Volledig nieuw programma

Nationale Opleiding
Digitale Geletterdheid-Expert

Eénjarige opleiding
8 bijeenkomsten

Maatwerk
volledig gericht op jouw
schoolorganisatie

Schoolbrede focus
werken aan een
doorgaande lijn

Ervaren docenten
een team van
betrokken specialisten

Morgen verschil maken
altijd een praktische inslag

Startdatum:
September 2020

Blijvend up to date
online en offline community

Locaties:
Amsterdam – Breda – Deventer - Hoogeveen - Ochten
Incompany mogelijk vanaf 8 personen

Meer informatie:
www.derolfgroep.nl/digitale-geletterdheid

Inclusief Apple iPad
digitaal werken op school en
tijdens de opleiding

Wij denken graag met je mee!

T 088 410 10 50

E klantenservice@derolfgroep.nl

www.derolfgroep.nl

Wat is een Digitale Geletterdheid Expert?

De cursist: wie ben jij?

Digitalisering in het onderwijs brengt nieuwe mogelijkheden.
Je kunt meer differentiëren, je bent via het internet
verbonden met de hele wereld en het accent komt misschien
wel meer dan voorheen te liggen op het aanleren van
vaardigheden. Aan de andere kant gaan leerlingen,
nieuwsgierig als ze zijn, zelf op ontdekkingstocht en brengt
dat soms situaties mee waarbij veel van je inlevings- en
interpretatievermogen gevraagd wordt. Digitale geletterdheid
is op zijn minst een item in het onderwijs, ook op jouw school.
Alleen; hoe geef je daar, samen met je teamleden, richting
aan? En wat wordt van jou verwacht, als kartrekker van deze
ontwikkelingen, ongeacht jouw eigen digitale vaardigheden?

Aan deze opleiding kun je meedoen wanneer je enigszins op
de hoogte bent van waar digitale geletterdheid voor staat. De
vier pijlers (o.a. ict-basisvaardigheden en mediawijsheid)
staan al op je netvlies en op jouw school heb je de afgelopen
jaren al e.e.a. geprobeerd om leerlingen vaardigheden aan te
leren met digitale (leer)middelen. Idealiter heb je samen met
je directie of managementteam een leer- of ontwikkelvraag
samengesteld met betrekking tot digitaal leren binnen jullie
onderwijs. Is dat niet het geval, dan zoeken we deze samen.

De Nationale Opleiding: de inhoud
Tijdens deze opleiding nemen we je in 8 lesdagen mee in
zowel relevante ontwikkelingen als het maken van een
toekomstbestendig plan waarmee jouw school vorm en
inhoud geeft aan digitale geletterdheid. We denken na hoe op
jouw school digitale geletterdheid, volgens jouw plan, door
het hele team kan worden toegepast. Vanzelfsprekend
geïntegreerd in andere vakken op jullie lesrooster. De
volgende thema’s komen tijdens deze opleiding aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat betekent DG gespiegeld op het basisonderwijs?
DG in de praktijk: wat leer ik mijn leerlingen?
Het creatief gebruik van DG in de klas
Sturen op ict in je onderwijs: verandermanagement
De toepassing van ICT-middelen bij zorgleerlingen
Wat is de rol van de DG-Expert t.o.v. het team?
Hoe kom ik tot een doorgaande lijn op schoolniveau?
Onderwijskundige koppeling naar burgerschap,
economie en big data

We hebben een gevarieerd aanbod samengesteld, waarbij het
uitgangspunt is dat we inspelen op de individuele behoefte
van elke cursist. Een start-/planningsgesprek is volgens ons
dan ook een voorwaarde om tot een passend aanbod te
kunnen komen. Cursusleider en cursist bespreken de
startsituatie en richten zich vanaf dat moment op de
ontwikkelbehoeften van deelnemer en betreffende school.

Dit helpt jou, maar ook ons om de opleiding helemaal
passend te kunnen maken voor elke deelnemer. Bij ons doe je
geen losse opdrachten die daarna geen waarde hebben voor
de school; we zorgen voor een context die aansluit bij jullie
onderwijsvisie. Mits je daar natuurlijk wel de ruimte voor
krijgt van je directie. Om deze opleiding te kunnen voltooien,
heb je een praktijkcase nodig; een school waar je je
opdrachten kunt uitvoeren. Op verschillende momenten
coach je daarbij ook je collega’s.

De opleider: De DG-Experts van de Rolf groep
De Rolf groep wil elke dag het beste uit elk kind laten komen.
Met hart voor leren zetten wij ons dagelijks in om jou en je
leerlingen te laten groeien tot volwaardige wereldburgers.
Het team ‘Digitale Geletterdheid en ICT’ bestaat uit vijf
enthousiaste en gedreven specialisten met kennis van de
markt, waarbij elke training of bijeenkomst zich laat
kenmerken door een praktisch gerichte inslag; op maat en
morgen aan de slag.

De opleiding: kosten en cursusdata
De opleiding tot Digitale Geletterdheid expert kost €2795,00.
Omdat de Rolf groep een CRKBO-certificering heeft, is dit
vrijgesteld van BTW. Inbegrepen in dit tarief zijn
opleidingskosten, cursusmaterialen, lunch op elke cursusdag,
een start- en planningsgesprek en een certificaat bij het
voltooien van alle cursusdagen. Bovendien krijgt elke
deelnemer een Apple iPad (9,7”) tot zijn beschikking, die na
afloop van de opleiding behouden mag worden. Hierop
kunnen alle opdrachten worden gemaakt.

De cursist: wat verwachten we van jou?
Deze opleiding bestaat uit 8 lesdagen. Bij elke dag wordt
gerekend op een zelfstudie van 8 uur, waardoor de totale
studiebelasting op 128 uur ligt. Je hebt alle ruimte om de
opdrachten binnen deze opleiding uit te voeren in je eigen
onderwijspraktijk.

De opleiding start in september 2020 in de volgende plaatsen:
Amsterdam – Breda – Deventer – Hoogeveen - Ochten
Inschrijven voor deze opleiding doe je op onze website:
www.derolfgroep.nl/digitale-geletterdheid. Hier vind je ook
alle informatie en opleidingsdetails.

