
“Sociaal Online”

Een gedragscode voor digitale geletterdheid



• Ict-basisvaardigheden,

• mediawijsheid,

• Informatievaardigheden (het omgaan 

met grote hoeveelheden informatie) 

• Computational thinking.

Wat is digitale geletterdheid en 21st eeuwse vaardigheden



Wat is digitale geletterdheid

• Competence area 1: information and data 

literacy

• Competence area 2: communication and

collaboration

• Competence area 3: digital content creation

• Competence area 4: safety

• Competence area 5: problem solving



• Creativiteit

• samenwerken 

• Ondernemerschap (zelf sturend 

leren valt hier onder) 

• Project vaardigheden 

onderzoeksvaardigheden 

• Reflecterend leren 

65%



http://www.scooledu.org/bsgo-hendrik-conscience-

zoekt-zijn-veilige-digitale-weg-de-cybersneltrein-

van-onze-hedendaagse-maatschappij/

http://www.scooledu.org/samen-een-

lucernacollege-antwerpen/

En de laureaten zijn …

De sociaalste school zet in op een cultuur van respect en inclusie; 
ouderbetrokkenheid is hier cruciaal 

http://www.scooledu.org/bsgo-hendrik-conscience-zoekt-zijn-veilige-digitale-weg-de-cybersneltrein-van-onze-hedendaagse-maatschappij/
http://www.scooledu.org/samen-een-lucernacollege-antwerpen/


De gedragscode van de school voor 

een cultuur van respect en inclusie.



Leerlijn, Veilig&Net en 
Social learning Communities



Sociaal Online: Werken aan Digitale 
Inclusie

Wil je op een positieve manier met je leerlingen 
aan de slag rond digitale geletterdheid en 
respectvol online gedrag, dan helpt dit 
educatieve pakket je op weg. 

Het educatieve pakket Sociaal Online kan 
geïmplementeerd worden in de vorm van een 
project waarin interactieve gesprekken, 
samenwerkend leren, sociaal-emotioneel leren, 
positieve feedback, actief luisteren en 
respectvol met elkaar in dialoog treden centraal 
staan.

Zo komen onder meer de drang naar de meeste 
likes, netiquette, portretrecht en het instellen 
van een veilig wachtwoord aan bod



Media Sheriff: Reflecteren over media

Als je op een prettige manier met je leerlingen 
aan de slag wil gaan rond digitale kennis, 
vaardigheden en attitudes, kan je dit 
educatieve pakket hiervoor inzetten.

Het educatieve pakket Media Sheriff neemt jou 
en je leerlingen stap voor stap mee op 
onderzoek in de digitale wereld. Leerlingen 
nemen de rol van Media Sheriff op om kritisch 
te reflecteren op digitale technologieën, ze te 
gebruiken en zo digitale vaardigheden aan te 
scherpen. Dit educatieve pakket kan opnieuw 
ingezet worden in daaropvolgende schooljaren. 
Wij wensen jullie hier alvast veel plezier mee!



Praktijk onderzoek

Identiteitsontwikkeling van het jonge kind onder 

invloed van media.

sCooledu ontwikkelt in samenwerking met partners in 

het onderwijsveld dossiers op basis van kwalitatief 

onderzoek in scholen.

Kinderen komen op steeds jongere leeftijd in 

aanraking met sociale media. Hoe bepaalt dit hun 

blik op de wereld, en vooral welke weerslag dit heeft 

op de identiteitsontwikkeling van jonge kinderen. 

Bepaald identiteitsontwikkeling met een kritische 

houding ten opzichte van media onze slaagkansen en 

kans op gelukkig leven in de toekomst?



Dat kinderen graag leren door experimenteren en zelf ontdekken is geweten, echter waar

kunnen ze Veilig & Net aan informatie komen over de allernieuwste hypes 

van games en sociale apps. Een powerpoint is kinderspel voor velen, hoe kunnen ze hun

Actua werkjes en Talenten blogs nog boeiender maken met de coolste ICT-Tools. En voor wie

dacht dat coderen enkel voor nerds is weet niet hoe veel fun dat kan zijn.

Kennis Wiki’s ter ondersteuning digitale geletterdheid

https://support.scooledu.org/veiligennet
https://support.scooledu.org/veiligennet/gamen
https://support.scooledu.org/veiligennet/socialapps
https://support.scooledu.org/veiligennet/ict_is_cool
https://support.scooledu.org/veiligennet/leren_programmeren


De Social Learning Labs bevorderen onderzoek en professionele kennisdeling tussen 

leerkrachten via een online leergemeenschap. Ze bieden een toegevoegde waarde 

aan alle partijen binnen onderwijs die betrokken zijn bij digitale geletterdheid. Op 

vraag van de laureaten verbinden we ze voor verdere kennisdelen en uitwisseling

Social Learning Community voor leerkrachten 



En voor wie nog meer wil ….

https://www.facebook.com/scooledu

https://www.facebook.com/sociaalsteschool/

@KatjaHoI

https://www.linkedin.com/company/18171657/

http://www.scooledu.org

https://www.facebook.com/scooledu
https://www.facebook.com/sociaalsteschool/
https://twitter.com/KatjaHoI
https://www.linkedin.com/company/18171657/admin/updates/
http://www.scooledu.org/

