
In schooljaar 2017-2018 organiseert VHTO DigiLeerKracht: 

een landelijk scholingsprogramma op het gebied van digitale 

vaardigheden voor leerkrachten in het basisonderwijs. 

Via DigiLeerKracht biedt VHTO leerkrachten de mogelijkheid 

om gratis, en in hun eigen regio, een tweedaagse scholing te 

volgen. 

Het doel van DigiLeerKracht is dat leerkrachten na afloop 

van de scholing kundig, didactisch onderbouwd en vol 

zelfvertrouwen het programmeeronderwijs op hun school 

verder kunnen ontwikkelen. 

Tijdens de twee scholingsdagen leren de leerkrachten 

over digitale geletterdheid, computational thinking en 

programmeren en hoe dit opgenomen kan worden in het 

eigen onderwijs. Ze gaan zélf programmeren en krijgen tips 

over het gebruik van programmeerconcepten en tools (zoals 

robots, micro:bit en Virtual Reality) en leren dit betekenisvol 

in te zetten op school. 

De verschillende werkvormen tijdens de scholing worden 

didactisch onderbouwd. Elke leerkracht ontwerpt een 10 

Puntenplan om op de eigen school de digitale vaardigheden 

verder te ontwikkelen. Hierbij worden ze geholpen door 

andere DigiLeerKrachten en het supportnetwerk van IT-

professionals.

Locatie: In de eigen provincie 

Scholingsdagen: Maandag en dinsdag 
(aaneengesloten)

Tijden: Maandag (09:00 – 17:30 uur) 
Dinsdag (09:00 – 16:00 uur) 

De scholing is nadrukkelijk bedoeld voor basisscholen met 

weinig of geen ervaring met digitale geletterdheid. Zo’n 87% 

van de basisschoolleerkrachten is vrouw, en we nodigen hen 

ook van harte uit om mee te doen zodat we deze verhouding 

terugzien tijdens de scholing. 

Wanneer u vragen heeft, of geïnteresseerd bent in deelname, 

dan kunt u contact opnemen via digileerkracht@vhto.nl of 

020 888 4220. Meer informatie www.digileerkracht.nl.

 Voor iemand die niet zo veel van ICT 
afweet, was DigiLeerKracht een echte 
eye-opener 

Doel

Inhoud scholing

Voor wie?

 Mooi initiatief en jullie hebben mij wel 
geholpen om beter inzicht te krijgen in de 
noodzaak van Computational Thinking 

Groningen
In Groningen vindt de
DigiLeerKracht-scholing op
maandag 4 en dinsdag 5
juni 2018 plaats.

DigiLeerKracht wordt mogelijk gemaakt door financiële 

ondersteuning van Google.

Vragen en aanmelden
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