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Digitaal burgerschap

Resultaten

Kennis over het thema:
• Publicatie over ‘Wat is burgerschap?’ in

concept gereed
• Podcast opgenomen met Trudy Vos en

Laurence Guerin
• Interview gepubliceerd met Trudy Vos & Jaap

van Gils
• Publicatie in de week van de Veiligheid
• Webinar i.s.m Renze Tjoelker (verbinding

leggen naar po, vo om doorlopende
leerlijnen te verkennen, de doelgroep te
bereiken die kan leren van de geleerde
lessen in het mbo)

Delen van lesmaterialen via Wikiwijs: 
• Bijdrage aan burgerschap-themapagina,
• Werkgroep digitale lesmaterialen
• Werkgroep metadatering (labelen van het

lesmateriaal)
• Kartrekkersfunctie wordt vervuld door een

paar werkgroepleden i.s.m. Wikiwijs en het
Kennispunt Burgerschap

Samenwerkingspartners:
• Netwerk burgerschap:

- Maandelijkse afstemming
- Samenwerking rondom week van de

Veiligheid
- Gezamenlijk overleg met practoraten

• In gesprek met Kennispunt MBO raad Sport
en gezonde leefstijl

• Digisterker: we zijn lid geworden van het
consortium Jongeren en digitale overheid en
daarmee ook verbonden met dit initiatief

Team

Onze groep is recent uitgebreid met een paar 
leden en daarmee ook een paar scholen. 
Namelijk Bas Luijten van ROC Ter AA en Maarten 
Walet van ROC Top. Daarmee worden nieuwe 
thema’s belegd en digitaal burgerschap verweven 
in het bestaande burgerschapscurriculum. We 
volgen actief pilots zoals bij Noorderpoort de 
lessen ‘Digitaal Burgerschap’. 

Plannen tot de zomervakantie

• Publicatie als middel om scholen te helpen
bij visievorming en inzet digitaal burgerschap

• Meer scholen aangesloten bij het team
• In beeld bij alle beleidsafdelingen van mbo

en aoc.
• Verbindingen bestendigd met Digisterker.
• Verdere ontsluiting lesmaterialen (inclusief

metadata) via Wikiwijs
• Onderzoek

- Kennispunt Burgerschap 360-graden
instrument: Dit kan dienen voor
visievorming Digitaal burgerschap op
bestuurlijk niveau.

- Onderzoek naar effecten lessen ‘Digitaal
Burgerschap’ bij Noorderpoort

Update thema

Het thema “Digitaal Burgerschap” is in een 
stroomversnelling geraakt. We zijn bezig met het 
ontsluiten van lesmateriaal i.s.m. Wikiwijs, we 
werken actief samen met het practoraat ‘digitale 
weerbaarheid’, werken samen met Digisterker, 
met Kennispunt Burgerschap en staan klaar om 
alle scholen te helpen om Digitaal Burgerschap in 
het onderwijs te implementeren. Tevens hebben 
we bijna een heldere publicatie met duidelijke 
definitie klaar voor de scholen.

https://burgerschapmbo.nl/showcase/jaap-van-gils-trudy-vos-samen-tegen-de-fabeltjesfuik-het-belang-van-digitaal-burgerschap/
https://burgerschapmbo.nl/actueel-thema/week-van-de-veiligheid-digitaal-denken-en-mee-doen/
https://www.wikiwijs.nl/startpagina/mbo-burgerschap/
https://www.sportengezondeleefstijl.nl/
https://www.sportengezondeleefstijl.nl/
https://www.digisterker.nl/doe-je-digiding/
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