen nieuwe privacy-vragen: Van wie 
zijn persoonlijke data? Wie beslist over het gebruik van 
deze data? Mag de zoekgeschiedenis van mensen voor 
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allerlei doeleinden gebruikt worden of zelfs verhandeld 
worden? Ook deze privacy vragen verdienen aandacht in 
het onderwijs. Beveiliging van data en veilig internetten 
hangen hier nauw mee samen.

Invloed van technologie
De invloed van de zich snel ontwikkelende technologie 
op de maatschappij, de economie en het individu 
verdient aandacht, omdat leerlingen daar in hun leven 
en werk mee te maken krijgen. Robotisering, waarbij 
technologie taken van mensen overneemt, gaat zeer 
snel en heeft grote invloed op de arbeidsmarkt. Enerzijds 
verdwijnen beroepen, anderzijds is de verwachting 
dat er nieuwe beroepen voor terug komen. Hoe de 
verhouding tussen banenverlies en banenwinst wordt, 
is lastig te voorspellen. Wel is duidelijk dat de aard van 
het gevraagde mensenwerk sterk gaat veranderen 
(Thomas, 2015). Nam technologie tot voor kort slechts 
het routinematige werk van mensen over, straks neemt 
technologie het werk over dat nu door middelbaar 
en hoger opgeleid personeel wordt uitgevoerd (Van 
den Broek, van Campen, de Haan, Roeters, Turkenburg 
& Vermeij (2016). De ontwikkeling van zogenaamde 
artificiële intelligentie (AI) heeft daar alles mee te maken. 
De laatste tijd neemt de kracht van AI toe. De toepassing 

ervan maakt het mogelijk dat er lerende technologie 
ontstaat, technologie die ervaring opdoet en daarnaar 
handelt. De zelfrijdende auto is daar een voorbeeld van. 
Zonder AI moet elke handeling die technologie uitvoert, 
elke berekening die wordt gemaakt vooraf door de mens 
geprogrammeerd worden. Met AI leert technologie 
door het uitvoeren van handelingen. Bij al deze 
technologische ontwikkelingen spelen ook filosofische, 
economische politieke en moreel-ethische vraagstukken: 
Wat is de relatie tussen mens en techniek? Hoe bereiken 
we een zo groot mogelijke synergie tussen techniek en 
mens, waarbij de unieke kwaliteiten van de mens en de 
mogelijkheden van technologie elkaar aanvullen?  
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen inkomen heeft?  
Hoe verdelen we het beschikbare werk? Hoe voorkomen 
we een tweedeling in de samenleving? Hoever mag de 
invloed van techniek op leven en werken gaan? (Verbeek, 
2005).

Al deze kwesties verdienen een plek bij digitale 
geletterd  heid. De uitdaging is dus om digitale geletterd-
heid in de volle breedte een plek te geven in het toe-
komstige curriculum.
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Voorwaarden
Voor een geslaagd curriculum digitale geletterdheid 
is het nodig dat aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan. De onderstaande kwesties gaan over 
die voorwaarden. Het zijn geen kwesties die het 
ontwikkelteam kan oplossen, maar het zijn wel kwesties 
die voor een succesvolle implementatie van belang zijn.

Scholing leraren
Als digitale geletterdheid een herkenbare en structurele 
plek krijgt in het onderwijs, zijn er voldoende leraren 
nodig die dit onderwerp met kennis en inzicht kunnen 
onderwijzen. Dat betekent dat er in scholing van nieuwe 
leraren en nascholing van huidige leraren veel aandacht 
gewenst is voor digitale geletterdheid. Dat geldt zeker 
voor het geval (delen van) digitale geletterdheid wordt 
ondergebracht bij bestaande vakken en leergebieden. 
Dit vereist een hoog niveau van digitale geletterdheid 
van leraren en ook vraagt dit passende didactische 
kwaliteiten van leraren. 

Beschikbare tijd
Zoals beschreven heeft digitale geletterdheid op dit 
moment niet of nauwelijks een plek in kerndoelen en 
eindtermen. Als digitale geletterdheid wel een passende 
plek in het curriculum krijgt, zal daarvoor ook voldoende 
onderwijstijd beschikbaar moeten zijn ongeacht de 
vraag of digitale geletterdheid een apart vak wordt, een 
plek krijgt binnen andere vakgebieden of een combinatie 
van beide mogelijkheden. Dit om te bevorderen dat elke 
leerling wordt voorbereid op het leven en werken in een 
gedigitaliseerde wereld.

Kern en keuze
D

oorlopede leerlijnen
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Leidende vragen

Om overladenheid in het curriculum te voorkomen is steeds de vraag wat leerlingen echt moeten kennen en kunnen 
als basis voor de toekomst, met andere woorden wat de kern van het leergebied is. Daarnaast zijn er mogelijkheden 
tot verbreding en verdieping die als keuzemogelijkheden gebruikt kunnen worden. Met keuzedelen kunnen scholen 
tegemoetkomen aan de talenten en interesses van leerlingen. Ook kunnen scholen keuzedelen gebruiken om zich  
daarop te profileren.

1.  De kern van digitale geletterdheid bestaat, in principe, uit vier onderdelen: ICT-basiskennis 
en -vaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.

a. Is deze onderverdeling juist?
b. Is deze onderverdeling werkbaar in de onderwijspraktijk?
c. Behoren deze onderdelen tot de kern van digitale geletterdheid? Zijn ze voor alle leerlingen relevant?

2.  Digitale geletterdheid heeft als doel alle leerlingen voor te bereiden op deelname aan de 
(toekomstige) gedigitaliseerde samenleving.

a. Wat moet elke leerling minimaal kennen en kunnen op het terrein van digitale geletterdheid?
b.  In welke mate moeten ethische, juridische en economische aspecten deel uitmaken van  

digitale geletterdheid?
c.  Is het belangrijk bij digitale geletterdheid aandacht te schenken aan attitudevorming? Zo ja, welke 

attitudeaspecten verdienen in de kern van het digitale geletterdheid een plaats?

3.  Kunnen de ontwikkelde concepten van de leerlijnen als inspiratie dienen voor het 
formuleren van inhouden en doelen op landelijk niveau?

4.  De ontwikkelingen in de ICT-wereld gaan snel. Dit vereist dat bij de uitwerking van een 
curriculum voor digitale geletterdheid daar rekening mee wordt gehouden. Hoe kan de kern 
van digitale geletterdheid zo beschreven worden, dat de beschrijving langere tijd mee kan 
en gelijktijdig ruimte laat voor actualisatie?  Biedt de concept-contextbenadering hier een 
oplossing voor?

.

Leerlijnen worden gezien als een beredeneerde opbouw van inhouden en tussendoelen leidend naar een einddoel  
(Strijker, 2010). Het gaat hier dus specifiek over wat leerlingen moeten kennen en kunnen, niet over welke leermiddelen 
gebruikt worden en hoe die worden gebruikt

1.  Hoe specifiek dienen de inhouden en doelen beschreven te worden om de onderwijspraktijk 
voldoende houvast te geven? 

2.  In hoeverre is het, gezien de impact van technologie op mensen, maatschappij, beroepen en 
wetenschap, noodzakelijk om ook in de bovenbouw van vmbo, havo en vwo aandacht te 
schenken aan digitale geletterdheid? 

a.  Indien die noodzaak er is, is er dan sprake van onderhoud van wat in het primair onderwijs en de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs is geleerd of is er sprake van een voortzetting van de leerlijn?

b. Als er sprake is van voortzetting van de leerlijn, hoe ziet die er dan uit?

3.  In hoeverre is het noodzakelijk om ook een minimaal gewenst niveau te beschrijven  
voor leerlingen in verschillende sectoren en op verschillende niveaus (po onderbouw,  
po bovenbouw, onderbouw havo/vwo/vmbo, (indien noodzakelijk) bovenbouw havo/vwo/
vmbo)? 

4.  Is het wenselijk bij de beschrijving van inhouden en doelen voorbeelden van uitwerking  
te geven?

Kern en keuze
D

oorlopede leerlijnen
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ICT staat niet los van het leven en werken van mensen, maar maakt daar onderdeel van uit. Digitale geletterdheid kan 
daarom verweven worden in andere vakken en leergebieden. De doelen en inhouden van digitale geletterdheid dienen 
dan wel expliciet beschreven te worden in het landelijk beschreven curriculum van de vakken en leergebieden.  
Kunnen alle aspecten van digitale geletterdheid (basiskennis en -vaardigheden, informatievaardigheden, computational 
thinking en mediawijsheid) voldoende belicht worden bij andere vakken en leergebieden? Deze vraag is nog niet 
ondubbelzinnig te beantwoorden. Met name zijn er twijfels of het onderdeel computational thinking bij andere vakken 
of leergebieden aan de orde kan komen. Dat onderdeel vraagt immers specifieke kennis en vaardigheden die niet op een 
vanzelfsprekende manier bij andere vakken aan de orde gesteld kunnen worden. 
In het verleden is gebleken, dat het onderbrengen van digitale geletterdheid bij vakken en/of leergebieden moeilijk is.  
Bij de introductie van de basisvorming in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in 1993 werd het vak 
informatiekunde geïntroduceerd. Dit vak had een kleine omvang (20 lesuren) en had een eigen set kerndoelen. 
Inhoudelijk en qua doelstelling is er verwantschap tussen het vak informatiekunde van toen en digitale geletterdheid 
nu. De bedoeling was, dat leerlingen bij andere vakken zouden toepassen wat bij het vak informatiekunde geleerd werd. 
Bij de herziening van de kerndoelen in 2006 verdwenen de specifieke kerndoelen voor informatiekunde en verdween 
ook de advieslessentabel. In de kerndoelen van de andere vakken en/of leergebieden werden weinig en weinig expliciet 
geformuleerde doelstellingen opgenomen met betrekking tot het leren en (bewust) gebruiken van ICT. Sinds de 
invoering van de bijgestelde kerndoelen is op de meeste vo-scholen het vak informatiekunde verdwenen en is er weinig 
terecht gekomen van het integreren van de doelstellingen van informatiekunde in andere vakken en leergebieden. 
Bij het formuleren van bouwstenen voor het curriculum van de toekomst voor digitale geletterdheid kan het 
ontwikkelteam overwegingen aandragen voor het onderbrengen van digitale geletterdheid binnen vakken en 
leergebieden, voor het aanbieden van digitale geletterdheid als apart vak of voor een combinatie van beide. Daarbij is 
het goed te overdenken, welke gevolgen dit kan hebben voor de beschrijving van de inhouden en doelen van digitale 
geletterdheid op landelijk niveau. 

1.   Kan digitale geletterdheid, of kunnen onderdelen daarvan, ondergebracht worden in 
de bestaande vakken en leergebieden? Wat zijn de overwegingen die daarbij gelden?

2.   Zo ja, welke aspecten van digitale geletterdheid kunnen in het landelijk vastgelegde 
curriculum van vakken of leergebieden worden ondergebracht? Welke aspecten 
kunnen los van bestaande vakken en leergebieden aan de orde komen?

3.   Hoe kan digitale geletterdheid een herkenbare plek krijgen binnen de vakken en 
leergebieden en hoe kan transfer van kennis en vaardigheden worden bevorderd?

4.  Kan het onderbrengen van (onderdelen) van digitale geletterdheid in bestaande 
vakken en leergebieden aan de scholen overgelaten worden? Of moet daarover in de 
landelijke leerplankaders iets gezegd worden?

5.   Hoe stemmen we digitale geletterdheid af op vakken zoals informatica havo/vwo, 
technologie en toepassing in vmbo-gt of omgekeerd.

Sam
enhang
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Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling richt SLO zich 
op de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal 
en voortgezet onderwijs in Nederland. We werken met het 
onderwijsveld aan de doelen, kaders en instrumenten waarmee 
scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen.
 
We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen 
en onderzoek samen en stellen onze expertise beschikbaar aan 
onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, 
tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten.
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T 053 484 08 40
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7511 JE  Enschede

Postadres
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7500 CA  Enschede

Nevenlocatie
Aidadreef 4
3561 GE  Utrecht

Meer informatie? 

Kijk op http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid
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