
Digitaal & Techniek: samenwerking in de toekomst 

De Bibliotheek biedt, naast de programmalijn Lezen en de programmalijn 

Cultuur, ook een programma Digitaal & Techniek aan. Dit is in ontwikkeling. 

Tegenwoordig is er bijna geen vakgebied meer waarin techniek of technologie 

geen rol speelt. In 2020 moeten daarom alle Nederlandse basisscholen dit in het 

curriculum opnemen.  

Voor kinderen is technologie vanzelfsprekend. Kinderen blijken vaak razend 

enthousiast wanneer ze mogen experimenteren, onderzoeken en zelf 

oplossingen kunnen bedenken. 

 

1. Digitale geletterdheid 

 

Sinds enkele jaren biedt de Bibliotheek een Programmalijn Digitale 

Geletterdheid aan waarin voor alle groepen activiteiten zijn opgenomen. 

Alle programma’s dragen bij aan een van de vier kerncompetenties 

digitale geletterdheid zoals schematisch weergegeven door 

Kennisnet/SLO. 

 

 

 

2. Ontdekhoek In maart 2019 

is de Ontdekhoek geopend voor kinderen van 4 – 14 jaar. In de 

Ontdekhoek kunnen klassen en kinderen tientallen proefjes doen rond 

niet-digitale techniek met minimale begeleiding van volwassenen. 



Bijvoorbeeld een dijk bouwen, zelfs chips en zeep maken, zeilbootjes laten 

varen, enzovoort.  Dit levert leerlingen allerlei ervaringen op over 

techniek, materiaal en hun eigenschappen.   

Kinderen blijken bijzonder enthousiast!  

Voor meer informatie: www.ontdekhoekhoogeveen.nl. 

 

 

3. E-Werkplaats 

De E-Werkplaats is gericht op digitale techniek. Met name programmeren 

en filmen staan hier centraal. 

Samen met het onderwijs willen we doorgroeien naar één doorgaande lijn 

Wetenschap & Technologie waarin al deze elementen een plek krijgen om 

het onderwijs op dit gebied te ondersteunen. We willen de E-Werkplaats 

openen in de Week van de Mediawijsheid in november 2019. 

 

 

TechnologieHub 

Technologie is overal om ons heen. De samenleving vraagt steeds meer kennis 

en vaardigheden van wetenschap en technologie. Ook voor niet-technische 

beroepen is steeds meer kennis van en vaardigheid in het toepassen van 

techniek nodig. Technologie is tevens de grootste motor van onze economische 

welvaart. 

Er vinden landelijk en lokaal allerlei initiatieven plaats op het gebied van 

techniek. De Bibliotheek werkt daarom aan een zogenaamde TechnologieHub om 

deze initiatieven te ontsluiten en beschikbaar te maken. Bovenstaande 

initiatieven maken hier deel van uit.  

Scholen, bedrijven en middelen worden verbonden in de TechnologieHub. Dit 

animatiefilmpje geeft dit weer. 

https://www.youtube.com/watch?v=yvcdJibMChE&feature=youtu.be 
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