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Over GO21

Op het eerste gezicht lijken leerlingen erg 

handig te zijn met hun mobiele telefoon en 

op het internet, maar dat wil niet zeggen dat 

studenten ook daadwerkelijk digitaal geletterd 

zijn. Swipen, spelletjes downloaden of TikToks 

volgen, is echt iets heel anders dan een goede 

e-mail formuleren, een cloud-opslag managen, een 

document opmaken of bronnen beheren dan wel 

moreel verantwoord gebruik te maken van sociale 

platforms. 

GO21, onderdeel van EduOmnia B.V., is sinds 

september 2017 actief op het gebied van Digitale 

Geletterdheid voor studenten in het voortgezet 

onderwijs. De missie van GO21 is leerlingen in het 

voortgezet onderwijs - de samenleving van de 

toekomst - van de nodige vaardigheden te voorzien 

om goed mee te komen in het digitale tijdperk.

Het afgelopen schooljaar hebben meer dan 30 

scholen gebruik gemaakt van de educatieve 

modules van GO21. Bij GO21 werkt hieraan 

momenteel een team van acht medewerkers die 

studeren of afgestudeerd zijn op hbo- en wo-

niveau.

GO21 biedt drie volledige leerjaren vol rijke 

modules voor alle schooltypes die alle facetten 

van de eenentwintigste eeuwse vaardigheden 

behandelen. Deze modules zijn ontwikkeld 

volgens de richtlijnen van de stichting leerplan 

ontwikkeling (SLO) en ontworpen door studenten 

met specifieke kennis van de onderwerpen die aan 

bod komen. 
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Het is van belang dat leerlingen een kritische, 

geïnformeerde, onderzoekende en nieuwsgierige 

houding ontwikkelen ten opzichte van 

digitalisering. Hiermee kunnen leerlingen zich 

digitale technologie eigen maken om succesvol 

deel te nemen op school, tijdens de studie en in de 

maatschappij van de toekomst.

Het is wenselijk om nu al te starten met Digitale 

Geletterdheid in het voortgezet onderwijs. 

Leerlingen hebben namelijk direct veel baat bij 

het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Zo 

kunnen ze hun digitale vaardigheden toepassen en 

gebruiken in alle vakken. Bijkomend voordeel is dat 

u als school goed voorbereid bent op toekomstige 

veranderingen in het nieuwe curriculum. Van 

alle onderwijs typen, van speciaal onderwijs tot 

tweetalig onderwijs/gymnasium.

Digitale Geletterdheid op school
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Onze doorlopende leerlijn in drie jaren en vier 

domeinen is geschikt voor alle onderwijs typen, 

van speciaal onderwijs tot tweetalig onderwijs/ 

gymnasium. De opbouw van elke les is identiek. 

Een les bestaat uit een aantal theorie-pagina’s en 

een aantal opdracht-pagina’s, waarbij telkens de 

voor die opdracht relevante theorie is gekoppeld 

aan een opdracht-pagina. Zo is de relevante 

informatie altijd direct beschikbaar. De didactiek is 

altijd afgestemd op het schoolniveau.  Iedere les in 

elke module heeft een introductie, 

een lesdoelen-overzicht, een afsluiting en een 

begrippenlijst, altijd op dezelfde plekken in de 

opbouw. 

Ons materaal is:

• Visueel met sceenshots en plaatjes

• Tekstueel, duidelijk uitgelegd

• Gedetailleerde video's voor functies

Digitale Geletterdheid: onze 
doorlopende leerlijn
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De module ‘ICT-basisvaardigheden’ behandelt de 

fundamentele digitale vaardigheden die leerlingen 

hard nodig hebben in de 21ste eeuw.

Daarbij worden de belangrijke programma’s Word/

Google docs, PowerPoint/Google presentaties en 

Excel/Google spreadsheets uitgebreid behandeld 

in de lessen van ‘ICT-basisvaardigheden’ van GO21. 

Voor de software van zowel Google als Microsoft 

bieden we uitgebreid materiaal dat doorloopt van 

de eerste basis tot geavanceerd gebruik. 

ICT-Basisvaardigheden 

leerjaar 1 

Na het maken van deze module zijn leerlingen 

ruim op niveau wat betreft ICT-vaardigheden 

in hun leerjaar. Wij leveren voor dit eerste 

leerjaar een introductie waarin alle digitale 

facetten langskomen die nodig zijn om het 

nieuwe  schooljaar degelijk op te starten, 

namelijk de instaptoets en lessen over wifi, 

schoolsite, ELO, rooster, mail, Cloud, printen en 

wachtwoordenbeheer. 

Daarnaast worden in acht substantiële lessen alle 

belangrijkste ICT-vaardigheden behandeld. Een 

leerling leert gestructureerd e-mailen, opslaan in 

I. Module ICT-

Basisvaardigheden

de cloud, teksten bewerken, presentaties maken, 

spreadsheets ontwerpen, veilig browsen en online 

vergaderen. Voor Office Online, Office lokaal en 

Google zijn aparte versies gemaakt waarvan men 

de relevante versie kan kiezen. Elke functie die een 

leerling aanleert, staat transparant in stappen met 

afbeeldingen uitgewerkt én bij elke nieuwe functie 

staat een ingesproken voorbeeldvideo zodat een 

leerling in detail kan bekijken en terugvinden hoe 

iedere functie werkt. 

ICT-Basisvaardigheden 

leerjaar 2 

Dit jaar gaan leerlingen verder met vaardigheden 

ontwikkelen volgens de doorlopende leerlijn. 

Opnieuw staan er uitgebreide lessen klaar voor alle 

fundamentele kantoorsoftware. Dit leerjaar wordt 

een scala aan nieuwe vaardigheden behandeld, 

voortbouwend op de kennis uit jaar 1. Ook hier 

zijn gedetailleerde instructies en instructievideo’s 

bij alle opgaven toegevoegd. Daarnaast gaan 

leerlingen in dit jaar aan de slag met lessen over de 

computer als apparaat, internetgebruik en online 

betalingsverkeer. 
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ICT-Basisvaardigheden 

leerjaar 3

Het derde leerjaar is een vervolg op het tweede. 

Leerlingen bouwen nog weer verder op hun kennis 

en leren nog meer functies te gebruiken in Word, 

PowerPoint, Excel of de Google-varianten daarvan. 

Ook hier zijn uitgebreide geschreven en video-

instructies toegevoegd. Daarnaast zijn er lessen 

beschikbaar over computernetwerken, digitale 

technologie, videobewerking, ICT en gezondheid, 

cybercrime en infographics.
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II. Module 
Mediawijsheid

In een medialandschap dat constant verandert, 

moeten vaardigheden als bewust online navigeren, 

onderscheid maken tussen (nep)nieuwsberichten 

of phishing en respectvol gedrag op sociale media 

actief worden aangeleerd. 

Om de heikele thema’s als cyberpesten, 

beeldvorming, privacy, gezondheid, verslavende 

algoritmes, surveillance, Big Data advertenties, 

datadiefstal en meer goed aan te vliegen, is het 

nodig klassikaal in gesprek te gaan over 

mediawijsheid. De module ‘Mediawijsheid’ biedt 

een breed scala aan gethematiseerde, actuele en 

interactieve lessen over ons gebruik van online 

media in deze tijd. Om de actualiteiten te volgen, 

wordt er constant doorontwikkeld en wordt de 

stof halfjaarlijks geüpdatet.

De mediawijsheid lessen hebben, naast theorie 

en opdrachten, altijd een pagina met een unieke 

werkvorm en daarnaast een pagina met zeven 

stellingen waarover plenair in discussie gegaan kan 

worden.
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Mediawijsheid leerjaar 1

Dit eerste leerjaar bevat 13 lessen. Hoewel de 

volgorde van de lessen bij mediawijsheid niet 

allesbepalend is en docenten zelf een keuze 

kunnen maken voor de indeling, staan de meest 

fundamentele onderwerpen aan het begin. 

Het jaar begint met de lessen medialandschap, 

beeldvorming, phishing, nieuwsmedia, privacy

en cyberpesten. De laatste lessen van het jaar 

behandelen de populaire platforms TikTok, 

YouTube, Snapchat en Whatsapp. Zo sluit de stof 

aan op de belevingswereld van de leerlingen, 

terwijl in elke les ook een kritische boodschap 

verwerkt zit over de risico’s en gevaren bij het 

gebruik van deze platforms. 

Mediawijsheid leerjaar 2

Het tweede leerjaar mediawijsheid biedt opnieuw 

13 lessen met een afzonderlijk thema. De volgorde 

van deze lessen is nu willekeurig, het is aan scholen 

zelf te kiezen welk onderwerp wanneer het beste 

aan bod komt. De thema’s die behandeld worden 

zijn: getallen, data, applicaties, geschiedenis, 

seksualiteit, verslaving, aandoeningen, camera’s, 

macht van grote bedrijven, emoji’s en memes. 

Mediawijsheid leerjaar 3

Mediawijsheid leerjaar 3 bestaat uit 11 lessen die in 

elke volgorde gemaakt kunnen worden. De thema’s 

zijn van dit jaar zijn: nepnieuws, levensbeschouwing 

en mediawijsheid, politiek, gevaren: grenzen, 

propaganda, religie en mediawijsheid, influencers, 

privacy, VPN, datadiefstal en technologie & 

evolutie. 
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III. Module 
Informatie-
vaardigheden

Bij informatievaardigheden gaan de leerlingen 

effectief online informatie zoeken, verzamelen, 

gebruiken, verwijzen, verwerken, presenteren, 

evalueren en bijwerken.

Informatievaardigheden betreffen het toepassen 

van de fundamentele basisvaardigheden op een 

praktische en concrete manier. Hierbij staan 

plagiaat en bronvermelding centraal: waar komt 

informatie in een onderzoek vandaan, hoe kan dat 

geverifieerd worden, hoe moet je precies citeren 

en verwijzen? Modules informatievaardigheden 

doorlopen altijd 7 lessen chronologisch, omdat 

een leerling hier in een lessenreeks systematisch 

aan een product (zoals een video, website of 

animatie) werkt. Zo formuleren leerlingen hoofd- 

en deelvragen, zoeken ze bronnen, beoordelen 

ze deze en verwijzen ze ernaar, verwerken 

ze de informatie zelf en sluiten ze af door te 

presenteren, evalueren en te herzien. 

Per jaar bieden wij twee verschillende modules 

informatievaardigheden. Niet om allebei te maken, 

maar zodat er keuze is. Wanneer bij een ander vak 

bijvoorbeeld al een poster gemaakt wordt, kan 

men opteren voor de module ‘website’, of juist 

andersom. In elk leerjaar zijn beide equivalenten 

kwalitatief even sterk, het enige verschil is het 

onderwerp. 

Informatievaardigheden 

leerjaar 1

De eerste module uit informatievaardigheden 

leerjaar 1 staat in het teken van een poster. 

Leerlingen zoeken bronnen, beoordelen en 

vermelden deze, en leren wat plagiaat is. 

Vervolgens verwerken ze hun verzamelde 

informatie ofwel in Canva ofwel in PowerPoint 

Google presentaties. De poster die ze dan 

gemaakt hebben, wordt tot slot gepresenteerd en 

geëvalueerd. Deze module past goed bij de vakken 

Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, 

maar ook bij wiskunde en economie.

Liever niet aan een poster werken als centrale 

opdracht? Dan is het ook mogelijk te kiezen 

voor de module waarin een website gemaakt 

wordt. Leerlingen werken hierbij in duo’s en 

kiezen een onderwerp. Dan worden plaatjes en 

informatie gezocht. Vervolgens is er een les over 

vormgeving, daarna twee lessen waarin de site zelf 

gebouwd wordt, en uiteindelijk wordt de website 

gepresenteerd, beoordeeld en bijgewerkt. Deze 

module past goed bij economie, maatschappijleer, 

bedrijfseconomie, Nederlands. 
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Informatievaardigheden 

leerjaar 2 

Met de eerste module uit informatievaardigheden 

leerjaar 2 wordt gewerkt aan een website voor een 

fictief bedrijf. Leerlingen maken teams, bedenken 

een bedrijf, verzamelen informatie, stemmen 

af op een doelgroep, zetten een echt werkende 

website  in elkaar die de leerlingen presenteren en 

evalueren. Deze module past goed bij economie, 

bedrijfseconomie, wiskunde en Nederlands. 

Liever niet aan een bedrijfswebsite werken als 

centrale opdracht? Dan is het ook mogelijk te 

kiezen voor de module waarin een animatie 

gemaakt wordt. Deze module begint met het 

maken van teams en een planning, waarna een 

script en scènes worden uitgewerkt. Dan leren 

leerlingen hoe animeren in Powtoon werkt, 

maken ze de animatie zelf, leren ze hoe deze te 

presenteren. Ook beoordelen ze elkaar en eindigen 

met een evaluatie. Deze module past goed bij 

verschillende vakken zoals Beeldende Vorming, 

Nederlands en Engels.

Informatievaardigheden 

leerjaar 3

De eerste module uit informatievaardigheden 

leerjaar 3 gaat over het opzetten van een 

bedrijf op papier. Leerlingen bepalen hun 

doelgroep, ontwerpen een financieel plan, 

leren hoe marketing werkt en passen dit toe in 

een schets voor een webshop. Ze maken een 

pitch, presenteren deze, beoordelen elkaar en 

werken hun materiaal bij. Deze module past goed 

bij economie, bedrijfseconomie, wiskunde en 

administratie. 

Liever niet aan een bedrijfsontwerp werken 

als centrale opdracht? Dan is het ook mogelijk 

te kiezen voor de module waarin een video 

gemaakt wordt. Leerlingen oriënteren zich op 

een onderwerp, stellen hoofd- en deelvragen op, 

verzamelen informatie en regelen een interview. 

Dit interview bereiden ze voor, nemen ze af en 

verwerken ze voor het opstellen van een script 

en een planning voor het filmen. Ze nemen de 

video op en editen deze. Tot slot wordt de video 

gepresenteerd, beoordeeld en geëvalueerd. Deze 

module past goed bij aardrijkskunde, geschiedenis 

en maatschappijleer. 
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IV. Module 
Computational 
Thinking

In de modules computational thinking leren  

leerlingen op welke manier een computer denkt, 

en wat het verschil is ten opzichte van menselijk 

denken, aan de hand van speelse en praktische 

lessen over coderen en moderne technologieën. 

Vandaag de dag bewegen we ons tussen een 

veelvoud van digitale apparaten die we gebruiken 

voor een scala aan toepassingen. Deze digitale 

techniek lijkt vaak mysterieus of onbegrijpelijk 

en leidt regelmatig tot frustratie. De modules 

computational thinking leggen uit wat er zich 

achter de schermen van deze apparaten afspeelt 

en maken duidelijk dat functies en code altijd 

door mensen zijn ontworpen. Dit doen we door 

leerlingen zelf kennis te laten maken met het in 

elkaar zetten van digitale functies. Op deze manier 

inzicht verkrijgen in de werking en de manier van 

‘denken’ van compunters kan leerlingen helpen 

minder ‘digi-bang’ te worden en vertrouwen te 

ontwikkelen in hun eigen ‘digi-kunde'. 

Computational Thinking 

leerjaar 1

Het eerste leerjaar computational thinking bestaat 

uit een module over Ozobots, kleine robotjes die 

leerlingen zelf kunnen coderen door middel van 

stiften, een simpel codeerprogramma en een app. 

Ozobots moeten extern worden aangeschaft en 

vallen als enige optie buiten de licentiekosten per 

leerling per jaar. Voor beide types ozobot (BIT en 

EVO) is een aparte module gemaakt . De lessen zijn 

praktisch, vrolijk en vlot en tonen leerlingen door 

een proces van trial and error dat een apparaat 

altijd alleen doet wat het verteld wordt, en dat 

wanneer het apparaat niet doet wat wij willen, 

dat ligt aan de instructies die de programmeur 

gegeven heeft. 

Computational Thinking 

leerjaar 2

Het tweede leerjaar computational thinking 

bestaat uit twee flinke modules die heel goed 

allebei gemaakt kunnen worden. Beide modules 

kunnen eventueel naar het vorige of volgende 

leerjaar verschoven worden. 

De eerste module draait helemaal om het 

programma CoSpaces, waarin leerlingen stap voor 

stap zelf een 3D-wereld in elkaar leren zetten. Van 

het plaatsen van objecten tot het animeren en 
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interactief maken van functies, van het toevoegen 

van geluiden tot het ontwerpen van een werkende 

game, maken leerlingen een wereld die zelfs in 

VR te bekijken is. Ook zeer geschikt voor een 

projectweek is de module CoSpaces. Dit is een 

creatieve, kleurrijke oefening in het werken met 

code en het ontwerpen van digitale functies. 

De tweede module bestaat uit 18 lessen over 

gloednieuwe technologieën als AR, VR, algoritmes, 

AI, quantum computing, de blockchain, de 

metaverse en meer. Behalve de laatste 4 lessen, 

waarin leerlingen de beginselen van coderen 

aanleren, zijn de lessen opgebouwd zoals die 

van mediawijsheid. In deze lessen gaat het over 

theorieën en informatie aanleren over moderne 

technieken om een dieper inzicht te ontwikkelen in 

de razendsnelle digitalisering van onze leefwereld. 

Computational Thinking 

leerjaar 3

Het derde leerjaar bestaat uit een module waarin 

serieus geprogrammeerd gaat worden in C++ en 

Java. Hoewel dit hartstikke moeilijk is en vooral 

bedoeld voor leerlingen met een duidelijke aanleg 

en motivatie voor IT, zijn de lessen zeer helder 

en stapsgewijs te volgen. Na het maken van deze 

module is de leerling bekend met alle relevante 

aspecten die komen kijken bij het maken van echte 
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Door de overheid zijn landelijke doelen en 

deadlines vastgesteld omtrent Digitale 

Geletterdheid als verzameling van vaardigheden 

waaraan leerlingen moeten voldoen. Deze 

doelstellingen zijn vertaald naar het nieuwste 

curriculum voor uw onderwijsinstelling. Partijen 

zoals het CNV Onderwijs, PO-raad, VO-raad 

en ouders en onderwijsinstellingen hebben 

samengewerkt aan een plan voor Digitale 

Geletterdheid van de toekomst. Meer uitleg en 

informatie hierover kunt u vinden op:

1. www.curriculum.nu 

2. www.kennisnet.nl

Digitale Geletterdheid biedt leerlingen kennis en 

vaardigheden die essentieel zijn in de 21e eeuw. 

Het implementeren van de modules die GO21 

aanbiedt, zorgt ervoor dat leerlingen beschikken 

over deze vaardigheden. 

Digitale Geletterdheid en 
het Curriculum
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GO21 Modules 
geschikt voor 
alle schooltypes

Als school heeft u de keuze om Digitale 

Geletterdheid als vak op zich te implementeren of 

Digitale Geletterdheid binnen de reguliere vakken 

op te nemen. In beide gevallen kan er sprake zijn 

van een doorlopende leerlijn door de modules van 

GO21. Dit kan voor alle schoolniveaus met dezelfde 

modules. Dus voor vwo, havo, vmbo en voor het 

speciaal onderwijs.

Tweetalig onderwijs (Engels)

Ook hebben wij een volledig Engelstalige versie 

van onze methode voor het tweetalig onderwijs 

(TTO). 

Compacte versie

Daarnaast hebben wij een versie van het materiaal 

met minder tekst, meer plaatjes en video's, meer 

reproductie en minder open vragen.

Maximaal resultaat 

De ervaring leert ons dat het maximale resultaat 

uit de modules van GO21 wordt gehaald wanneer 

Digitale Geletterdheid als vak op zich wordt 

aangeboden. Zo krijgen alle onderwerpen de 

benodigde aandacht. Het is echter ook goed 

mogelijk om de modules onder te brengen in 

bestaande vakken. Bijvoorbeeld mediawijsheid 

in een geschiedenisles, en spreadsheets maken 

bij wiskunde. In dat geval kunt u ook voor losse 

modules kiezen. Wij helpen u graag bij de concrete 

implementatie.

Als doorlopende leerlijn

Wanneer u gebruik maakt van GO21 modules 

voor een doorlopende leerlijn, ontvangt u alle 

vier de modules, docentenhandleidingen, video’s 

en presentaties. GO21 helpt zo nodig met het 

afstemmen van de stof op de wens van de school. 

Als losse modules

Het is ook mogelijk een enkel leerjaar af te nemen. 

In dat geval ontvangt u alle materiaal voor één van 

onze drie leerjaren. 

Onze modules volgen de SLO-

richtlijn

Elke module bestaat uit de 4 kernelementen van 

de SLO-richtlijn, daarom bevat onze leerlijn de 

volgende elementen:

• Mediawijsheid leerjaar 1 – 13 lessen

• Mediawijsheid leerjaar 2 – 14 lessen

• Mediawijsheid leerjaar 3 – 11 lessen

• Informatievaardigheden 1: 11 + 9 lessen
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• Informatievaardigheden 2: 9 + 8 lessen

• Informatievaardigheden 3: 10 lessen

• Computational thinking 1: 6 + 7 lessen

• Computational thinking 2: 9 + 18 lessen

• Computational thinking 3: 9 + 11 lessen

• ICT-basisvaardigheden leerjaar 1*: 20 lessen

• ICT-basisvaardigheden leerjaar 2*: 10 lessen

• ICT-basisvaardigheden leerjaar 3*: 13 lessen

Altijd actueel

Alle lessen zijn modulair opgebouwd, dus er 

hoeft niet één specifieke volgorde te worden 

aangehouden, behalve bij informatievaardigheden, 

waar altijd stapsgewijs en chronologisch aan een 

omvattend project wordt gewerkt. Verder voeren 

we ieder kwartaal een update van de lessen door 

en worden er nieuwe lessen toegevoegd. Zo 

blijven de modules actueel met betrekking tot 

software-updates, gebruikersfunctionaliteiten en 

maatschappelijke actualiteiten. 

• * De lessen van ICT-basisvaardigheden zijn gemaakt 

voor de software van zowel Microsoft Office als Google 
Workspace. Ook bestaat een aparte versie hiervan voor 

iPads.
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Om docenten up-to-date te houden en kennis bij 

te brengen heeft GO21 het docenten-bootcamp 

voor IT ontwikkeld. Gedurende 1-2 sessies van 1,5 

uur wordt de kennis over het gebruik van onze 

modules gedeeld. 

Een docenten bootcamp 
verzorgd door GO21
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Uw wensen 
voor Digitale 
Geletterdheid op 
school

Welke methode is het beste om Digitale 

Geletterdheid op uw school te implementeren? We 

gebruiken de volgende beproefde methode om 

scholen bij dit proces te helpen.

 

Kennismaken met het team 

Elke school is uniek qua samenstelling en 

achtergrond van de vakdocenten. Onze huidige 

klanten variëren van instellingen voor Speciaal 

Onderwijs tot categorale gymnasia. Als u contact 

met ons opneemt, gaan we samen in gesprek over 

de kernwaarden en visie van uw school op het 

gebied van Digitale Geletterdheid.

 

Presentatie op locatie

Onze werkwijze begint altijd met een afspraak 

en presentatie bij u op locatie. We komen eerst 

kennismaken tijdens een presentatie voor de 

werkgroep, sectie en/of directie. 

 

Wensen inventariseren

We inventariseren de wensen die er leven. 

Digitale geletterdheid kan gecombineerd worden 

met het bestaande vakkenpakket. Tijdens de 

geschiedenisles kan bijvoorbeeld tijd besteed 

worden aan mediawijsheid: ‘nepnieuws en 

propaganda’. Het mooiste voor het leereffect is 

natuurlijk om Digitale Geletterdheid in te voeren 

als een op zichzelf staand vak van minstens één 

lesuur per week, maar wij begrijpen dat niet alle 

scholen hier de ruimte voor hebben.
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Rondom de lessen

Een logische vervolgvraag is wie de lessen gaat 

verzorgen. Wij bieden de volgende opties:

•  Lessen worden verzorgd door de docenten uit 

uw eigen docententeam

• Lessen worden verzorgd door docenten van 

GO21

• Een combinatie van bovenstaande opties

Platform integratie met uw 

schoolsysteem

Onze doorlopende leerlijn Digitale Geletterdheid 

werkt via het intuïtieve en personaliseerbare 

single sign on platform Learnbeat. Hiermee kunt 

u direct gebruik maken van het ingebouwde 

leerlingvolgsysteem en het uitgebreide dashboard. 

Daarnaast draagt Learnbeat bij aan drempelloos 

onderwijs, waarbij leerlingen en docenten 

eenvoudig met hun schoolmail kunnen inloggen.

Vraag de gratis demo aan op www.GO21.nl en klik op de 

demo-knop! Of via de QR-code. 
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Waarborgen van kwaliteit 

door persoonlijk contact

Er zal constante interactie plaatsvinden tussen 

GO21 en uw school om de kwaliteit van de lessen 

te waarborgen en de kritiek en feedback te 

verwerken in onze modules. Tussen 9.00 uur en 

17.00 uur zijn we bereikbaar via Whatsapp en 

telefoon of via de mail.

Direct starten 
met de 
implementatie

We hebben al op veel scholen in het Speciaal 

Onderwijs, het Beroepsgericht Onderwijs, 

het vmbo, het havo, het vwo en het Tweetalig 

Onderwijs, onze lessen geïntegreerd met 

ons team. Daarom hebben wij een bewezen 

implementatieplan, waaruit de volgende 

praktische adviezen en aandachtspunten zijn 

voortgekomen. 

Praktische 
adviezen en 
aandachtspunten 
bij de 
implementatie

Bij het implementatieproces draagt onderstaande 

bij aan het succesvol invoeren van de modules:

 

Advies 1

Benoem iemand die als coördinator Digitale 

Geletterdheid kan functioneren. Deze coördinator 

zal er samen met GO21 op toezien dat de lessen 

op de juiste manier worden uitgevoerd. De 

coördinator besteedt daarbij ook aandacht aan de 

 van de docenten.

 

Advies 2

Maak het standaard implementatieplan dat wij u 

leveren zoveel mogelijk op maat Uiteraard kunt u 

ervoor kiezen om het standaardimplementatieplan 

aan te houden, maar samen passen we het graag 

aan.

 

Advies 3

De school moet zich wegwijs maken met 

Learnbeat. We lichten uitgebreid toe hoe dit 
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uiterst gebruiksvriendelijke platform precies 

werkt. Binnen het programma zelf zijn uitgebreide 

en heldere stappenplannen en instructies over 

Learnbeat beschikbaar. 

 

Advies 4

Leerlingen zullen geïnformeerd moeten worden 

over het nieuwe vak. Nagegaan moet worden of zij 

zelf (nog) een apparaat moeten aanschaffen of dat 

dit door de school wordt verzorgd.

 

Advies 5

Blijf zelf up-to-date. GO21 blijft de modules 

continu aanpassen en vernieuwen, waardoor u 

altijd beschikt over het laatste en meest relevante 

lesmateriaal.
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Het lesmateriaal 
via Learnbeat

Learnbeat is een online platform dat digitaal 

lesgeven en leren mogelijk maakt. GO21 

werkt, net zoals toonaangevende uitgevers als 

ThiemeMeulenhoff, samen met Learnbeat. Voor 

zowel leerlingen als docenten biedt Learnbeat 

een digitale leeromgeving waarin opdrachten, 

presentaties en toetsen gemaakt en nagekeken 

kunnen worden. Alle modules die GO21 aanbiedt, 

zijn verkrijgbaar via Learnbeat. Uw school heeft zo 

alle interactieve modules op één overzichtelijke 

plek tot uw beschikking.

Digitale leeromgeving

De presentaties, toetsen, theorie en opgaven die 

in Learnbeat staan zijn allemaal gericht op een zo 

interactieve en doeltreffende manier van lesgeven. 

Leerlingen zien in Learnbeat eenvoudig welke 

vooruitgang geboekt is en welke opdrachten nog 

voltooid moeten worden. Docenten bereiden hun 

lessen voor, delen de planning met de leerlingen 

en kunnen eenvoudig overzicht houden. Er kan ook 

getoetst worden in deze digitale omgeving. Dit 

alles is mogelijk door de single sign on functie en 

resulteert in meer aandacht voor de leerling.

Leerlingomgeving

De leerling kan desgewenst direct vanuit Magister, 

SomToday, Office of Google inloggen in de 

Learnbeat omgeving van GO21 met zijn of haar 

schoolaccount via single sign on. De leerling 

ervaart zo een overzichtelijk, gepersonaliseerd 

aanbod van de stof van GO21 in de online 

omgeving. Deze persoonlijke omgeving is 

opgebouwd uit de modules die de school heeft 

aangeschaft.

Elke lesmodules bestaat uit een aantal 

hoofdstukken, waarin instructievideo’s, actuele 

fragmenten en bondige theorie-teksten staan. 

Daarnaast kan de leerling verschillende vragen 

beantwoorden: multiple choice, sleepvragen, 

stellingvragen en meer. Verder zijn er interactieve 

werkvormen van ‘cyber-weerwolven’ tot debat 

en is er aan het einde van elke les een toets en 

een begrippenlijst om de opgedane kennis te 

controleren. Op die manier worden leerlingen in 

staat gesteld om op de voor hen meest geschikte 

manier de stof tot zich te nemen.
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Docentenomgeving

Docenten kunnen zelf informatie, bronnen en 

opgaven toevoegen, hebben live inzicht in de 

voortgang en resultaten van de leerlingen en 

kunnen opdrachten beoordelen. Learnbeat is zo 

een volledig leerlingvolgsysteem. Ook is er een 

mogelijkheid voor gepersonaliseerd leren, zodat 

scholen en docenten naar eigen wens vorm kunnen 

geven aan leren op maat.

Prijzen
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De module Easystart by GO21 is ons compacte 

educatieprogramma, gebaseerd op de leerdoelen 

van de SLO. Deze nieuwe module, bestaande 

uit zeventien lessen, is specifiek voor The Rent 

Company ontwikkeld door GO21.   The Rent 

Company verzorgt voor veel middelbare scholieren 

de toegang tot een device.

 

EasyStart by GO21 staat in Learnbeat en is speciaal 

gemaakt voor leerlingen als opstarthulp bij het 

leren omgaan met dit apparaat. De module zal ook 

beschikbaar zijn voor leerlingen die niet via The 

Rent Company huren, zodat de klas gezamenlijk 

kan beginnen.

 

EasyStart by GO21 ontzorgt de school en de 

docenten met dit kant-en-klare lespakket voor 

de laptop. Hierbij hoort een online training van 

de auteurs. Zo kan men direct aan de slag op het 

online platform. 

Leerlingen leren in deze module, voorzien 

van aantrekkelijk interactief lesmateriaal en 

ondersteunende video’s, onder andere het 

volgende:

• De gebruiksregels, onderdelen en bediening 

EasyStart by 
GO21

van de laptop.

• Het veilig updaten van de laptop en de 

bijbehorende besturingsprogramma’s.

• Alles over het veilig ontvangen en versturen 

van e-mailberichten via Outlook of Gmail.

• Het omgaan met online leermiddelen, zoals 

Microsoft Teams en Google Meet. ELO Magister 

Zermelo Somtoday.

• Mappen aanmaken in OneDrive of Google 

Drive.

• Het herkennen van privacy gevaren en security 

issues.

Op deze manier leren leerlingen hoe ze moeten 

e-mailen, in de cloud werken, teksten bewerken en 

omgaan met presentatie- en spreadsheetsoftware 

voor Google en/of Microsoft. Ook zijn lessen 

opgenomen over veilig internetten, nepnieuws, 

cyberpesten, phishing en (de risico’s van) populaire 

sociale media sites. Leerlingen die EasyStart  by 

GO21 afronden, krijgen een certificaat.

Leerlingen klikken in Learnbeat intuïtief door de 

digitale lessen heen. Voortgang en resultaten zijn 

realtime te volgen. Persoonlijke gegevens worden 

AVG-proof verwerkt. 

De lessen sluiten aan op de belevingswereld van de 

leerlingen en zij kunnen via Learnbeat altijd direct 

verder waar ze gebleven zijn.
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Het lessenpakket van 

EasyStart by GO21 :

• Jouw apparaat

• ELO (Magister en Somtoday)

• Rooster (Zermelo) 

• Schoolsite

• E-mail (Outlook & Gmail)

• De Cloud

• Word / Google documenten

• PowerPoint / Google presentaties

• Excel / Google spreadsheets

• Videobellen (Teams, Zoom & Meet) 

• Beeldvorming

• TikTok 

• Snapchat

• YouTube 

• Veilig internetten

• Cyberpesten

• Nepnieuws & Clickbait

• Programmeren

Prijzen

The Rent Company levert de modules EasyStart 

by GO21. Vraag uw contactpersoon bij The Rent 

Company naar de actuele beschikbaarheid en 

prijzen van de module EasyStart by GO21.
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Deze module is een extra service om 

onderwijsinstellingen te ontlasten nadat de 

laptops zijn uitgeleverd. Het zorgt voor een 

eenvoudige start van het nieuwe schooljaar. 

Starthulp Klas is ontwikkeld in de samenwerking 

met de The Rent Company. Starthulp Klas bestaat 

onder andere uit het volgende:

• Een instructie door een ervaren specialist per 

klas

• Het klassikaal checken of alle functionaliteiten 

van de laptops werken

• Het inloggen, veilig verbinden met wifi, het 

activeren van Windows MS Office of Google 

G-Suite

Starthulp Klas by GO21

• Toegang tot schoolapplicaties, zoals Magister

• Toegang tot de online Easystart by GO21 

module

• Vooraf een online uitleg aan de ICT coördinator

Prijzen

Beperkte beschikbaarheid en prijs op aanvraag.
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Wilt u uw leerlingen digitaal geletterd maken? 

GO21 biedt graag hulp aan scholen die dezelfde 

ambitie hebben. In deze informatiefolder 

leest u hoe GO21 u van dienst kan zijn bij het 

bewerkstelligen van deze ambitie. Wij willen graag 

onze kennis met u en uw school delen. 

Contact met GO21

Wij werken graag persoonlijk en u kunt daarom 

altijd een afspraak met ons inplannen door een 

e-mail te sturen naar info@GO21.nl of een demo 

aan te vragen via onze website www.GO21.nl
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Het doel van GO21 is leerlingen op een leuke, 

uitdagende manier digitaal geletterd te maken. 

Als uitgever en aangever van Digitale 

Geletterdheid bieden we innovatief onderwijs aan 

en leveren wij leerlijnen en lesmodules op maat 

voor het basis- en voortgezet onderwijs. Als school 

creëert u een voorsprong op andere scholen in het 

aanbod van 21e-eeuwse vaardigheden.

De SLO, autoriteit op het gebied van het 

ontwikkelen van een leerplan voor basis- en 

middelbaar onderwijs, heeft Digitale Geletterdheid 

opgenomen in hun curriculaire doelstellingen 

en opgedeeld in een viertal domeinen. GO21 

ontwikkelt haar lesmateriaal op zo’n manier dat 

de kerndoelen uit alle vier de domeinen worden 

behandeld: ICT-basisvaardigheden, Mediawijsheid, 

Informatievaardigheden en Computational 

Thinking.

Wanneer leerlingen de vier kerndoelen uit deze 

domeinen beheersen, zijn zij met recht digitaal 

geletterd.

Wie zijn wij?

Vanuit onze ervaring met DeBijlesStudent 

heeft GO21 dagelijks contact met scholen, 

schoolbesturen, docenten en leerlingen. Wij 

bieden goede, betaalbare diensten voor het 

onderwijs aan als aanvulling op het onderwijs. 

We zijn onder andere begonnen met bijles 

en examentrainingen. Dit is uitgegroeid met 

huiswerkbegeleiding, lentescholen, zomerscholen, 

tijdelijke invalkrachten en surveilleren. 

Scholen weten ons te vinden en zien ons als een 

volwaardig samenwerkingspartner. Gaandeweg 

deden scholen een steeds groter beroep op ons 

en werd ons gevraagd wat wij konden betekenen 

in het kader van onderwijs in de 21e-eeuw. 

Vanuit deze vraag is GO21 opgericht. GO21 is 

vooruitstrevend op het gebied van toekomstig 

onderwijs. Het getal 21 in onze naam verwijst 

direct naar 21st century skills.

Samen met studenten van de TU Delft, Erasmus 

Universiteit en Universiteit Leiden, en vakdocenten 

van onze partnerscholen en input van alle 

leerlingen, hebben wij in 2019 een de doorlopende 

leerlijn Digitale Geletterdheid ontwikkeld 

voor leerlingen in het primair en voortgezet 

onderwijs. Sindsdien wordt er iedere dag verder 

gewerkt aan de methode. 
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In Learnbeat heeft GO21 haar ideale partner 

gevonden voor het digitaliseren en interactief 

aanbieden van de lesstof via het platform van 

Learnbeat. Met een gecombineerde ervaring van 

20 jaar in het onderwijs, hebben wij de kennis en 

expertise om scholen te begeleiden als het om 

digitalisering gaat.

Vraag de gratis demo aan va www.GO21.nl en klik 

daar op de demo-knop! 

Onze samenwerking met 
Learnbeat
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The Rent Company is marktleider in Nederland bij 

het faciliteren van laptops in de klas. Dat gebeurt 

door middel van hun Easy4u-abonnementen. De  

doelstelling van The Rent Company is om digitaal 

onderwijs mogelijk te maken voor iedere leerling 

of student. GO21 heeft naast de module EasyStart 

by GO21, ook ondersteuning geboden bij de 

module Starthulp Klas.

Onze samenwerking met The 
Rent Company
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Quotes

“Het onderwijs is nog afhankelijker geworden van hardware, zoals educatielaptops 

en Chromebooks. De extra stap die wij samen met GO21 zetten is dat leerlingen deze 

middelen nog beter, veiliger en op een verantwoorde manier gaan gebruiken met 

Easystart by GO21”

- 

Mark Boelhouwer - Algemeen directeur The Rent Company

Docent Nederlands: “Plagiaat is inderdaad een relevant 

onderwerp, ik red het alleen niet om al mijn verplichte lesstof te 

behandelen én tijd te besteden aan deze extra lessen.” 

Docent Economie: “Werken met programma’s als Excel en 

PowerPoint zijn ook voor mijn vak erg handig. Als ik meer 

contacturen had, had ik deze lessen zeker kunnen gebruiken.”
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GO21

EduOmnia B.V. 

Spinozalaan 33

2273 XC, Voorburg

070 – 2059140

Whatsapp: 06-27590784

www.GO21.nl

info@GO21.nl
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Doorlopende 
Leerlijn Digitale 
Geletterdheid 

Vraag de gratis demo aan op 

www.GO21.nl en klik op de 

demo-knop! Of via de QR-code.

GO21_ onderdeel van EduOmnia B.V.  - info@GO21 – www.GO21.nl

GO21_


