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Alle dagen digitaal niet alledaags
Dit boek gaat over de invloed en het gebruik van technologie 
in ons dagelijks leven. We vertellen een aantal verhalen vanuit 
verschillende perspectieven. De verhalen hebben echter één 
ding gemeen: digitale geletterdheid of specifieker gezegd 
digitaal burgerschap. De verhalen eindigen allemaal met 
een probleemstelling of een prangende vraag. Experts geven 
er antwoord op. Door de verhalen krijg je handvatten en 
inzichten om vanuit verschillende perspectieven de digitale 
uitdagingen van alledag aan te gaan.

Mariëlle van Rijn I Karin Winters
Verwachte verschijning: februari 2022

Een boek en website op basis 
van Wisdom of the Crowd 
waarmee professionals in 
en rond het onderwijs 
geïnspireerd worden door 
herkenbare verhalen en 
situaties uit de praktijk. 
Met de antwoorden kunnen 
zij direct aan de slag. 

Meer informatie

Louis Hilgers / 06 51 08 95 85

info@boektweepuntnul.nl
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praktijkgericht 

inspirerend 

verhelderend

Jorn is leerkracht van een groep 7 op een basisschool. 
Hij wil aan de slag met programmeren in zijn klas. 

Casus
Jorn gebruikt graag veel technische snufjes in de les. Toch vindt 
hij het net zo belangrijk dat zijn leerlingen nepnieuws herkennen. 
Onlangs zag hij een video die gemaakt wat met AI (artificial 
Intelligence) en hij schrok eigenlijk wel van de echtheid. Hoe
herken nu of zo’n filmpje echt is en zijn er afspraken over. 
In plaats van verbieden zet hij zijn leerlingen aan het werk 
met AI. Hij nodigt een expert uit in de les om het gesprek over 
fake nieuws aan te gaan en vooral over hoe je het herkent.

Yassin is student aan de PABO in Rotterdam.
Hij zit in zijn 3e studiejaar en bereidt zich 
voor op zijn afstudeeronderzoek.

Casus
Onlangs kreeg hij een verslag teruggestuurd 
dat door de docent als onvoldoende 
beoordeeld werd. Yassin had verwezen 
naar de leerstijlen van Kolb. De docent 
gaf aan dat hij beter bronnenonderzoek 
moest doen omdat er veel discussie is 
over leerstijlen. Hij vindt het lastig om 
de juiste bronnen te vinden. Zeker nu hij al 
ruim een jaar niet op school is geweest en 
ook niet in de bibliotheek terecht kon, vond 
hij de meeste bronnen online. Dat viel niet 
mee, hoe weet hij nu of bepaalde theorieën 
evidence based zijn? 

Elsemieke werkt in de bibliotheek als orthopedagoge. 
Zij is aangesteld als projectleider PLEK3. PLEK3 is een 
nieuwe ontwikkeling binnen de bibliotheek, om kinderen van 
groep 6 tot en met de brugklas, te stimuleren in taal- en 
talentontwikkeling, gekoppeld aan digitale geletterdheid. 
Leren met- en van taal. 

Casus
Hoe gaat zij aan het werk met deze nieuwe ontwikkelingen? 
“Ik ben hier niet specifiek voor opgeleid maar ik wil Plek 3 zo 
opbouwen dat ook andere bibliotheken er gebruik van kunnen 
gaan maken. Elsemieke is enthousiast over samen leren in 
netwerken, ofwel communityleren, zo wil zij PLEK3 ook vorm 
gaan geven.

actueel 
verbindend
ervaringen

Gerard is voorzitter van de raad van 
bestuur van een scholenkoepel. Hij is bang 
voor de gevolgen van de AVG-wetgeving.

Casus
Docenten maar ook leerlingen en 
ouders zijn vaak online te vinden. Nu de 
AVG-wetgeving verscherpt is krijgt Gerard 
regelmatig lastige casussen op zijn bureau. 
Hij voelt de verantwoording maar vindt het 
onmogelijk om zelf van alle onderdelen 
van de wet op de privacy op de hoogte 
te blijven. Hoe voorkomt hij dat er binnen 
zijn organisatie een datalek is?

Bas zit in Havo-4. Hij zoekt naar de grenzen van wat er 
online wel en niet kan.

Casus
Bas en zijn ex-vriendin Nathalie hebben wat spannende foto’s 
uitgewisseld. Toen het uit was heeft hij de foto’s van Nathalie 
ook naar zijn vrienden gestuurd. Of eigenlijk is het uit omdat 
hij ze ook aan zijn vrienden heeft gestuurd. Bas heeft er nu 
wel spijt van. Hoe lost hij dit op en hoe pakt hij het in het 
vervolg slimmer aan? In het begin was het hartstikke spannend 
maar inmiddels is het flink uit de hand gelopen.

Martijn is vader van twee opgroeiende 
kinderen. Op zijn werk is Martijn veel met 
ict bezig. Sociale media en wat zijn kinderen 
online doen vindt hij een heel ander verhaal.

Casus
Waar moet je als ouder op letten? Hoe lang 
mogen de kinderen online zijn? Hoe blijf 
je in gesprek over wat er online gebeurt? 
Is het oké als hij een tracker installeert op 
de smartphones van zijn kinderen?

Annelot is moeder van drie opgroeiende 
kinderen en is vaak thuis. Tijdens Corona 
heeft Annelot haar drie kinderen zo goed en zo 
kwaad mogelijk geholpen bij de online lessen.

Casus
Haar middelste zoon zit in groep 8 en wil een 
spreekbeurt houden over het “zwarte gat” naar 
aanleiding van de recente eerste foto van het 
“zwarte gat”. De zoon vraagt haar om mee te 
helpen. Ze merkt dat hij vooral knipt en plakt 
en dat er geen opbouw zit in de spreekbeurt. 
Hij vindt alles mooi en wil alle plaatjes direct 
in de Powerpoint plakken. Leren ze dit niet op 
school? Hoe pak je zoiets aan? Annelot heeft 
dit zelf ook niet geleerd op school. Hoe zoek 
je nu gericht iets op het internet?
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