
Digital Skills For Life

Doorlopende Leerlijn PO VO Digitale Geletterdheid

in samenwerking met SkillsMETER.org



Zijn jouw leerlingen klaar 

voor de toekomst?



Zijn jouw leerlingen klaar voor de 
toekomst?

Uit onderzoek blijkt dat:

- Veel leerlingen hebben moeite om informatie op internet 

op te zoeken en te schatten op waarde. 

- Vmbo-leerlingen presteren het minst goed. Digitale 

vaardigheden zijn essentieel bij het werk dat ze doen 

voor school, hun vervolgopleiding en hun latere baan.

- School heeft een minimale rol in het bijbrengen van 

digitale vaardigheden.

Bron: Kennisnet 'Monitor Jeugd en Media 2017'



Bron: Kennisnet 'Monitor Jeugd en Media 2017'



Alle meiden en jongens 

digitaal vaardig, klaar 

voor de digitale 

toekomst.

Bomberbot’s Missie



http://www.youtube.com/watch?v=YwqO9YcwfIM


160k 
kinderen hebben al les 

gehad met Bomberbot

7k
leerkrachten hebben al 

lesgegeven met 

Bomberbot

>83% 
van leerkrachten 

beveelt Bomberbot 

actief aan

van leerkrachten vinden 

Bomberbot top 

vanwege 

gebruiksvriendelijkheid

94%

2014
opgericht met sociale 

impact missie



Bomberbot’s 
waarden

01 Leuk & Leerzaam
voor leerlingen

02 Gemakkelijk
voor leerkrachten, zonder voorkennis

03 Hoogste onderwijs-

standaarden
voor leerkrachten, door leerkrachten



Leerlijn

Doorlopende leerlijn PO 

en VO voor digitale 

vaardigheden, 21st 

century skills

Kampen

4-daags kampen waar kinderen 

digitale basisvaardigheden leren, 

een website of een game zelf 

leren programmeren

Web Game

101

Basics



Onderwijs + Tech + Passie



Doorlopende Leerlijn 
PO VO inc SkillsMeter



Het nieuwe 
onderwijsmodel (SLO) 



Leerlijn

Mediawijsheid 

Bijvoorbeeld:
● Basisconcepten
● programmeren

(groep 5,6)
● Games programmeren

(groep 7,8 + klas 1,2,3)

Bijvoorbeeld:
● Omgaan met media
● Leven met media
● Nadenken over media

Media Brainstorm

Bijvoorbeeld:
● Een plan maken
● Informatie zoeken
● Informatie verwerken
● Een verslag maken 

PO Groep 1 t/m 8
10-12 lessen p/jaar

VO Klas 1,2,3
10 lessen p/jaar

Geschikt voor VMBO/HAVO/VWO

ICT-basisvaar-

digheden



Lesplan, presentatie & antwoordengids

Uitleg van de docent Leerlingen passen kennis
toe op online platform
(in de klas of thuis)

Leerlingvolgsysteem

Voor de les

20 minuten

45  minuten

5 minuten

1x per blok 
SkillsMETER (30 min)

Bekijk/doe de leerlingenopdrachten

De les

Na de les

SkillsMETER

Bomberbotles



Mediawijsheid
Omgaan met Media

Voorbeeldles 

Klas 1

https://create.bomberbot.com/app/13507/play
https://docent.bomberbot.com/app/activities/b603f347-d16b-4599-ad32-54d075b120a5/preview


Leerdoelen 
De leerlingen kunnen de juiste media
kiezen om digitale media-boodschappen
te delen, rekening houdend met 
verschillende doelen van media.

De leerlingen weten wat datalekken zijn 
en welke rol ethische hackers daarbij 
spelen

De leerlingen weten wat digitaal geld is en 
wat voor invloed dat heeft op de economie.



Opdrachten
Wat is het doel van deze 
mediaboodschap?

1. Amuseren
2. Informeren
3. Overtuigen

Bron: @irisamber, instagram



Opdrachten
Wat is het doel van deze 
mediaboodschap?

1. Amuseren
2. Informeren
3. Overtuigen

Bron: Dumpert.nl



Opdrachten

Wat is het doel van deze 
mediaboodschap?

1. Amuseren
2. Informeren
3. Overtuigen

Bron: NS.nl



Opdrachten
Waar wordt reclame voor 
gemaakt?

1. Kaarsen
2. Chocola
3. Een verzorgingsproduct
4. T-shirts

Bron: pixabay



Computational thinking
Voorbeeldles 

Klas 1

https://create.bomberbot.com/app/12762/play


Programmeren is net als 
het schrijven van een toneelstuk

De objecten in jouw spel zijn 
de personages en 

voorwerpen die je op het 
podium plaatst.

Het speelscherm is 
het podium.

Ieder object heeft scripts 
waarin staat wat ze moeten 
doen en zeggen in het spel. 



Kijk goed naar de werking van dit spel

Wat doen de objecten?
Wat doen de scripts?

Wat is de functie van de variabelen in het spel?

https://create.bomberbot.com/app/12762/play


Algoritmes

Leerdoelen:

● Leerlingen kunnen een simpel programma

schrijven met visuele opdrachten.

● Leerlingen weten dat de volgorde waarin je

opdrachten geeft invloed heeft op het

verloop van het programma.

● Leerlingen kunnen taken opdelen in

deeltaken.



Vergelijkingen

ALS...

...DAN



Passende vormen

Leerdoel

● Leerlingen kunnen de fundamentele 

programmeerconcepten herhalingen (until loops), 

als-dan stellingen en variabelen toepassen bij het 

schrijven van simpele programma’s.
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SkillsMeter
Leerlingen, mentoren, docenten, 

ouders, stagebegeleiders in de 

praktijk: iedereen beoordeelt de 

vaardigheden van de leerling.

De data die met de SkillsMETER 

wordt verzameld, wordt 

overzichtelijk weergegeven op het 

dashboard.



SkillsMETER Bomberbot
Welke Skills worden er gemeten met 

Bomberbot?



SkillsMETER Bomberbot

http://bomberbot.bluebased.com/Student/Index?AssignmentId=6baecdca-732b-4e67-9429-b198bd372a2b




• Doorlopende leerlijn PO & VO digitale geletterdheid. 

• Volledig uitgewerkte lesmaterialen waarmee 

iedere docent op een leuke, eenvoudige wijze les kan 

geven. 

• Skills inzichtelijk gemaakt met de SkillsMETER.org 

Samengevat



Meedoen met de pilot (nov t/m jan)?

Meer informatie of aanmelden voor de 
leerlijn? 

bomberbot.nl/po-vo

http://bomberbot.nl/po-vo


Vragen?

steven@bomberbot.com      s.buurma@bomberbot.com 


