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Landelijk Aktie Komitee Scholieren

Is deze visie bruikbaar en werkbaar in zowel het primair als voortgezet onderwijs?

Het LAKS spreekt alleen namens scholieren in het voortgezet onderwijs. In het voortgezet
onderwijs is de visie zeer werkbaar.

In hoeverre vindt u het essentieel dat ethische en filosofische thema's die verbonden zijn aan de
(groeiende) betekenis van digitale technologie in het onderwijs aan de orde komen?

Ontzettend essentieel en mooi dat deze thema's nu al zo duidelijk naar voren komen in de visie.

Het ontwikkelteam verdeelt het leergebied digitale geletterdheid in vier domeinen: kennis over
digitale technologie, omgaan met digitale technologie, nadenken over digitale technologie,
creëren met digitale technologie. Dekken de vier domeinen die in de visie zijn beschreven alles
wat bij digitale geletterdheid aan de orde moet komen
De vier domeinen zijn dekkend.

In hoeverre vindt u de visie toekomstbestendig, zodat veranderingen in de digitale technologie
niet onmiddellijk tot veranderingen in de visie hoeven te leiden?
De visie lijkt toekomstbestendig, vooral doordat deze nog zo globaal is. Bij concretisering is dit
natuurlijk wel een factor die meegenomen moet worden.

Is het verweven van digitale geletterdheid in andere leergebieden haalbaar? Waarom wel/niet?

Het verweven van digitale geletterdheid in andere leergebieden is zeker haalbaar en daarnaast
ook noodzakelijk en gewenst. Juist de samenhang met andere gebieden zorgt ervoor dat een
onderwerp gaat leven bij de leerling.

In hoeverre zijn alle vier de domeinen van belang voor alle leerlingen, van de onderbouw in het
primair onderwijs tot en met de bovenbouw in het voortgezet onderwijs?

Het LAKS heeft over dit onderwerp geen meningen van scholieren verzameld.

Wat vindt u van het belang van ‘computational thinking’ en de plek hiervan in de conceptvisie?

Het LAKS heeft over dit onderwerp geen meningen van scholieren verzameld.

In hoeverre laat deze conceptvisie voldoende zien dat digitale geletterdheid bijdraagt aan de
zelfredzaamheid van leerlingen?
De verschillende leergebieden zorgen ervoor dat verschillende aspecten van zelfredzaamheid
belicht worden.

