Beste Mark, Sybrand, Alexander en Gert-Jan en beste juffen,
meesters en besturen van basisscholen,

Allereerst aan de onderhandelaars: van harte gefeliciteerd met
de totstandkoming van het regeerakkoord! We gaan graag met u aan
de slag om aan het vertrouwen in de toekomst van onze kinderen
te werken. De toekomst die gisteren begon. Daarom vroegen wij u
eerder dit jaar om met het nieuwe kabinet te zorgen dat kinderen
en jongeren op structurele wijze digitale vaardigheden (waaronder
programmeren) aanleren. Ook vroegen wij u leraren de kans te
bieden zich versneld bij te scholen.

In het nieuwe regeerakkoord staat dat digitale geletterdheid
in 2019 wettelijk wordt verankerd in het nieuwe curriculum.
Wij willen u hiervoor hartelijk danken, want we hebben geen tijd
te verliezen.

Digitale vaardigheden, zoals basiskennis over ICT, het kunnen
beoordelen van betrouwbaarheid van informatie, mediawijsheid
en het begrijpen hoe computers werken, zijn nu al onmisbaar en
worden in de nabije toekomst alleen maar belangrijker. Vooral
kinderen die minder kunnen rekenen op steun van thuis in het
omgaan met digitale media, dreigen een grote achterstand op te
lopen. En leerlingen die nu in groep 7 van de basisschool zitten,
betreden al over tien jaar de arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt ziet
er dan volledig anders uit, met beroepen die nu nog niet bestaan.
Daar moeten we nu al op anticiperen.

-

Circle of Support
Het invoeren van digitale geletterdheid in het onderwijs gaat
niet vanzelf. Terwijl u aan het onderhandelen was, formeerden
wij. Het resultaat is Samen Digiwijzer: een actiegericht plan
om scholen te helpen zich voor te bereiden op het nieuwe
curriculum. Samen vormen wij een < Circle of Support >, die
scholen een helpende hand biedt om nu al te starten met digitale
geletterdheid. Wij bieden daarbij maatwerk voor de scholen.

-

Samen Digiwijzer
Wij zien ernaar uit om met scholen, maatschappelijke organisaties,
bedrijven en samen met het nieuwe kabinet actief te werken aan
de digitale vaardigheden van onze kinderen en jongeren. Graag
gaan we hierover zo snel mogelijk met de nieuwe verantwoordelijke
minister in gesprek. En we roepen basisscholen en leerkrachten
die hulp kunnen gebruiken bij het invoeren van digitale geletterd
heid op zich te melden. Zo kunnen we samen en met vertrouwen de
toekomst tegemoet treden.

-

Aanmelden? Ga naar:
www.samendigiwijzer.nl

Samen
Digiwijzer
<---- De partners van Samen Digiwijzer ----> CA-ICT / ECP / GOOGLE NEDERLAND /
IBM NEDERLAND BV / KABELNOORD / KIVI / MEDIAWIJZER.NET / MICROSOFT NEDERLAND /
SALESFORCE / SIDN / SIDN FONDS / START-UP DELTA / VHTO / VODAFONE ZIGGO

