
Van harte welkom bij Expeditie Digitaal!
In schooljaar 2022 - 2023 zijn er drie instapmomenten. 
Om goed voorbereid op expeditie te gaan, hebben we zoveel 
mogelijk informatie in deze flyer opgenomen. Je vindt de context, 
data en tijdstippen van de bijeenkomsten, wat van je verwacht 
wordt, wie de betrokkenen zijn en hoe de communicatie verloopt. ROTTERDAMSE JEUGD

OP VOORSPRONG

De focus binnen het funderend onderwijs ligt 
de komende jaren op taal, rekenen en digitale 
geletterdheid van de leerlingen. De meeste 
leerlingen hebben een smartphone, waarmee 
zij continu met elkaar en met hun TikTok-idolen 
in contact staan. Anderen besteden misschien 
wel veel tijd aan het bouwen van ingenieuze 
apps of games. Maar digitale geletterdheid 
omvat naast basis ICT-vaardigheden ook media-
wijsheid, informatievaardigheden en compu-
tational thinking. Aspecten die binnen het po 
en vo versneld een plek binnen het curriculum 
gaan krijgen en waar de onderwijsprofessionals 
zich op zullen moeten voorbereiden. 

In Expeditie Digitaal gaan Rotterdamse scholen
aan de slag met een plan van aanpak voor 
digitale geletterdheid. Het resultaat is een plan, 
specifiek voor jouw school. Door deelname in 
schooljaar 2022 / 2023 aan Expeditie Digitaal, 
kan je in het daarop volgend schooljaar meteen
aan de slag met de implementatie. 

Het traject kent drie lijnen:
1) Persoonlijke begeleiding: op je eigen school 
werk je met je werkgroep aan een plan voor 
digitale geletterdheid voor jouw school. 
De expeditiebegeleiding is in handen van O21. 
Onder leiding van een adviseur van O21 trap je 
op je eigen school de expeditie met het gehele 
team af. Zo krijgen wensen en inzichten van 
het hele team een plek en heeft het uiteinde-
lijke plan van aanpak waarmee de werkgroep 
aan de slag gaat op voorhand draagvlak binnen 
het team.

Het traject wordt digitaal ondersteund met 
een applicatie waarin alle content die nodig is 
om tot een gedegen plan van aanpak digitale 
geletterdheid te komen ter beschikking van de 
werkgroep komt. Dit zijn documenten, video’s 
en links naar kennisbanken op het gebied van 
digitale geletterdheid.

2) Inspiratie/kennissessies bij IT Campus 
Rotterdam op locatie.
De bedoeling is niet alleen te inspireren maar 
juist ook de meest actuele ontwikkelingen en 
toekomstperspectieven te vertalen naar prak-
tische handvatten op je eigen school gericht op 
de leeftijd en niveau van jullie leerlingen.

De thema’s in schooljaar 2022-2023 zijn:
Mediawijsheid, Digitale didactiek en Ethiek, 
Digitale weerbaarheid, Kijkwijzer.

Alle werkgroepen krijgen ook een eigen digi-
buddy toegewezen die hen tijdens een werk-
sessie ondersteunt bij het maken van een 
presentatie van het plan van aanpak, bedoeld 
voor hun onderwijs bestuur. Zo komt iedereen 
zowel inhoudelijk als qua vormgeving goed uit 
de verf.
Ook is er een bijeenkomst is in de vorm van 
Infomarkt, zodat je rechtstreeks met aanbie-
ders van lesmateriaal en/of ondersteunende 
applicaties in contact komt.                               

3) bovenschools: 
gedurende jullie deelname aan Expeditie 
Digitaal onderhoud je contact met het bestuur 
en bovenschoolse ICT-coördinator of ICT-
beleidsmedewerker en houd je hen op de 
hoogte van jullie ontwikkeling. 

Over Expeditie Digitaal



Werkgroep oprichten
Als deelnemer van de expeditie formeer je 
een werkgroep binnen je team, waarmee je 
gezamenlijk aan de slag gaat om een plan te 
ontwikkelen. Deze werkgroep bestaat in ieder 
geval uit een directie- of MT-lid, aangevuld 
met bijvoorbeeld de ICT-coördinator, intern 
begeleider of onder-, of bovenbouw-coördi-
nator en een leraar.

Uiterlijke datum waarop jouw werkgroep is 
gevormd is voor:
• De expeditie die start op 31 oktober 2022  
   op: 20 oktober 2022;
• De expeditie die start op 16 januari 2023 
   op: 21 december 2022;
• De expeditie die start op 3 april 2023 
   op: 29 maart 2023.

Hieronder vind je de data en tijden van de geplande bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst 
verwachten we minimaal een directie- of MT-lid en iemand anders uit jouw werkgroep. 
De bijeenkomsten vinden fysiek bij IT Campus Rotterdam (Heijplaat) plaats. In principe zijn 
werkgroepleden van de scholen die voor 20 oktober 2022 zijn aangemeld, ongeacht hun 
startdatum in de loop van het schooljaar – welkom bij alle inspiratie/kennissessies.

Bijeenkomsten

• Mediawijsheid op 31-10-2022
• Digitale didactiek en Ethiek op 16-1-2023
• Digitale weerbaarheid op 13-3-2023
• Kijkwijzer op 3-4-2023
• Infomarkt op 12-4-2023
• Presenteren met ondersteuning van een Digibuddy 
   op 30-1 of op 18-6-2023 (kies een datum) 

Presentatie Plan van Aanpak
Deelname aan de expeditie levert een concreet plan van aanpak op dat de werkgroep kan 
presenteren aan het eigen bestuur van de school. 

In principe kunnen de werkgroepen dit plan presenteren:
• Bij start op 31 oktober 2022  vanaf 13 februari 2023
• Bij start op 16 januari 2023   vanaf 15 mei 2023
• Bij start op 3 april 2023   vanaf 28 juni 2023
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