Waardenwijzer
Gepubliceerd 07-sep-21 11:00 door Zoë Spaaij

DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING
Omschrijving deel 1
Naam
Ontwikkelaar + land
Waardering (gebaseerd op de
uitkomsten van de beoordeling van
een tool.)
Jaar van uitbrengen
Wordt het nog doorontwikkeld, zo
nee datum van deﬁni eve versie
Website

Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van de tool –
wat het kan / welk probleem het
oplost (max 200 woorden)

NR van de tool: 35

Waardenwijzer
SURF & Kennisnet + Nederland

2021

h ps://www.surf.nl/nieuws/nieuw‐de‐waardenwijzer‐voor‐digitalisering‐in‐het‐
onderwijs?mtm_campaign=publieke‐
waarden&mtm_source=linkedin&mtm_medium=owpost&mtm_content=lancering‐
waardenwijzer
Digitalisering in het onderwijs draagt bij aan waarden als doelmatigheid, toegankelijkheid,
gebruiksgemak en efficiëntie. Maar het leidt ook tot nieuwe uitdagingen zoals; hoe
afhankelijk zijn we van data? Wie beheert deze? Welke ICT‐voorzieningen kunnen we beter
samen ontwikkelen/organiseren in plaats van ze af te nemen van marktpartijen?
Ontwikkelingen als dataficatie en de toenemende afhankelijkheid van dominante
marktpartijen vergroten het belang om hierover met elkaar in gesprek te gaan.
Onderwijsinstellingen hebben de publieke taak om waarden als gelijke kansen,
betekenisvol contact en privacy voorop te stellen. Hoe kunnen scholen en instellingen
sturen op waarde﴾n﴿volle innovatie?
SURF en Kennisnet willen met behulp van de WaardenWijzer mensen binnen organisaties
prikkelen om het gesprek aan te gaan over publieke waarden.
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