
W&T en 
digitale 
geletterdheid 
Celine Giepmans en Jos Tolboom, SLO



Het komende uur*
Wat? Wie? Hoe lang?

Inleiding N&T - DG Jos 7 minuten

Inleiding Leaphy Flitz Celine 10 minuten

Vragen opdracht Allen 5 minuten

Bestuderen deel prototype Allen 15 minuten

Delen ervaringen G1-G4 Allen 4*5=20 minuten

Afsluiting Jos 3 minuten

*: deze tijden zijn naar schatting; over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd



Wat zegt het 
coalitieakkoord 
over DG?
Dit betreft een voorlopig 
regeerakkoord

“Het is belangrijk, zeker, om naar 
de toekomst te kijken…”

Bron: Het Parool



Staatsecretaris 
Digitalisering

Bron: De Volkskrant
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Actualisatie 
onderwijsdoelen







Wat is digitale 
geletterdheid?



Leerplankaders







Stel: je wordt boer

Bron: 
https://www.dacom.nl





Laephy
Flitz

‘De junior Leaphy’



ALLE SENSOREN EN ACTUATOREN



Hoe werkt Leaphy?

Sonar

Sensoren Arduino & Shield Actuatoren

Wielmotoren

RGB-ledje

Lichtsensor



Kerndoelen 
N&T

Sinds 1998 is techniek (officieel 'natuur & techniek') 
opgenomen in de kerndoelen voor het basisonderwijs. Het 
betreft de kerndoelen 40 t/m 46, waarbij doel 42, 44 en 45 
specifiek over techniek gaat:
• 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en 
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, 
kracht, magnetisme en temperatuur;
• 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen 
omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en 
het materiaalgebruik;
• 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische 
problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.



Werken met Leaphy

De kinderen zetten Leaphy in elkaar en laten de robot een parcours afleggen. 
(bron: https://www.leaphy.nl/)

• De leerlingen maken kennis met 
verschillende onderdelen van een 
hardware configuratie. (basis-ICT)

• De leerlingen (her)formuleren van 
een probleem zodat dit met behulp 
van een computer kan worden 
opgelost. (CT)

• De leerlingen verklaren en 
ontwerpen algoritmes (een serie 
geordende instructies of regels die 
stap voor stap worden uitgevoerd 
om een probleem op te lossen of 
een doel te bereiken) en 
procedures. (CT)

W&T DG

 42: De leerlingen leren onderzoek 
doen aan materialen en natuurkundige 
verschijnselen, zoals licht, geluid, 
elektriciteit, kracht, magnetisme en 
temperatuur;

 44: De leerlingen leren bij producten 
uit hun eigen omgeving relaties te 
leggen tussen de werking, de vorm en 
het materiaalgebruik;

 45: De leerlingen leren oplossingen 
voor technische problemen te 
ontwerpen, deze uit te voeren en te 
evalueren.
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