
 
 

 
 

 

 

 

Digitale geletterdheid en een spionage-serie 
 

         

Huh? Hoe kan dit? Leerlingen bewust maken van hun eigen leerproces waardoor ze zelf 
trots de regie nemen? Ja, inderdaad: dit heet eigenaarschap. En het gebeurt met digitale 
middelen zoals bijvoorbeeld OneNote. Meester Wilfred van Holst (Petrusschool, Rijswijk) 
geniet volop van de ontwikkeling bij zijn leerlingen. En ook juf Judith van Leerdam (Titus 
Brandsmaschool, Delft) ziet de inzet van ICT in de onderwijspraktijk als een integraal én 
verlichtend onderdeel: “De vraag is niet, moet dit ook nog? De vraag is: waar heb je 
behoefte aan als leraar?” Wilfred en Judith over digitale geletterdheid op school. 
 

 

“Eigenaarschap staat centraal in de visie van de Petrusschool. Dus dan gaan we kijken hoe 
ICT hierin kan ondersteunen. In de groepen 7 en 8 experimenteren we nu met de 
ontwikkeling van digitale portfolio’s die kinderen zelf maken. In OneNote hebben we mapjes 
voor de leerlingen, die allemaal een eigen account hebben, ingericht. We zijn begonnen met 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
een doelenposter. Bijvoorbeeld over taal en de 
vraag is dan: denk na over wat je al weet en stel 
je een doel dat lastiger te behalen is. De digitale 
posters tuigden de leerlingen op met 
tekeningen en plaatjes. Velen lieten die posters 
thuis aan hun ouders zien. Ik zag hoe trots ze 
waren, hoe betrokken op hun eigen leren. Kijk, 
dat is eigenaarschap”. Dit vertelt de 
enthousiaste leraar en ICT-coach Wilfred over 
de ontwikkeling van digitale geletterdheid bij 
leerlingen én collega-leraren. 
 
Ongekende talenten 
ICT in de onderwijspraktijk, maar al te vaak 
wordt dat beschouwd als een struikelblok. 
Echter, toen we vorig jaar van de ene op de 
andere dag met z’n allen thuis zaten – 
lockdown, in de volksmond – bleken leraren en 
masse over ongekende digitale vaardigheden te 
beschikken. En zij die dat gevoel niet hadden, werden bijgestaan door collega’s. Judith 
observeert: “Leraren bleken over talenten te beschikken waarvan ze zelf niet wisten dat ze 
die in huis hadden. En nu wordt zoiets als vergaderen op Teams ervaren als iets dat heel 
praktisch is. Als ICT-coach kijk ik dan ook vooral naar welke kennis al voorradig is. Op onze 
school gaan we presentaties gegeven aan groepjes collega’s zodat we van elkaar kunnen 
leren”. 
Laat leerlingen een PowerPoint over een zelf gekozen onderwerp maken of laat hen een 
presentatie geven over wat ze al weten over voorzetsels, stelt Judith voor. Ze ziet overal 
kieren op de schooldag die mogelijkheden bieden: “Ben je klaar met je aardrijkskunde? Ga 
dan naar Forms en bedenk een aantal vragen die je jezelf kunt stellen”. 
 
Missie voor bovenbouwleerlingen 
Je bewust worden van wat je al weet en doet, als leerling én als leraar, lijkt wel een rode 
draad in de ontwikkeling van digitale geletterdheid binnen ons onderwijs. Judith waarschuwt 
dat het onmogelijk is om alle nieuwe snufjes binnen de ICT bij te houden en toe te passen. Je 
hoeft niet met elke circus mee, zegt ze. 
Meester Wilfred daarentegen houdt wel van een beetje spektakel. Samen met de 

bovenbouwleerlingen ontwikkelt hij spannende spelen zoals de spionage-serie Missie in 

afleveringen. Ze worden daadwerkelijk op pad gestuurd en moeten opdrachten uitvoeren 

die, heel slim, educatief zijn. Meester Vlog, zoals hij op het YouTube-kanaal heet, legt alles 

vast op film (kijk maar: https://youtu.be/PWcgzQpWGIk ).  

En dan kan het natuurlijk niet uitblijven dat ze aan hun meester gillen: “Meester, meester, 
wanneer staat te volgende aflevering op YouTube?” 

 

 
Leergang digitale geletterdheid 
 
Judith en Wilfred hebben allebei de 
leergang ‘Digitale geletterdheid en 
digitale didactiek’ gevolgd.  Judith: 
“Ik leerde hoe je goed moet luisteren 
naar collega’s om te ontdekken wat 
er nodig is en hoe je daarop kunt 
inspelen”. En Wilfred zegt over zijn 
leerproces: “Zie ICT niet als iets dat 
apart staat, laat het onderdeel van 
ons onderwijs zijn”. 
 
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan hier 
 

 

https://youtu.be/PWcgzQpWGIk
https://www.lucasonderwijs.nl/innovatie/post-hbo-opleiding-digitale-geletterdheid-digitale-didactiek-

