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Over het DigiLEAD-project 

De Covid-19 pandemie heeft grote gevolgen gehad voor 

alle aspecten van het leven en in het bijzonder voor het 

schoolonderwijs, en wijst op belangrijke uitdagingen en 

behoeften van alle onderwijsstelsels. De crisis en de 

dringende roep om digitalisering van het onderwijs in de 

huidige samenleving maken het noodzakelijk dat de 

competenties van schoolleidingteams worden 

bijgeschaafd om digitale strategieën in hun scholen te ontwikkelen en uit te voeren. 

Dat is het doel van ons project “DigiLEAD: Supporting School Leaders to build a Digital 

Transformation Strategy”: schoolleiders opleiden om de complexiteit van digitale 

transformatie te begrijpen, en tegelijkertijd leraren en leerlingen extra ondersteuning bieden 

om hun digitale vaardigheden en competenties te verbeteren. 

Hoofddoelen: 

Specifiek wil het project: 

● Schoolleiders en personeel ondersteunen bij het ontwikkelen van een digitale strategie 

en hun digitale vaardigheden. 

● De competenties van schoolleidingteams ontwikkelen om gratis digitale instrumenten 

en middelen in te zetten voor verbetering van het onderwijs. 

● Een praktische toolkit ontwikkelen, afgestemd op DigCompEdu, met praktische, 

stapsgewijze handleidingen voor het ontwerpen en toepassen van een strategie. 

● Scholen helpen de SELFIE en TET-SAT-instrumenten aan te passen en te gebruiken 

ter ondersteuning van de ontwikkeling van een digitale strategie. 

Resultaten:  

1. Een Toolkit voor digitale transformatiestrategie  voor schoolleiders (reeds beschikbaar) 

2. Een opleidingscursus voor schoolleiders over de ontwikkeling van digitale 

transformatiestrategieën (rond februari 2023)  

3. eLearning-platform met mobiele app over leidinggeven met technologie (rond november 

2023) 

4. Verzameling van casestudies en beleidsaanbevelingen (rond december 2023) 

 

https://digilead-project.eu/toolkit/
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Nieuws over het project 

  

voorbespreking momenteel in ontwikkeling. De partners werken nu aan de modules die 

zullen worden gebruikt voor de opleiding van schoolleiders in Athene in maart 2023. 

De Toolkit Digitale Transformationatrategie is nu beschikbaar op de website van het project 

in alle talen van de projectpartners. De Toolkit bestaat uit richtlijnen en waardevol educatief 

materiaal om schoolleiders en leiderschapsteams te ondersteunen bij de ontwikkeling en 

uitvoering van een digitale transformatiestrategie. 

Het partnerschap 

 

 

 

 

 

 

 

Vind ons op: 

 

  

                                                                                Onze Facebook pagina 

Op 28 en 29 juni 2022 kwam het 

DigiLEAD consortium voor het eerst 

fysiek bijeen op Cyprus. 

De partners bespraken het eerste ontwerp 

van de Toolkit Digitale 

Transformatiestrategie voor 

schoolleiders en bepaalden de volgende 

stappen voor de voltooiing ervan.  

Ook voor het tweede resultaat - de cursus 

voor schoolleiders - is een 

(Coordinator) 

Onze Instagram 

pagina  
 Onze website 

https://digilead-project.eu/toolkit/
https://www.facebook.com/Digilead-101634769160268/

