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Doelstelling

Een DIZO-leerkracht is in hun school een aanspreekpunt voor vragen en beleid 
mediawijsheid, cyberpesten, privacy en een positief digitaal schoolklimaat. 

Ze volgen digitale ontwikkelingen op om deze in te passen in het schoolbeleid en 
buigen zich daarom over vragen als:

• Laat je smartphones toe als werkinstrument in de klas? Wat bij misbruik?

• Hoe zetten leerlingen een sociale netwerksite in om zich positief te profileren 
aan hun toekomstige werkgever? 

• Hoe bouwt een school een zorgkader en leerlijn uit voor basis- en secundair 
onderwijs?





Hoe doet DIZO dat?

• Overlegmomenten met de DIZO groep (3x jaar)

• Nieuwsbrief

• Ondersteuning waar mogelijk



Waar komt DIZO vandaan?

• Gestart vanuit Turnhout in 2010

• Georganiseerd door Stad Turnhout

• Nu regionaal overleg (Kempen) 

• Coördinatie ligt nu bij Jong Digidak

• Elke secundaire of basisschool kan aansluiten





Wat doet Jong Digidak?

• Jong Digidak versterkt de 21ste eeuwse vaardigheden bij kinderen en 
jongeren. 

• Digitaal welbevinden, mediawijsheid en online burgerschap staan 
daarbij voorop.





Waarom doet Jong Digidak dat?

Jongeren zijn niet automatisch digital native. 

Dat wil zeggen dat ze niet beschikken over mysterieuze aangeboren 
vaardigheden waardoor ze zomaar weten hoe computers, 
smartphones, tablets of het internet werken. 

Ze hebben degelijke vorming nodig om zich deze vaardigheden 
eigen te maken.



Het bezitten van 21ste eeuwse vaardigheden is ruimer dan enkel weten 
hoe een app werkt. 

Bij Jong digidak versterken we niet enkel hard skills zoals 
programmeren en computational thinking.

Soft skills zoals mediawijsheid, digitaal-emotionele weerbaarheid en 
een positieve online identiteit nemen het voortouw.



Hoe doet jong digidak dat?

Bij jong digidak werken we inclusief, we versterken de vaardigheden 
van alle kinderen en jongeren, maar besteden er daarbij extra zorg voor 
dat iedereen hierbij mee kan. 

We willen niet de paar supertalenten laten excelleren, maar werken 
op maat, zodat zij die het leven op een hogere moeilijkheidsgraad 
spelen ook mee zijn en hun sociale positie kunnen versterken.



De Triade van het kind

We ontwikkelden deze methodiek om 
kinderen op alle mogelijke manieren
te ondersteunen. 

We betrekken en versterken de hele 
context van het kind 

De school, de ouders en de 
vrijetijdscontext van het kind maken 
hier deel van uit.  

We geven workshops, trajecten en 
ondersteuning op al deze niveaus.



Op school

• Vormingstrajecten op school

• Lerend netwerk digitale zorgleerkrachten (DIZO)

• Vormingen dankzij het Rode Neuzenfonds

• Adviesrol in verschillende overlegorganen



Voor ouders

• Vorming mediawijs opvoeden

• Ouderavonden op school



Vrijetijdsbesteding

• Vormingen in de jeugdwerkingen

• Eigen jong digidak jeugdwerking

• In leefgroepen/ internaten



Wat voor vormingen geeft jong digidak?

• programmeren 

• Digital storytelling

• Mediawijsheid



Programmeren

• Basis van het programmeren (codeer je vrienden, Scratch jr., Scratch, 
App Inventor, Makey Makey, …)

• Robots (mBot, LEGO Boost, LEGO Mindstorms)

• Machine Learning en AI 



Digital storytelling

• Greenscreen

• Stop Motion

• Digitale comic maken

• Canva

• Vloggen

• …



Mediawijsheid

• Cyberpesten

• Sexting

• Fake news

• Deepfake

• Social media checklist

• …



Waar doet jong digidak dat?

• Vanuit onze basis in Turnhout zijn we actief in de provincies 
Antwerpen en Limburg waar we samenwerkingsverbanden hebben 
met een aantal scholen, middenveld organisaties, sociale 
woonmaatschappijen en lokale besturen.


