
In een samenleving die in rap tempo digitaliseert, is aandacht voor 

digitale geletterdheid essentieel. Inmiddels wordt van het onderwijs 

verwacht dat het werkt aan digitale onderwijsdoelen en de inzet van 

digitale leermiddelen. Stephanie van den Kieboom is Specialist Digitale 

Geletterdheid: “Het is voor iedereen momenteel puzzelen hoe we 

dit een plekje in het huidige onderwijs geven. Ik kan vanuit de pure 

onderwijspraktijk hier een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door mijn 

deelname aan de resonansgroep van Joke Voogt voor het vormgeven  

van aantrekkelijk en uitdagend onderwijs en computational thinking  

van 10-14 jarigen.”

Digitale geletterdheid als onderdeel van  
de 21ste eeuwse vaardigheden                                                                                                                                    

Stephanie komt oorspronkelijk uit het bedrijfsleven. Nu ont-

wikkelt ze leerlijnen voor alle leerlingen van Het Erasmus in 

Almelo, van praktijkonderwijs tot gymnasium. Zij moet zowel 

leerlingen als docenten digitaal geletterd maken. Digitale 

geletterdheid bestaat uit vier vaardigheden, legt Stephanie 

uit: “Die maken deel uit van de inmiddels bekende 21ste 

eeuwse vaardigheden. Deze vier vaardigheden voor digitale 

geletterdheid zijn mediawijsheid, Computational Thinking, 

ICT-vaardigheden en informatievaardigheden.” 

Gezamenlijke zoektocht                                                                                                                                       
Het is voor iedereen momenteel zoeken hoe je deze vier 

vaardigheden een plekje in het onderwijs geeft, beklemtoont 

Stephanie: “Eén van de vier digitale vaardigheden is com-

putational thinking. Dit gaat om procesmatig denken in de 

allerbreedste zin van het woord. Ik bekijk momenteel hoe we 

de vier genoemde vaardigheden, waaronder computational 

thinking, een plekje kunnen geven in het huidige onderwijs, 

bijvoorbeeld als apart vak of juist geïntegreerd. Een kwestie 

van heel veel overleggen en discussiëren binnen de eigen 

school, met andere scholen en met het Nationaal Expertise-

centrum Leerplanontwikkeling (SLO) zelf. Omdat het allemaal 

nog in de kinderschoenen staat, en ik mij hier als Specialist 

Digitale Geletterdheid van Het Erasmus mee bezighoud, pro-

beer ik continu mijn netwerk uit te breiden. Hierdoor kwam ik 

in contact met Joke Voogt, hoogleraar ICT en Curriculum UvA 

en lector Onderwijsinnovatie en ICT bij Windesheim.”

Samenwerking met Joke Voogt                                                                                                                                           
Stephanie werkt inmiddels samen met Joke Voogt: “Zij doet 

onder andere onderzoek naar computational thinking en ik 

sta open voor alle onderzoeken die er op dit gebied plaatsvin-

den. Momenteel neem ik deel aan de resonansgroep van Joke 

Voogt voor het vormgeven van aantrekkelijk en uitdagend 

onderwijs en computational thinking van 10-14 jarigen. Mijn 

taak binnen deze resonansgroep is meedenken en praten 

vanuit de praktijk. Zo hebben we inmiddels de tussenresul-

taten van het vooronderzoek van Joke besproken. Ook dient 

de resonansgroep het doel van netwerkvorming in verband 

met subsidies. In deze resonansgroep nemen technische 

professionals deel. Mijn rol is meer die van deskundige uit 

de dagelijkse schoolpraktijk. Van belang, omdat ik weet hoe 

de gerelateerde terminologie in het onderwijsveld wordt 

gebruikt en hoe methoden het beste kunnen landen in het 

onderwijs. Ik kan de bevindingen van dit onderzoek koppelen 

aan de praktijk.”

Praktisch advies aan scholen                                                                                                                                         
Niet elke school heeft de luxe van een Specialist Digitale  

Geletterdheid in de persoon van Stephanie van den Kieboom, 

 zoals Het Erasmus dat heeft. Welk praktisch advies kan zij 

andere scholen meegeven die ook aan de slag willen met 

digitale geletterdheid? Stephanie: “Dan geef ik graag het 

advies dat ik recent ook tijdens een presentatie op de Natio-

nale Onderwijstentoonstelling (NOT) gaf. Die presentatie 

verzorgde ik samen Allard Strijker van het SLO. Hij is expert 

op het terrein van digitale geletterdheid. Mijn praktijkadvies 

aan scholen die ook met digitale geletterdheid aan de slag 

willen, is om eerst goed te kijken naar de doelen van het SLO. 

Die geven je een goed inzicht in waar je zou moeten starten. 

Je kunt die doelen als school vervolgens helder ordenen en 

daar een voor je school haalbare gelaagdheid en volgorde 

in aanbrengen. Daarna moet je vooral je docenten praktisch 

aan de hand meenemen en uitleggen dat digitale geletterd-

heid niet betekent dat dan ook maar alles in het onderwijs 

gedigitaliseerd moet worden. Het is de bedoeling leerlingen 

digitaal vaardiger te maken. Daar hebben ze hun hele leven 

baat bij. Ze kunnen eigenlijk niet meer zonder. En vooral zeg 

ik: gewoon starten, want fout doen kun je het niet!”
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Stephanie van den Kieboom,  

Specialist Digitale Geletterdheid:

“Het toetsen van  
het onderzoek  

van Joke Voogt in  
de praktijk vind ik  

heel waardevol”

“Digitale geletterdheid 
invoeren in het onderwijs                                                                                                             

is een kwestie van heel veel  
overleggen en discussiëren”


