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Lees de digitale uitgave van Donald Duck

De speciale editie van ‘Donald Duck duikt in de di‐
gitale wereld’ is een succes: deze week wordt ze
verstuurd naar bijna 4600 scholen die het pakket

Nieuwsbrief

besteld hebben.

Neem een abonnement! En ontvang 2 x per

In combinatie met een lespakket daagt Donald

maand het laatste nieuws over de Digitale

Duck kinderen uit om na te denken over nieuwe

Overheid.

technologie, digitalisering en welke data je online
deelt.
”Met deze speciale Donald Duck maken we de
technische ontwikkelingen herkenbaar”, vertelde
staatssecretaris Knops (BZK) bij de presentatie aan
de Raad van Kinderen BZK, 21 maart jl. in Hilver‐
sum. Hij vervolgde: “Ik heb hem thuis uitgepro‐
beerd, mijn zoon van 9 heeft hem in één keer uitgelezen. Bij deze Donald Duck hoort ook een lesprogram‐
ma, dat heb ik vorige week zelf op een basisschool in Rotterdam uitgeprobeerd. Kinderen weten vaak al veel
van nieuwe technologie, maar mogen zich soms wat bewuster zijn van de risico’s die er ook zijn.”

Nu ook digitaal beschikbaar
Deze speciale Donald Duck is nu ook digitaal te lezen op de website van de uitgever .

Vraag, idee, reactie of suggestie?
Heeft u burgervragen over (bijvoorbeeld) het gebruik van DigiD en MijnOverheid? Dan kunt u terecht
bij de DigiD helpdesk of de MijnOverheid helpdesk
Werkt u als professional aan de digitalisering van de overheid en wilt u reageren? Stuur de redactie dan
een bericht via dit formulier.
Alle velden moeten worden ingevuld. Vul in verband met uw privacy uitsluitend gegevens in die wor‐
den gevraagd (dus bijvoorbeeld geen burgerservicenummer).
Uw naam
Uw e-mail
Uw vraag of
suggestie
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