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Lyanca ten Donkelaar, 34 jaar, teamleider bij AOC Oost in Almelo, ontwikkelteam Digitale Geletterdheid.

‘Digitale geletterdheid is een heel nieuw leergebied.
Daar moeten kerndoelen voor worden opgesteld.
Het gaat om alles wat met media, informatie en
computers te maken heeft. In de context van mijn
school gaat het van het digitaal programmeren van
een staldeur tot het versturen van een mailtje met
bijlage. Tussen die twee extremen zit een heel breed
scala aan vaardigheden, die nooit zijn benoemd in
kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs.
En we merken dat de behoefte daaraan heel groot is.
We zien nu bij leerlingen een heel grote discrepantie
tussen wat ze kunnen en wat we eigenlijk zouden willen dat ze kunnen. We verwachten bijvoorbeeld dat
een leerling een inhoudsopgave kan maken in Word
en paginanummering kan aanbrengen. Maar niet alle
leerlingen kunnen dat. Frustrerend voor een docent.
Want in plaats van dat hij z’n vak kan geven, moet
hij leerlingen gaan leren hoe ze een inhoudsopgave
kunnen maken.
Wat ik zo gaaf vind aan dit initiatief, is dat leraren en

schoolleiders nu op deze schaal meedenken. In het
verleden kregen we nieuwe kerndoelen of plannen
en dan had ik het gevoel dat wij als onderwijspraktijk daar niet zoveel bij betrokken werden. Dat is
nu anders. De leraren en schoolleiders die zich
hebben opgegeven, komen uit alle windstreken
van Nederland. Binnen ons team is zowel het
primair, voortgezet als speciaal onderwijs vertegenwoordigd.
En straks komen ook de ontwikkelscholen erbij. Zij
kijken met de ontwikkelteams mee en gaan onze
ideeën op hun school uitproberen. Is het duidelijk?
Heb je hier als school iets aan? Ben je het ermee
eens? Die ontwikkelscholen krijgen dus straks een
ontzettend mooie rol bij de feedback.
Ook komen er landelijke feedbackmomenten,
waarbij alle leraren mogen aanschuiven. Ik hoop
dat ook zoveel mogelijk docenten dat doen. Het
wordt ook straks hun onderwijs. Op deze manier
ontstaat echt iets waar je samen achterstaat.’

Curriculum.nu is een project van een brede onderwijscoalitie bestaande uit ouder-, leerling-, werkgevers- en
werknemersorganisaties (waaronder CNV Onderwijs). De ontwikkelteams starten deze maand. Het is mogelijk om tussentijds te reageren op de tussenresultaten, voordat de teams in het voorjaar van 2019 met hun
uiteindelijke resultaten komen. Kijk voor meer informatie op www.curriculum.nu.
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