
Leergebied Grote opdracht Bouwsteen

Digitale geletterdheid Data en informatie van data naar informatie Leerlingen leren:

te verwoorden wat zij willen weten en bruikbare vragen te bedenken om hun kennis te verrijken

over (digitale) bronnen en verschillende mediaboodschappen en hun bedoeling (reclame herkennen, informeren, amuseren en tot handelen 

aansporen)

hoe ze (digitale) bronnen en mediaboodschappen kunnen inzetten om de antwoorden op hun vragen te vinden

kennismaken met non-lineaire teksten

de gevonden informatie te selecteren en te verwerken tot antwoorden op hun vragen

het resultaat van het zoekproces te presenteren

terug te blikken op het zoekproces

Digitale data Leerlingen leren:

dat data kunnen bestaan uit symbolen, tekens, iconen

dat de wereld overvloedig voorzien is van data

dat zowel de maker als de ontvanger een vertaalslag maakt bij het overdragen of ontvangen van deze data

dat data op verschillende plekken en met verschillende apparaten verzameld, bewaard en gecategoriseerd kunnen worden

dat uit een verzameling data bruikbare informatie geselecteerd kan worden

het herkennen van verschillen, overeenkomsten en patronen in een verzameling data

verzamelde data op een passende wijze te presenteren

Veiligheid en privacy in de digitale 

wereld
Veiligheid in de digitale wereld Leerlingen leren:

dat er online veilige en minder veilige omgevingen bestaan (zoals er ook in de buitenwereld veilige en minder veilige plaatsen zijn)

dat accounts beveiligd zijn met (al dan niet visuele) wachtwoorden en hoe ze daar verstandig mee om kunnen gaan

dat het verstandig is om alleen te klikken op koppelingen waarvan ze de bron kennen en vertrouwen

hoe ze moeten handelen als ze ongewenste content tegenkomen en wie ze hierbij om hulp kunnen vragen

Privacy in de digitale wereld Leerlingen leren:

dat iedereen eigenaar is van zijn eigen persoonlijke gegevens en dat anderen die niet zonder toestemming mogen gebruiken en niet mogen zien

dat alles wat ze online doen, sporen achterlaat

na te denken over de gevolgen van het delen van media-uitingen, zoals foto’s en filmpjes

wat ze kunnen doen als er iets misgaat

De werking en het (creatieve) gerbuik 

van digitale technologie
Interactie en creatie met digitale technologie Leerlingen leren:

omgaan met standaardtoepassingen van digitale technologie in hun directe omgeving

met geschikte digitale technologie media te maken en/of te bewerken (tekst, afbeelding, geluid)

digitale technologie te gebruiken om uiting te geven aan creativiteit

zelf nieuwe digitale toepassingen te verkennen, te testen en hiermee om te gaan

te vertellen hoe zij digitale technologie gebruiken in hun dagelijks leven

over de gezondheidsaspecten die bij het gebruik van digitale middelen een rol spelen, zoals: schermtijd, invloed op slaap en lichaamshouding

aansturing van en creatie met digitale technologie Leerlingen leren:

dat veel apparaten, speelgoed en robots ‘een soort computer’ zijn

om denk- en werkwijzen die eigen zijn aan computational thinking, te herkennen en toe te passen in het dagelijks leven in de klas, thuis en in hun 

directe omgeving (bijvoorbeeld patronen herkennen en maken en het toepassen van ordeningsprincipes 

om een eenvoudige opdracht uit te voeren door deze op te delen in deeltaken, die te verwoorden en hier een logisch stappenplan voor te 

bedenken, al dan niet met behulp van digitale technologie

van hun creativiteit gebruik te maken om zelf een eenvoudige opdracht te bedenken, op te delen in deeltaken, deze te verwoorden in een logisch 

stappenplan en deze opdracht uit te voeren

Digitale communicatie en samenwerking Netwerken Leerlingen leren:

dat digitale apparaten met elkaar in verbinding staan en data met elkaar uit kunnen wisselen
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hoe ze in een veilige en/of afgeschermde omgeving verbinding kunnen maken in een digitaal netwerk; het verbinden van verschillende digitale 

apparaten met elkaar, het verbinden met internet

in welke contexten digitale netwerken worden gebruikt en hoe informatie via deze netwerken kan worden verzonden; 

dat er aan digitale communicatie veiligheidsrisico’s verbonden zijn en dat veilig handelen binnen digitale netwerken daarom belangrijk is

Digitale communicatie Leerlingen leren:

over de toepassing van verschillende digitale communicatiemiddelen

mediaboodschappen en hun doelgerichtheid kritisch te beoordelen

een begin te maken met digitaal communiceren

een eerste aanzet tot zelfregulerend omgaan met (sociale) media en games

over de plek die (sociale) media in onze samenleving innemen

Digitale samenwerking Leerlingen leren:

digitale technologie te gebruiken om samen te spelen en te werken

om gezamenlijk data en informatie te organiseren, te delen en uit te wisselen

 na te denken over hun eigen rol in een digitale samenwerking en hoe de eigen inbreng bijdraagt aan het eindproduct

Digitaal burgerschap De digitale burger Leerlingen leren:

wat fundamentele begrippen als vrijheid, gelijkheid en solidariteit betekenen, op een wijze die aansluit bij hun belevingswereld. Respectvol met 

elkaar omgaan vormt de basis van het aanleren van burgerschapscompetenties

kritisch kennis te nemen van digitale media-uitingen en daarbij alert te zijn op het onderscheid tussen authentieke en gefabriceerde beelden en 

informatie

dat de analoge en digitale samenleving naadloos in elkaar overlopen

Digitale identiteit Leerlingen leren:

dat ze zelf vorm geven aan hun digitale identiteit en denken erover na hoe dit bepaalt welk beeld anderen van hen krijgen

hoe ze erachter kunnen komen of de digitale identiteit van iemand anders waarheidsgetrouw is

Digitale economie Participatie in de platformeconomie Leerlingen leren:

hoe je met digitale technologie iets kunt kopen en verkopen

dat er verschillende digitale betaalwijzen en betaalmiddelen zijn en dat deze methodes voortdurend aan vernieuwing onderhevig zijn

dat je kunt deelnemen aan een digitaal platform

dat je data achterlaat op het moment dat je deelneemt aan een digitaal platform

over de risico’s die verbonden zijn aan deelname aan een digitaal platform

Digitale marketing Leerlingen leren:

dat in digitale media reclame een belangrijke rol kan spelen

wat de doelen kunnen zijn van digitale reclame

dat digitale reclame gepersonaliseerd kan worden aangeboden

dat digitale producten die gratis aangeboden worden, een commercieel doel kunnen hebben

dat digitale content of digitale producten door iedereen gemaakt en aangeboden kunnen worden
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