
Van harte welkom 
bij Expeditie Digitaal!  
Om goed voorbereid op expeditie te gaan, 
hebben we zoveel mogelijk informatie 
in deze mail opgenomen. Je vindt de 
context, data, tijdstippen en waar bekend 
locaties van de bijeenkomsten, wat van je 
verwacht wordt, wie de betrokkenen zijn 
en hoe de communicatie verloopt. Neem 
deze mail aandachtig door en meld jouw 
werkgroepleden aan, zodat zij ook onze 
mailings ontvangen. 

Digitalisering is één van de grote transities van de 

21e eeuw. De meeste kinderen op je school hebben 

waarschijnlijk een smartphone, waarmee zij continu 

met elkaar en met hun YouTube-idolen in contact 

staan. Anderen besteden misschien wel veel tijd 

aan het bouwen van ingenieuze apps of games. 

In het dagelijks leven van deze leerlingen biedt 

digitalisering kansen en gevaren. Dat geldt voor hen 

nog meer zodra zij een vervolgstudie of een beroep 

gaan kiezen. Het is daarom belangrijk om jongeren 

ook in de digitale wereld goed te ondersteunen: 

met Expeditie Digitaal zetten we de Rotterdamse 

jeugd op voorsprong.  In Expeditie Digitaal gaan 

Rotterdamse scholen aan de slag met een plan van 

aanpak voor digitale geletterdheid. Onze ambitie is

dat de eerste implementatie van die plannen in de 

school al in 2020-2021 plaatsvindt.  

Het traject kent twee lijnen: 1) op je eigen school 

werk je met je zelf samengestelde werkgroep aan 

een plan voor digitale geletterdheid voor jouw 

school. De expeditiebegeleiding is in handen van 

O21, ondersteunt je daarbij; 2) daarnaast bezoek 

je inspiratiebijeenkomsten waar je geprikkeld wordt 

over diverse onderwerpen binnen digitalisering.  

Het resultaat is een plan voor digitale geletterdheid, 

specifiek voor jouw school. Dit presenteer je aan de 

deelnemende scholen op maandag 18 mei 2020. 

Over Expeditie Digitaal 

Werkgroep oprichten 
Als deelnemer richt je uiterlijk 9 maart een werkgroep 

op binnen je school waarmee je aan de slag gaat 

met een plan van aanpak voor digitale geletterdheid. 

Deze werkgroep bestaat in ieder geval uit een 

directielid of MT-lid, aangevuld met bijvoorbeeld de  

 

intern begeleider, ICT-coördinator en/of docenten. 

Een werkgroep bestaat uit minimaal 3 leden. Zodra 

je werkgroep gevormd is ontvangen we graag de 

namen, rollen en e-mailadressen, deze kun je sturen 

naar Daphne Swart.



Maandag 23 maart 
Inspiratiebijeenkomst,  
onderwerp nog in te vullen 
14.30-17.00 uur / Locatie nog niet bekend 

Woensdag 15 april 
Inspiratiebijeenkomst,  
onderwerp nog in te vullen 
14.30-17.00 uur / Locatie nog niet bekend 

Maandag 18 mei 
Slotbijeenkomst 
13.00-17.00 uur / Locatie nog niet bekend 

Mei-juni: Zelf in te plannen 
Bovenschoolse presentatie 

Maandag 2 maart 
Inspiratiebijeenkomst / Hans Schnitzler 
14.30-17.00 uur / IT Campus Rotterdam, 
Scheepsbouwweg 11 (RDM terrein) 

Maandag 16 maart 
TROA sessie met  
Expeditiebegeleiders O21 
13.00-17.00 uur / IT Campus Rotterdam, 
Scheepsbouwweg 11 (RDM terrein) 

Tijdens deze sessie gaan we bouwstenen ophalen 
voor het opstellen van het plan van aanpak. Het is 
hierbij van belang dat er per school drie deelnemers 
zijn uit de werkgroep, waaronder in elk geval het 
directie- of MT-lid.  

Bijeenkomsten 
Hieronder vind je de data en tijden van de geplande bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst verwachten we 
een directie- of MT-lid. Je bent van harte welkom om iemand uit je werkgroep mee te nemen of een collega-
directeur.  

Communicatie 
Deze eerste rit van Expeditie Digitaal is een bijzondere rit: we gaan intensief met elkaar optrekken en zullen 
veel leren onderweg. We doen ons uiterste best zo goed mogelijk met je te communiceren. Daarvoor hebben 
we enkele officiële kanalen ingericht:  

Expeditie Digitaal Update 
In de update houden we je op de hoogte van de 
ontwikkelingen over Expeditie Digitaal; dat kunnen 
huishoudelijke mededelingen zijn, maar ook 
uitnodigingen, berichten die we (extern) plaatsen 
over de expeditie of aanvullende informatie en 
handige tips. De update wordt verstuurd naar alle 
werkgroepleden van de deelnemende scholen.  

Linkedin Groep Expeditie Digitaal 
  /groups/13833668/ 

In deze groep posten we foto’s, video’s en verslagen 
van Expeditie Digitaal, maar ook nuttige tips voor 
elkaar en voor andere scholen in Nederland die een 
vergelijkbaar plan van aanpak opstellen. 

We adviseren je om in ieder geval alle werkgroepleden 
te laten aansluiten bij de groep; hier kun je ook je eigen 
zichtbaarheid managen door jouw aanwezigheid op 
het platform. Voor het vergroten van het draagvlak is 
het aan te bevelen alle docenten van de school, en 
wellicht relaties uit te nodigen voor deze groep.  

Onderwijs010.nl pagina 
Op de website onderwijs010.nl vind je allerlei zaken 
die betrekking hebben op het Rotterdamse onderwijs. 
Op deze website wordt een sectie ingericht specifiek 
voor Expeditie Digitaal. Hier zul je content gaan 
vinden die tijdens de expeditie gemaakt wordt. Denk 
daarbij aan foto’s, video’s en verslagen.  

De organisatie van de inspiratiebijeenkomsten is in handen van Ruth de Hoog. De TROA-sessie wordt 
georganiseerd door Karen Paardekooper.
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06 4610 4311 
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expeditiedigitaal@o21.nu
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Gemeente Rotterdam 
Coördinator Expeditie Digitaal 

tpc.terhorst@rotterdam.nl 
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Expeditiebegeleiders O21 

Kernteam Expeditie Digitaal 

Social media 
We maken gebruik van de bestaande social media 
kanalen van Gemeente Rotterdam, IT Campus 
Rotterdam en de koepels. We nodigen je van harte 
uit om via je persoonlijke of school- social media 
kanalen updates te plaatsen. We vragen je daarbij 
de #expeditiedigitaal te gebruiken.  

Gemeente Rotterdam:  
  @Onderwijsrdam 
  /company/onderwijs010
  /onderwijs010
  @onderwijs010

IT Campus Rotterdam:  
  @ITCampusRdam 
  /company/itcampus 

Privacy 
Tijdens Expeditie Digitaal maken we content om 
andere Rotterdamse scholen en daarbuiten te 
informeren over de activiteiten en voortgang van 
Expeditie Digitaal. We maken foto’s, video’s en 
verslagen om zichtbaarheid te geven. Indien je daar 
bezwaar tegen hebt vernemen we dat graag zo 
spoedig mogelijk, uiterlijk voor de eerste bijeenkomst 
op 2 maart. Je kunt dat kenbaar maken door een 
mail te sturen naar Daphne Swart. 


