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OVERZICHTELIJK OP SLO.NL

“Op dit moment is digitale geletterdheid nog geen 
verplicht onderdeel van het curriculum, maar daar 
gaan we wel naartoe bij de actualisatie van de kern-
doelen”, stelt curriculumontwikkelaar Martin Klein 
Tank. “Scholen wachten echter niet tot die verplich-
ting een feit is. Bij veel scholen komen onderwerpen 
van digitale geletterdheid nu al in het curriculum aan 
de orde. Werken aan digitale geletterdheid betekent 
niet een heel nieuw vak erbij. Het mooie is juist dat 
veel onderdelen heel goed inpasbaar zijn bij de 
reguliere vakken. We verwachten dat scholen veel 
baat hebben bij de samenvoeging van alle relevante 
informatie op de website.”

Inhoudslijnen
Digitale geletterdheid is ingedeeld in vier domeinen: 
ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, computational 
thinking en digitale informatievaardigheden. Om 
digitaal geletterd te zijn hebben kinderen van alle 
vier domeinen kennis en vaardigheden nodig en 
moeten ze een houding ontwikkelen om hiermee 
om te gaan. “De inhoudslijnen met aanbodsdoelen 
beschrijven per domein heel praktisch aan welke 
onderwerpen je met de leerlingen aandacht kunt 
besteden”, zegt Martin. “We werken nu aan een 
update hiervan, onder andere op basis van reacties 
van gebruikers”. De website geeft overzichtelijk de 
benodigde kennis, achtergrondinformatie, handrei-
kingen en de stand van zaken met betrekking tot 
kerndoelen. Onderwijsprofessionals krijgen zo een 
goed beeld van het hoe, wat en waarom van digitale 
geletterdheid en kunnen er ook daadwerkelijk mee 
aan de slag. “Vanzelfsprekend voegen we regelmatig 
nieuwe informatie toe, onder andere over actuele 
thema’s met betrekking tot digitale geletterdheid en 
het curriculum.”

Visiespel
“Alles begint met een visie”, aldus Martin. SLO ont-
wikkelde daarom een visiespel, dat scholen onder-
steunt bij het formuleren van een schoolvisie op 
digitale geletterdheid en het stellen van prioriteiten. 
Het spel is inmiddels al door verschillende scholen 

  Alles over digitale  
geletterdheid en het  
curriculum

Meer informatie?
www.slo.nl/dg-po

Digitale geletterdheid is voor basisschoolleerlingen net zo belangrijk als de geletterd-
heid van lezen en schrijven. Daarom ontwikkelt SLO, in co-creatie met het onderwijs-
veld, een inhoudelijk kader, handreikingen en overzichten van leermaterialen voor de 
implementatie van digitale geletterdheid in het onderwijs. Al deze informatie is nu op 
één plek te vinden op de website: www.slo.nl/dg-po. 

gebruikt en leraren en schoolleiders zijn enthousiast. 
Het spel is te bestellen via de website.

“Ook ontwikkelen we handreikingen om scholen te 
helpen bij de implementatie. Een handreiking voor 
digitale geletterdheid en het jonge kind is binnenkort 
beschikbaar.” schetst Martin. Op de website staan 
ook resultaten van actuele onderzoeken zoals het 
onderzoek dat SLO samen met Kennisnet uitvoerde 
over de impact die het, door corona veroorzaakte, 
afstandsonderwijs had op de ontwikkeling van de 
digitale vaardigheden van leerlingen. Ook zal op de 
website straks het verslag te vinden zijn van de pilots 
digitale geletterdheid rond visievorming en de 
koppeling met wetenschap & technologie.

“Verder zijn we op dit moment bezig met de uit-
breiding van het onderdeel digitale geletterdheid in 
de onderwijspraktijk”, vervolgt Martin. “Hier komen, 
naast informatie over het visiespel en de handreikin-
gen, ook aansprekende voorbeelden en ervaringen 
van scholen op, die digitale geletterdheid al structu-
reel in hun curriculum hebben opgenomen of daar 
net mee gestart zijn.” 

Overzicht leermiddelen
Ook heel handig is het overzicht van leermaterialen 
op het gebied van digitale geletterdheid. “We streven 
naar een redelijk compleet overzicht, een opsomming 
met korte omschrijvingen, zonder waardeoordeel. Zo 
kunnen scholen en leraren zelf bepalen of ze uit dit 
aanbod een keuze willen maken, of zelf een curricu-
lum willen ontwikkelen”, legt Martin uit. “We hopen 
dat de website leraren een kader biedt en 
als hulpmiddel dient om structureel met digitale 
geletterdheid aan de slag te gaan. Ook houden we 
de doorlopende leerlijn goed in de gaten want er 
staat een vergelijkbare site voor het voortgezet 
onderwijs op stapel.” /
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