
 

 

 
In oktober 2021 starten STEAM-Limburg, Kennisnet en Platform Talent voor Technologie (PTvT) met de 
pilot digitale geletterdheid, waarbij we gezamenlijk werken aan het integreren van digitale 
geletterdheid in W&T. Deelnemende scholen krijgen een gratis implementatieaanpak aangeboden 
waarin passend onderwijsmateriaal, kennisdeling en professionalisering centraal staan.  
 
Met de pilot zetten we een goed voorbeeld neer op het gebied van digitale geletterdheid om voor te 
sorteren op de introductie van kerndoelen digitale geletterdheid in het curriculum.  
 

Uitgangspunten 

• We zetten gezamenlijk in op de integratie van DG en W&T 

• In oktober wordt de aanpak en deliverables besproken met de deelnemers. Daarbij wordt nu 

gedacht aan een digitale omgeving met een leerlijn en materialen. 

• Een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de pilot is de mogelijkheid tot actieve 

participatie aan de start- en werksessies (daarbij kunnen de deelnemers keuzes maken welke 

sessies ze volgen).  

• De resultaten van de pilot moeten opschaalbaar zijn. Wat deze leergemeenschap doet, heeft 

meerwaarde voor de landelijke invoering van digitale geletterdheid  

• Er wordt daarom aangesloten op het werk van Curriculum.nu en SLO, met uiteraard wel 

ruimte voor de visie en context van de school.  

Nuttig voor elke school  

Niet iedere school bevindt zich in dezelfde fase van ontwikkeling binnen digitale geletterdheid. Hier 

houden we rekening mee: voor scholen die starten met digitale geletterdheid, biedt de pilot een eerste 

oriëntatie en de handvatten om er op een eenvoudige manier mee aan de slag te gaan. Voor scholen 

die verder zijn, bieden we daarnaast ondersteuning om tot visievorming te komen en begeleiding 

rondom de professionalisering en ontwikkeling van leerkrachten. 

 

Planning 

De pilot loopt van oktober 2021 tot en met januari 2022 en bestaat uit een startsessie en werksessies. 

Deze werksessies worden gefaciliteerd door Kennisnet, PTvT en STEAM-Limburg en worden bijgestaan 

met goede voorbeelden per onderdeel, expertise en tools. 

Met de startsessie zetten deelnemende scholen eerste stappen in het integreren van digitale 

geletterdheid binnen wetenschap en technologie en wordt er toegewerkt naar een leerlijn. Scholen 

tekenen zich in voor de pilot en gaan na de start gezamenlijk aan de slag in werksesssies met de 

onderdelen. Hierbij kan een keuze gemaakt worden welke sessies interessant zijn voor de deelnemende 

scholen om actief in te participeren: 

• Visieontwikkeling 

• Professionalisering van docenten 

• Methodiek 

• Materialen 

Planning Datum 

Startsessie - pilot digitale geletterdheid 7 oktober 2021 

Werksessie - visieontwikkeling Eind oktober 

Werksessie - professionalisering van docenten Begin november 

Werksessie - methodiek Eind november 

Digitale geletterdheid in W&T 
Doe mee met de pilot! 

https://steamlimburg.nl/
https://www.kennisnet.nl/
https://ptvt.nl/


 

 

Werksessie - materialen Begin december 

Inspiratiesessie - uitkomsten van de pilot  13 januari 2022 

 

Startsessie 
Tijdens de startsessie nemen deelnemende scholen kennis van het programma en de verwachtingen 
van de deelnemende scholen, Kennisnet, PTvT en STEAM-Limburg worden uitgesproken. Tevens volgen 
we een masterclass digitale geletterdheid met inspirerende voorbeelden en zetten zetten deelnemers 
de eerste stappen met de uitwerking van een visie, professionalisering van docenten, methodieken en 
materialen.  
 
Werksessies 

Na de startsessies gaan de deelnemers tijdens werksessies in oktober, november en december aan de 

slag met de uitwerking van de integratie van digitale geletterdheid in W&T. Hier kan door deelnemers 

een keuze in gemaakt worden welke sessies zij wensen te volgen. 

• Deelnemende scholen doen voorafgaand aan de eerste werksessie een aanzet (of kort plan van 

aanpak) rond visieontwikkeling, professionalisering van docenten (het hoe), methodes en 

materialen 

• De werksessies starten met een goed voorbeeld vanuit een school ter inspiratie 

• De deelnemers gaan vervolgens uiteen om te werken aan het betreffende onderdeel onder 

leiding van een expert/ervaringsdeskundige. 

• Gezamenlijk worden de resultaten van de werksessie besproken en wordt een vervolg met de 

scholen besproken. Vragen die daarbij centraal kunnen staan: gaan de deelnemers zelfstandig 

verder met de uitwerking? Is deze opzet toereikend voor de gevraagde uitwerkingen? Op welke 

manier kunnen de deelnemende scholen verder ondersteund worden?  

Inspiratiesessie 

Wanneer de vier werksessies georganiseerd zijn om alle onderdelen goed te behandelen, vindt op 13 

januari een inspiratiesessie plaats om alle uitkomsten van de pilot te presenteren aan elkaar en te 

inventariseren wat de behoeftes en wensen zijn van de deelnemers voor een mogelijk vervolg van de 

pilot. 

Aanmelden 

Deelname aan de pilot is kosteloos. Aanmelden voor de pilot kan door een email te sturen naar: 

e.regtop@ptvt.nl.   
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