
Script: introductie Digital Destiny 
Hallo en welkom bij deze video van de Digital Destiny massive open online course! Ik 
geef je een overzicht van wie we zijn, waar Digital Destiny over gaat en welke 
materialen je in deze online training zal vinden. 

Bent je een leerkracht uit het basisonderwijs en wil je graag maatschappelijke 
thema's in de klas brengen om het leren van je leerlingen zinvoller te maken? 
Perfect! Wij willen je helpen! 

Maar eerst, waarover gaat Digital Destiny? Het project wil leerkrachten uit het 
basisonderwijs helpen om maatschappelijke kwesties in de klas te brengen. 
Maatschappelijke kwesties zijn overal om ons heen, zoals klimaatverandering, een 
vervuilde schoolomgeving, dus de kans is groot dat jouw leerlingen er in hun 
dagelijks leven mee te maken krijgen. 

Met Digital Destiny willen we jou als leerkracht methodes aanreiken om met die 
maatschappelijke kwesties aan de slag te gaan. Het combineert verschillende 
benaderingen zoals Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling, design thinking, digital 
storytelling en meer! Allemaal zaken die je tijdens deze MOOC zult leren. 

Het zet democratisch onderwijs in de schijnwerpers en is geschikt voor een blended 
learning aanpak voor jonge leerlingen. Met de Digital Destiny-aanpak werk je als 
leerkracht aan de competenties van leerlingen op het gebied van duurzaamheid, 
creativiteit, digitale vaardigheden en democratisch burgerschap. 

 Dit alles lijkt misschien nogal moeilijk behapbaar, daarom biedt Digital Destiny je 
duidelijke richtlijnen en materialen aan om deze aanpak in je dagelijkse praktijk toe 
te passen. 

Dit platform is gebaseerd op enkele kernconcepten van Digital Destiny en vijf 
basisprincipes. Die vijf principes zullen je als leerkracht helpen bij het bevorderen 
van leren door middel van: 

• Maatschappelijke vraagstukken 
• Dialoog en interactie 
• Denken 
• Betekenisvol leren door middel van gestructureerde processen 
• Evalueren en reflecteren 

Elk principe wordt uitgelegd in een aparte module die bestaat uit: een inleidende 
paragraaf, een korte video waarin je meer leert over het principe, enkele reflectie-
oefeningen, een lijst met lesmaterialen en aanvullende informatie over het 
onderwerp. 

Het maakt niet uit waar je begint, de modules zijn niet lineair of hiërarchisch. Je kan 
je eigen parcours van begin tot eind volledig zelf bepalen. We raden wel aan om met 



de module 'leren via maatschappelijke vraagstukken' te beginnen en te eindigen 
met 'zinvol leren door middel van gestructureerde processen'. 

 In deze introductievideo over Digital Destiny lichten we de kernbegrippen van 
Digital Destiny wat verder toe, namelijk duurzame ontwikkeling, Onderwijs voor 
Duurzame Ontwikkeling en blended learning. 

Duurzame ontwikkeling is de kern van de Digital Destiny-aanpak. Duurzame 
ontwikkeling betekent dat de ontwikkeling de behoeften van het heden tegemoet 
komt zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te 
voorzien in gevaar te brengen. Het biedt een visie op ontwikkeling waarin alle 
factoren van de samenleving, zoals bevolkingen, dier- en plantensoorten, 
ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen, zoals water, lucht en energie, zijn 
opgenomen. Daarin worden zaken als armoedebestrijding, gendergelijkheid, 
mensenrechten, onderwijs voor iedereen, gezondheid, menselijke veiligheid, 
interculturele dialoog, enz. Geïntegreerd.  

Om al die dingen te concretiseren hebben de Verenigde Naties 17 doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling vastgesteld om daaraan te werken en de wereld 
vandaag en morgen beter te maken. Alle maatschappelijke kwesties die in de SDG's 
worden genoemd, bieden mogelijkheden voor rijke leerervaringen. Maar hoe ga je 
aan de slag met maatschappelijke kwesties in de klas? 

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, of kortweg EDO, biedt een onderwijsaanpak 
die de ontwikkeling van de competentie om als weerbare en bewuste burgers te 
handelen aanmoedigt door lerenden kansen te bieden om te oefenen met 
maatschappelijke vraagstukken. Met EDO beoog je als leerkracht de huidige en 
toekomstige generaties te versterken en uit te rusten om in hun behoeften te 
voorzien door middel van een evenwichtige en geïntegreerde benadering van de 
economische, politieke, sociale en milieudimensies van duurzame ontwikkeling. 

EDO helpt leerkrachten om leerlingen te engageren voor maatschappelijke 
vraagstukken zonder hen te reduceren tot een instrument voor extern bepaalde 
vragen en overtuigingen. In deze aanpak worden maatschappelijke vraagstukken 
beschouwd als interessante stimuli voor creatief en kritisch onderzoek, voor het 
uitvinden van nieuwe levenswijzen en bijgevolg voor het leren. 

In het Digital Destiny Project besteden we ook veel aandacht aan blended learning, 
omdat we zien dat digitale hulpmiddelen en technologie in bijna elk aspect van ons 
leven aanwezig zijn. Ook in het onderwijs. In elke module integreren we blended 
learning aspecten in het lesmateriaal om het gebruik van technologie en digitale 
didactiek in scholen te stimuleren. 

Blended learning is de doordachte integratie van face-to-face leerervaringen in de 
klas met digitale leerervaringen, bijvoorbeeld door digitale instrumenten te 
gebruiken in de klas om leerlingen online te laten samenwerken, hen te leren hoe ze 
met de instrumenten moeten werken, enzovoort. 



Ik zal je niet langer ophouden zodat je alle Digital Destiny principes en het 
lesmateriaal kunt gaan verkennen! Bedankt voor het kijken en tot in de volgende 
video! 

 


