
Informatie “Digitaal Onderwijs op de Willibrordschool” 

We zullen u de komende weken een serie thema-nieuwsbrieven sturen over het onderwerp “Digitaal 

Onderwijs op de Willibrordschool.” Deze zullen gaan over de verandering van het onderwijs in het 

algemeen en de verandering bij ons op school. In deze eerste nieuwsbrief zullen we ingaan op de 

ontwikkeling die gaande is in het Nederlandse onderwijssysteem. 

Misschien bent u het ergens tegengekomen: De 21-century skills (21 eeuwse vaardigheden), Ons 

onderwijs 2032, gepersonaliseerd onderwijs en zo zijn er meerdere termen die over ‘modern 

onderwijs’ gaan. 

Waarom deze verandering? 

Het antwoord is simpel: de maatschappij verandert en daarom verandert het onderwijs. De 

maatschappij is veel digitaler geworden: een wereld zonder Internet, mobieltjes, Social Media, DigiD 

e.d. is bijna niet meer voor te stellen. Kinderen groeien op in deze digitale maatschappij. Ze leren op 

een andere manier en daarom zullen wij de kinderen ook op een andere manier het onderwijs 

moeten gaan aanbieden. Het ‘lees je boek en maak de vragen in je werkboek-tijdperk’ ligt 

langzamerhand achter ons. Het gaat uiteindelijk om de vraag wat de kinderen moeten weten en 

kunnen om in de toekomst op 

eigen benen te kunnen staan. 

Wat houdt deze verandering over 

het algemeen in? 

Als we het hebben over de 21 

century skills verwijzen we naar 

het plaatje.  Wat duidelijk te zien 

is, is dat het krijgen van kennis 

niet meer het belangrijkste doel 

is. Het gaat veel over de 

randvoorwaardes: goed kunnen 

communiceren, computervaardig 

zijn, e.d. Kinderen krijgen meer 

verantwoordelijkheden over hun 

leertraject. Er zal meer gedifferentieerd worden: de verschillen tussen de kinderen zullen groter 

worden, doordat kinderen zelf aangeven op welke manier, wat en wanneer ze iets willen leren. De 

digitale middelen zullen steeds belangrijker worden. Zo zal de computer, de I-pad een steeds 

belangrijkere rol krijgen binnen het onderwijs. In de stichting Primenius zijn er verschillende scholen 

druk bezig om hun weg te vinden in deze manier van onderwijs. 

In de link een filmpje over Ons Onderwijs 2032: http://onsonderwijs2032.nl/traject/  

 

Hoe kijken we op de Willibrordschool hier tegen aan? 

Op de Willibrordschool zijn we wat terughoudend in het omgooien van het roer in één keer. Wij 

kijken goed naar andere scholen en zien de voors en tegens. Uiteraard zien wij de voordelen van 

deze verandering zitten, maar we maken kleine stappen. Op de Willibrordschool hebben we een 

aantal I-pads gekregen. Deze worden gerouleerd en in alle groepen ingezet. Kinderen kunnen veel en 

snel zelfstandig aan het werk en zitten snel op hun eigen niveau en tempo. Het is absoluut niet de 

http://onsonderwijs2032.nl/traject/


bedoeling om de hele dag alleen achter de I-pad te zitten. Wij vinden zowel groeps- als individuele 

instructie en samenwerken heel belangrijk. Een balans hierin vinden zal voor ons een uitdaging zijn. 

Wat kan ik in de komende thema-nieuwsbrieven hierover verwachten?  

In de komende nieuwsbrieven zullen we u informeren over: 

- Op welke manier werken we op dit moment met gepersonaliseerd leren; 

- De I-pad op de Willibrordschool; 

- De ouderavond. 

Zoals u als laatste kunt lezen, zal er een informatieve ouderavond komen over dit onderwerp en met 

name over de I-pad in het onderwijs. Deze zal gehouden worden op donderdagavond 9 juni.  We zien 

U graag op deze avond.  

Het team. 


