
O N D E RW I J S

Digitale geletterdheid
wordt vast onderdeel
onderwijscurriculum

Van onze correspondent
DenHaag

Digitalegeletterdheidkrijgteeneigenplek in
het nieuwe curriculum ‘Curriculum.nu’ voor
hetbasis-envoortgezetonderwijsdatgisteren
isgepresenteerd. Innavolgingvanandere lan-
den als Engeland, Canada en België krijgen
kinderen straks ondermeer les in computer-
basisvaardighedenenomgaanmetdata.

Dit nieuwe leergebied is een van demeest
tastbare uitkomsten van de opdracht omhet
curriculum toekomstproof temaken.Digita-
le technologie speelt eensteedsgrotere rol in
het dagelijks leven en daarom is het belang-
rijk dat leerlingen bewust en kundig ermee
omkunnengaan,aldusdesamenstellers van
het ontwerpcurriculum.

‘Kinderenziendigitale technologiealsvan-
zelfsprekend,maar knoppenvaardig is niet
hetzelfdealsdigitaalvaardig’,aldusGijsbreght
vanDoorn, leerkracht inKampenenlidvanhet
teamdatdedigitalekerndoelenontwikkelde.
‘Waar het ook omgaat, is hoe de technologie
werkt binnen de samenleving. Bijvoorbeeld
hoealgoritmeswordeningezet,endeverdien-
modellen vandedigitale economie.’

Het doel is dat kinderen inzicht krijgen in
dewerkingvandigitale technologieenwatzij
ermee kunnen.Het accent komt te liggen op
concepten,wantdie zijnminder veranderlijk
dandetoepassingen.Vandaaruitmoetenleer-
lingennieuweontwikkelingengaanbegrijpen.

Digitale vaardigheid krijgt een centrale plek in het basis- en voortgezet onderwijs. RTR

Zo is er aandacht voor ‘computational
thinking’.Platgezegdisdatbegrijpenhoeeen
computer denkt, zegt Van Doorn. ‘Dat een
computer werktmet enen en nullen en hoe
jedaarrekeningmeehoudtbijhet formuleren
vaneenopdracht.Daarzitdansneleenstukje
simpel programmerenbij.’

Digitalegeletterdheidbestaatuitachtbouw-
stenenenlooptvanafdelagereschooldoortot
inhetvoortgezetonderwijs,netalsdeoverige
curriculumonderdelen. VanDoorn: ‘Leerlin-
gen gaan zich steeds verder verdiepen. Zebe-
ginbijvoorbeeldmethetmakenvanfoto’smet
eentablet.Laterontwerpenzemisschieneen
eigengameof3D-printenzeeenzelfgemaak-
te tekening.’

Scholenmogen straks zelf kiezen of zij di-
gitalegeletterdheidgevenalseenapart vakof
dathetverwevenwordtmetdeoverige lesstof.
Hetontwikkelteamziet lievereenmix,zegtVan
Doorn. ‘Maardat isnietaanons.Curriculum.
nugaat overhetwat, niet overhet hoe.’

Eenmogelijk struikelblok is dat er niet ge-
noeg digitaal vaardige leerkrachten zijn. Ze-
ker inhet begin zal het gebrekaan vakdocen-
ten een enormeuitdaging zijn, verwacht Van
Doorn. Nu al zien scholen zich genoodzaakt
omhetkeuzevakinformaticateschrappenwe-
gens eengebrek aandocenten.

Bedrijvenmakenzichdaarzorgenover,zegt
MichielDijkman,hoofdmaatschappelijkon-
dernemenbij SamsungBenelux.Het techno-
logiebedrijf praattemee bij een aantal voor-
bereidingsrondes. ‘Wij zijn heel blijmet de
nieuwecurriculumvoorstellen,wantzijzullen
zekerbijdragenaaneenbetereaansluitingop
de arbeidsmarkt,’ zegt hij. ‘Nu is er vaak een
enormemismatch.Marketingisbijvoorbeeld
veeldigitalerenveelzijdigerdanvroeger.Er is
behoefte aan ontdekkende, probleemoplos-
sende leerlingen.’

Denieuwecurriculumvoorstellenzijndaar-
om een stap in de goede richting, zegt hij.
‘Maar papier is geduldig. Hoe ga je de rand-
voorwaardeninvullen?Ditvergtnogalveelvan
de leraar en die is er nog niet helemaal klaar
voor.’

Devoorstellendieernu liggenzijnnogeen
concept.Tot11augustuskunnenbelangstel-
lendeneropreageren.Defeedbackzalworden
gebruikt omde plannen verder aan te scher-
pen voordat zij na de zomer naar de Tweede
Kamerwordengestuurd.

$ Digitale vaardighedenmoeten
vast onderdeel in onderwijs zijn

$ Doel is kinderen te lerenwat ze
kunnenmet digitale technologie

$ Ditmoet ook de aansluiting op
de arbeidsmarkt verbeteren

Mogelijk struikelblok
is dat er niet genoeg
digitaal vaardige
leraren zijn, bedrijven
zijn er bezorgd over
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