
ZO KRIJGT DIGITALE 
GELETTERDHEID EEN PLEK 
IN HET ONDERWIJS

Onze visie op digitale geletterdheid 

en handvatten voor de praktijk

samenwerken 
aan digitale 
geletterdheid



Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met technologie: thuis, 

met vrienden op straat en ook op school zijn digitale media niet meer weg te denken. 

Maar dat wil niet zeggen dat kinderen ook mediawijs ofwel digitaal geletterd zijn. 

Wanneer is een kind digitaal geletterd? En wat betekent het bevorderen van digitale 

geletterdheid voor de ouder, de bibliotheekmedewerker, de pedagogische medewerker, 

de leraar (in opleiding) de docent en de school zelf?

Maatschappelijke ontwikkelingen stellen scholen van oudsher continu voor nieuwe 

uitdagingen. Een gemedialiseerde en snel veranderende samenleving is er hier één van. 

De context waarin kinderen opgroeien wordt sterk bepaald door de aanwezigheid en de 

invloed van (interactieve) media. De maatschappelijke gevolgen van digitalisering en 

technologie zijn ingrijpend en voltrekken zich in hoog tempo. Dat heeft gevolgen voor 

de inhoud, vorm en rol van het onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 0-23 jaar.

Het onderwijs en de bibliotheek zijn naast thuis dé plek om kinderen te leren omgaan 

met media en om leerlingen op te voeden tot mediawijze - en dus digitaal geletterde - 

burgers. Van scholen maar ook van bibliotheken wordt daarom verlangd dat ze 

mediawijs zijn.

Deze visie op digitale geletterdheid is ontwikkeld door Cubiss Brabant in opdracht 

van Provincie Noord-Brabant en verschijnt naar aanleiding vragen van scholen en 

bibliotheken in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Want hoewel nog lang 

niet alle scholen en bibliotheken mediawijsheid een eigen, vaste plaats hebben 

gegeven, wordt er achter de schermen wel volop over gesproken en nagedacht. 

Aan de hand van deze publicatie zet je een volgende stap in een nieuw, uitdagend 

en voortdurend proces van ontwikkeling en borging van digitale geletterdheid, 

waarvan mediawijsheid een onderdeel is, in het onderwijs.

voorwoord

WE STAAN ALLEN VOOR DE UITDAGING 
OM LEERLINGEN VOOR TE BEREIDEN 
OP EEN LEVEN ALS BURGER IN 
EEN MEDIARIJKE SAMENLEVING
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Van kinderen en jongeren die opgroeien in de 21e eeuw verwachten we niet alleen dat 

ze kunnen rekenen, lezen en schrijven, maar ze moeten ook zelfstandig kunnen werken, 

probleemoplossend en analytisch kunnen denken en kritisch en creatief zijn. Het gaat 

hier om een verzameling competenties, onder de noemer 21e eeuwse vaardigheden, 

die nodig zijn om succesvol deel te kunnen nemen in de maatschappij van de toekomst. 

Van kinderen en jongeren wordt verwacht dat zij steeds meer verantwoordelijkheid 

nemen voor zichzelf en hun rol in de samenleving. En we staan dan ook allen voor de 

uitdaging om hen voor te bereiden op een leven als burger in een mediarijke samenleving. 

Door het versterken van de 21e  vaardigheden bereid je hen voor op dit nieuwe 

burgerschap. Een term die in deze context vaak wordt gebruikt, is ‘digitale geletterdheid’. 

Dit is op zichzelf geen 21e  eeuwse vaardigheid; het begrip duidt op de combinatie van de 

21e  eeuwse vaardigheden; ict-basisvaardigheden, computational thinking, mediawijsheid 

en informatievaardigheden. Naast deze vaardigheden zijn er nog 

zeven andere 21e  eeuwse vaardigheden benoemd, verzameld in een gedetailleerd model 

van SLO en Kennisnet. 

Het huidige onderwijs zoekt nog vaak de juiste aanpak om leerlingen deze 

vaardigheden en attitude te laten ontwikkelen die zij in de toekomst hard nodig 

hebben. De focus ligt nu veelal op het overbrengen van kennis, terwijl er ook structurele 

aandacht moet zijn voor vaardigheden zoals digitale geletterdheid. Het is belangrijk dat 

deze vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs. Veel scholen vinden dit nog best 

ingewikkeld. Zo wordt bij de term mediawijsheid vaak gedacht aan ICT, maar nieuwe 

technologieën en middelen maken docenten en leerlingen in het onderwijs nog 

niet meteen mediawijs, laat staan digitaal geletterd. Daar hebben we vooral de 

onderwijsprofessionals zélf voor nodig.

digitale geletterdheid
INFORMATIE-
VAARDIGHEDEN



In onze maatschappij wordt kennis steeds toegankelijker, maar kennis veroudert 

ook snel. Dat vraagt om een andere houding en gedrag van iedereen. Door het 

construeren, toepassen en delen van nieuwe kennis worden kinderen en jongeren 

voorbereid op het leven in de wereld van morgen en ondersteund bij het inzetten  

van hun kwaliteiten in de wereld van nu. Dit kan door ze met elkaar, met onderwijs-

professionals en met andere experts zoals bibliotheekmedewerkers te laten  

onderzoeken, ontdekken, ontwerpen, ondernemen en organiseren. Zo doen zij  

de vaardigheden op die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren en  

participeren in de huidige én toekomstige maatschappij.

Het is daarom van groot belang dat we kinderen en jongeren leren de kansen van de 

digitale wereld volop te benutten. Tegelijkertijd moeten zij zich bewust zijn van de 

gevolgen van hun mediagedrag. Dit vraagt om aandacht voor digitale geletterdheid. 

Door samen actief en concreet hiermee aan de slag te gaan, groeit het bewustzijn over 

de rol, de betekenis en de waarde die media en technologie hebben voor individuen en de 

maatschappij. Veel ingrediënten voor een integrale benadering in de onderwijspraktijk 

zijn er en het verbinden van deze losse onderdelen in een structurele aanpak is een 

noodzakelijke voorwaarde om aandacht voor digitale geletterdheid in het onderwijs te 

borgen en te verankeren.

andere houding
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Kinderen en jongeren die niet beschikken over digitale vaardigheden, zijn de

analfabeten van de toekomst. Iedereen moet actief, veilig en bewust mee

kunnen doen in de huidige en toekomstige mediarijke samenleving. 

Het is essentieel dat het onderwijs beseft dat het vergroten van digitale 

geletterdheid geen kwestie is van losse impulsen, maar dat het een 

structurele aanpak vereist die een hoge prioriteit heeft.

Maar hoe pak je dat nu aan?

zo leg je de link 
naar digitale 
geletterdheid
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Hoe zorg je ervoor dat er in het curriculum 

structureel aandacht besteed wordt aan digitale 

geletterdheid? En hoe wordt het onderdeel van het 

schoolbeleid? Een structurele aanpak betekent het 

uitstippelen van een goede route waarbij alle losse 

schakels met elkaar in verbinding staan. En elke 

schakel vraagt om invulling en borging binnen 

de onderwijspraktijk.

Visie & beleid

Professionalisering

Informatie &  inspiratie

Producten & activiteiten

Monitoring

het ideale plaatje is 
dat een aanpak digitale 
geletterheid zowel bottom 
up als top down wordt 
geagendeerd en gestimuleerd

De route bestaat uit de volgende schakels:

• Visie & beleid

• Informatie & inspiratie

• Professionalisering

• Producten & activiteiten

• Monitoring

KIES DE JUISTE ROUTE



Doorgaande lijn mediawijsheid

Routekaart Mediapakt 

Handboek digitale geletterdheid

Blended learning Mediawijsheid in de klas

Online workshop mediawijsheid

Online workshop informatievaardigheden

Online workshop Computational thinking

Een visie op digitale geletterdheid geeft een langetermijn perspectief van wat je 

als onderwijsorganisatie nastreeft. Het is een kijk op de wereld van nu  

en de kansen in de toekomst. Het daaruit voortvloeiende beleid is erop gericht 

hoe de in de visie geformuleerde inzichten en doelstellingen bereikt gaan 

worden. Het vormt een samenhangende reeks stappen voor het borgen van de 

continuïteit van digitale geletterdheid op langere termijn. Doorgaans neemt 

de school de visie en het beleid op in haar schoolplan.

Onderwijsorganisaties en -professionals in beweging krijgen vraagt om 

de juiste informatie en inspiratie. Wat is er nodig of wat kan worden ingezet 

om anderen te informeren en motiveren om aan de slag te gaan met 

digitale geletterdheid?

De sterk veranderende mediarijke samenleving waarin kinderen en jongeren 

opgroeien, stelt nieuwe eisen aan onderwijsprofessionals. Het is van groot 

belang de kennis en vaardigheden van deze professionals verder te ontwikkelen 

ter bevordering van de organisatieontwikkeling, ter profilering van de school en 

om doelstellingen op het gebied van digitale geletterdheid te kunnen realiseren.

Besteden we aan alle vier de vaardigheden 

binnen digitale geletterdheid genoeg tijd?

Zijn onze collega’s voldoende toegerust om  

leerlingen digitale vaardigheden bij te brengen?

Welke medewerkers op school kunnen we 

met recht digitaal geletterd noemen? Hoe 

betrekken we ze bij het deskundiger maken 

van hun collega’s?

TIP!

borgen van 
continuiteit

kansen in
de toekomst

beweging nieuwe eisen
professionals

nieuwe eisen
professionals
+ ontwikkelen
kennis en
vaardigheden online 

workshops

ontwikkelen
vaardigheden 
professionals

VISIE & BELEID 

INFORMATIE & INSPIRATIE 

PROFESSIONALISERING

KIES DE JUISTE ROUTE

https://www.cubiss.nl/kennisbank/publicaties-doorgaande-lijn-mediawijsheid
https://www.cubiss.nl/kennisbank/publicaties-doorgaande-lijn-mediawijsheid
https://www.cubiss.nl/oplossingen/mediapakt-routekaart 
https://www.kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-praktijk/#c1036
https://www.cubissacademie.nl/courses/mediawijsheid-in-de-klas/
https://www.kennisnet.nl/artikel/deze-online-workshop-helpt-je-op-weg-met-mediawijsheid/
https://www.kennisnet.nl/artikel/deze-online-workshop-helpt-je-op-weg-met-informatievaardigheden/
https://www.kennisnet.nl/artikel/deze-online-workshop-helpt-je-op-weg-met-computational-thinking/


Lessenreeks mediawijsheid vo

Mediawijsheid Meter

Lessenreeks mediawijsheid po

Kinderen en jongeren klaarstomen voor de mediarijke samenleving en hen digitaal vaardig maken, is een 

uitdaging voor onderwijsorganisaties. Om daar concreet invulling aan te geven, zijn verschillende educatieve 

producten en activiteiten in te zetten op het gebied van digitale geletterdheid.

De opbrengst van het werken aan digitale geletterdheid is vaak snel duidelijk merkbaar. Het monitoren en 

evalueren van alle inspanningen zorgt ervoor dat activiteiten indien nodig kunnen worden aangepast; ook 

zorgt het ervoor dat de activiteiten rondom digitale geletterdheid breder worden omarmd. Succes wordt 

zichtbaar gemaakt en daarmee creëer je draagvlak.

Besteden de methoden die onze onderwijs-

organisatie gebruikt, expliciet aandacht 

aan digitale vaardigheden?

TIP!

Hoe willen we de vorderingen van leerlingen 

volgen op het gebied van vaardigheden?

TIP!

PRODUCTEN & ACTIVITEITEN

MONITORING

KIES DE JUISTE ROUTE

inzetten educatieve
producten en 
activiteiten

monitoren 
en evalueren

bijsturen
en aanscherpen

https://www.cubiss.nl/webshop/producten/lessenreeks-mediawijsheid-vo
https://www.cubiss.nl/kennisbank/publicaties-doorgaande-lijn-mediawijsheid
https://www.cubiss.nl/actueel/mediawijsheid-meter-2016
https://www.cubiss.nl/actueel/mediawijsheid-meter-2017
https://www.cubiss.nl/actueel/mediawijsheid-meter-2017
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/lessenreeks-mediawijsheid-en-leesplezier-voor-primair-onderwijs
https://www.cubiss.nl/kennisbank/publicaties-doorgaande-lijn-mediawijsheid


De eerste stap bestaat uit goed nadenken over 

de vraag: Wat is er aan de hand? Waarom is er een 

verandering nodig of gewenst? Wat weten we al, 

en waar is nog onderzoek voor nodig? Is bekend 

wat een docent of leerkracht weerhoudt het 

‘gewenste’ gedrag te vertonen? Waar sta je nu 

en waar wil je naartoe?

De sociale omgeving is onder meer van grote 

invloed op het gedrag van docent en leerling. 

Wat doen andere leerkrachten en docenten? 

Wat gebeurt er aan het thuisfront? Bij vriendjes 

en vriendinnetjes? Op straat? Ga het gesprek 

aan met leerlingen en deel ervaringen met 

collega’s. Kijk ook eens wat andere scholen 

doen op het gebied van digitale geletterdheid 

en leer van elkaar.

Aandacht voor en kennis van digitale geletterdheid 

binnen het onderwijs moet vanzelfsprekend zijn. 

Het maakt deel uit van de gewenste nieuwe 

professionaliteit van leerkrachten en docenten. 

Media en technologie zijn en blijven onderdeel van 

onze maatschappij in beweging. We moeten niet 

afwachten, maar in actie komen. 

Het doel is dan ook de leerkrachten en docenten 

waar nodig te stimuleren dat zij veranderen van 

consument naar producent op een natuurlijke 

manier. Het gaat om veranderen van een houding 

en dat is een langdurig traject. Drempels 

wegnemen is een eerste stap.

aandacht 
voor digitale
geletterdheid

stimuleren
gewenste houding
van leerkrachten 
en docenten

van consument
naar producent

het veranderen van 
een houding is een 
langdurig traject. 
drempels wegnemen 
is een eerste stap.

nieuwe 
professionaliteit 
van leerkrachten 
en docenten
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Voor digitale geletterdheid als apart vak 

moet er ruimte komen in het rooster. In 

dit vak, gegeven door een docent 

mediawijsheid of digitale geletterdheid, 

wordt expliciet aandacht gegeven aan 

deze digitale 21e eeuwse vaardigheden. 

Ontwikkeling van digitale geletterdheid 

vindt hierbij plaats in de persoonlijke 

en maatschappelijke context.

Daarnaast is het belangrijk om digitale 

geletterdheid als onderdeel van andere 

vakken aan te bieden, wat inhoudt dat 

het door mediawijze docenten wordt 

geïntegreerd in de eigen vak- of 

beroepscontext.

Idealiter komt de positionering van digitale geletterdheid in het onderwijs zowel 

‘bottom up’ als ‘top down’ tot stand. Dat het dus zowel in het beleid wordt opgenomen 

als door docenten wordt ontdekt. 

Wat vergt dit van het onderwijs? 

Een goede infrastructuur is van groot belang. Gebruik het aparte vak digitale geletterdheid 

om leerlingen een basisniveau aan kennis bij te brengen. Zet daarnaast het separate vak 

in als vertrekpunt voor andere docenten in een geïntegreerde aanpak bij alle andere 

vakgebieden. Het is belangrijk dat docenten over hun plaats ten opzichte van digitale 

geletterdheid nadenken en hier keuzes in maken. Digitale geletterdheid in het onderwijs 

is op twee manieren te benaderen: of je behandelt het in een separaat vak of je maakt 

het tot onderdeel van (alle) vakken. Geef het in ieder geval een duidelijke plek.

GEEF HET EEN PLEK

digitale geletterdheid
als apart vak

digitale geletterdheid
als onderdeel van een vak



Door samen te werken, samen te ontdekken 

en samen kennis en ervaring te delen, 

wordt de collectieve kennis vergroot 

rondom de aanpak digitale geletterdheid 

in het onderwijs. Een gezamenlijke inspan-

ning zorgt voor een groter bereik, een beter 

resultaat en een grotere kans van slagen. 

Uitgangspunt in een structurele aanpak 

digitale geletterdheid binnen de onder-

wijsorganisatie is dan ook samenwerking; 

samen sterk in een mediawijs netwerk voor 

structurele borging ervan binnen het 

onderwijs. En juist daarom heeft Cubiss 

Brabant MediaPakt opgericht. Samen 

bewegen in de digitale wereld van 

vandaag en morgen.

Mediapakt

vergroten collectieve
kennis in een aanpak
digitale geletterdheid

WERK SAMEN

samenwerken

ontdekken

uitwisselen
ervaringen

kennisdeling

http://www.mediapakt.nl/default.aspx
https://www.cubiss.nl/kennisbank/publicaties-doorgaande-lijn-mediawijsheid


KENNISNET 
Op school leren kinderen dagelijks lezen, rekenen en schrijven. Daar zou leren ‘lezen en 

schrijven met digitale media’ een vanzelfsprekend onderdeel van moeten zijn. 

Immers, alleen met de juiste kennis en vaardigheden kunnen jongeren zich straks  

redden in onze gemedialiseerde samenleving. Maar ondanks dat jongeren vertrouwd 

zijn met de virtuele wereld, weet het onderwijs zich niet altijd raad met de concrete  

invulling van mediawijsheid op school, concludeert Kennisnet.

www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-mediawijsheid  

MEDIAWIJZER.NET
Het boek ‘Mediawijsheid 2005>2015>2025’- een uitgave van Mediawijzer.net - 

bevat 21 portretten van kunstenaars, wetenschappers, ondernemers, ontwikkelaars, 

filosofen en een hacker en hun visie op de ontwikkelingen in media en technologie. Het 

jubileumboek markeert tien jaar aandacht voor mediawijsheid in Nederland, een begrip 

dat in 2005 door de Raad voor Cultuur is geïntroduceerd als kennisdomein. 

www.mediawijzer.net/jubileumboek2015

PO-RAAD
De PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs) onderschrijft het 

belang van digitale vaardigheden bij basisschoolleerlingen en hiervoor samenwerken 

met het bedrijfsleven, en vindt dat de regie voor het op brede wijze invoeren van digitale 

geletterdheid bij het onderwijs moet liggen. Als leraren zelf digitaal geletterd zijn, zijn 

ze in staat keuzes te maken voor hun leerlingen. Deze academische  vaardigheden en 

de inzet van ICT kunnen elkaar versterken en zo bijdragen aan het verder verbeteren 

van de onderwijskwaliteit.

VO-RAAD
In het sectorakkoord dat de VO-raad (de sectororganisatie voor het voortgezet 

onderwijs) heeft gesloten met het ministerie en sociale partners zijn vijf ambities 

geformuleerd: leerling centraal, eigentijds onderwijs, brede vorming, verbinding en 

professionele school als lerende organisatie. Van hieruit is aandacht voor digitale 

geletterdheid geïnitieerd via onder andere Onderwijs2032 en curriculumontwikkeling.

SLO
Om optimaal mee te kunnen doen in de samenleving vol media is mediawijsheid 

onmisbaar, vindt SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Het vinden 

van een baan, jezelf ontwikkelen en scholen, sociale contacten onderhouden, gezond 

blijven en zelfs gelukkig worden: voor al deze zaken zal het steeds belangrijker worden 

dat mensen de mogelijkheden van nieuwe mediatoepassingen weten te benutten – 

en soms ook juist weten te weerstaan. Om optimaal gebruik te kunnen maken van 

de mogelijkheden die media bieden, zowel in het onderwijs nu, als in de 

mediasamenleving van straks, hebben leerlingen mediawijsheid nodig.

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK 
20 september 2016 - In de visie ‘Mediawijsheid en de openbare bibliotheek: 

van warenhuis naar wegwijzer tot werkplaats’ benoemt de Koninklijke Bibliotheek 

(KB) de ambities en doel-stellingen rond mediawijsheid voor de periode 2016-2018. 

              Download hier de Visie Mediawijsheid 2016-2018

ONDERWIJS2032 
De commissie Schnabel, Onderwijs2032, die in 2016 een advies uitbracht over het 

onderwijs van de toekomst, stelde in haar advies dat digitale vaardigheden een 

structurele plek in het onderwijs verdienen. Curriculum.nu vormt een vervolg op 

het visietraject Onderwijs2032. 

              Video: Samenvatting Onderwijs2032 

              www.youtube.com/watch?v=NN_cZ5qjdyc 

EEN NETWERK DAT 
WERKT AAN DIGITALE 
GELETTERDHEID

https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-mediawijsheid/
https://www.mediawijzer.net/jubileumboek2015/
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/visie_mediawijsheid_kb_final.pdf
http://Curriculum.nu
http://Onderwijs2032
http://www.youtube.com/watch?v=NN_cZ5qjdyc
https://www.youtube.com/watch?v=NN_cZ5qjdyc


de termen
ontrafeld

HET HUIDIGE ONDERWIJS BIEDT 
VAAK NOG NIET DE JUISTE CONTEXT 
OM LEERLINGEN DE ATTITUDE TE 
LATEN ONTWIKKELEN DIE ZIJ IN 
DE TOEKOMST HARD NODIG HEBBEN



De 21   eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben 

om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Het betreft een samenhangend 

geheel van kennis en vaardigheden die voor leerlingen van belang zijn om zich persoonlijk te kunnen 

ontwikkelen, om goed te kunnen functioneren in, en zich voor te kunnen bereiden op een leven lang 

leven, leren en werken in een constant veranderende kennissamenleving.

Op basis van behoeften van onderwijsprofessionals om meer kennis en inzicht te krijgen in wat de 

vaardigheden concreet inhouden in de praktijk, is een vernieuwd model ontstaan. In maart 2016 

is dit vernieuwde model door SLO en Kennisnet geïntroduceerd. Het gaat om elf competenties die 

weergegeven zijn in het model  van de 21  eeuwse vaardigheden, van Nationaal Expertisecentrum 

Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet. Denk hierbij aan vaardigheden als kritisch denken, creatief 

denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking 

en mediawijsheid. 

Op de website van SLO vind je een uitgebreide toelichting op het model en de vaardigheden. Lees 

ook het artikel waarin experts van SLO en Kennisnet uitleg geven over de achtergrond van het model.

Mediawijsheid is één van deze 21  eeuwse vaardigheden, de term is in 2005 geïntroduceerd in een 

adviesrapport van de Raad voor Cultuur: ‘Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap’. 

Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media – digitaal en analoog – om 

de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de 

wereld om je heen. Zowel scholen als ouders/opvoeders hebben een rol om kinderen en jongeren 

mediawijs te maken, zodat zij op een verantwoorde en veilige manier internet en (sociale) media 

gebruiken, zich bewust zijn van kansen én risico’s en weten hoe ze daarmee verantwoord om moe-

ten gaan. Mediawijzer.net formuleerde in 2010 een operationele definitie die ook door Cubiss wordt 

gehanteerd: “De verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te nemen aan 

onze mediasamenleving.”

competentiemodel mediawijsheid
Een leerling is mediawijs als hij de tien competenties rond mediawijsheid beheerst. Deze zijn 

vastgelegd in het competentiemodel mediawijsheid. 

e

e

e

21e eeuwse vaardigheden mediawijsheid

voer digitale geletterdheid door
in alle haarvaten van de school 
en betrek iedereen daarbij. 
maak van leerlingen kritische 
denkers en leer ze slim en 
verantwoord omgaan met online 
en offline media.

https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/
http://www.slo.nl
http://www.slo.nl
https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/
https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2013/09/competentiemodel-korte-toelichting.pdf


Colofon

Deze publicatie is een initiatief vanuit het project 

Vergroten Mediawijsheid dat Cubiss Brabant uitvoert 

in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.

Auteurs | Ingrid de Jong en Mirjan Albers, Cubiss 

Met dank aan | Joris Nelissen, De Nieuwste School | 

Sandra van Bruinisse, NOBB | Tessa van Zadelhoff, 

Warempel onderwijsinnovatie | Toon Kloet, KOAV | 

Nieke Geschiere en Marjan Middelkoop, Cubiss 

Redactie | Swaans Communicatie

Ontwerp | Studio Droombeeld

Meer informatie?

educatie@cubiss.nl

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant

Versie september 2017

Digitale geletterheid is een verzamelterm en 

duidt op de combinatie van de vaardigheden 

ict-basisvaardigheden, computational thinking, 

mediawijsheid en informatievaardigheden. Deze 

vier digitale vaardigheden maken deel uit van 

de 21e eeuwse vaardigheden. In aanvulling op 

dat model is er ook een model voor digitale 

geletterdheid gemaakt.

beeld model kennisnet 2016 digitale geletterdheid

beeld model digitale 
geletterdheid 2016
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leerlingen hoeven niet 
te leren programmeren, 
ze moeten leren 
nadenken over complexe 
problemen -die op te 
lossen zijn met 
computers-.
leer ze computational 
thinking.

we hebben toegang tot meer 
kennis dan ooit tevoren en 
daarom we moeten leerlingen 
leren veeleisend te zijn
in deze enorme vloedgolf 
van informatie met betrekking 
tot de waarheid. 

mailto:educatie%40cubiss.nl?subject=
https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/

