
“Digitale ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en kinderen en jongeren krijgen te maken 
met een overvloed aan informatie. Dat vraagt om specifieke vaardigheden zoals het kritisch 
omgaan met informatie, verstandig mediagedrag en basiskennis van ict. Daarom is belangrijk 
dat er in het onderwijs structurele aandacht is voor digitale geletterdheid. Op die manier 
krijgen kinderen en jongeren de voorbereiding die nodig is om straks een waardevolle rol in de 

samenleving te spelen.”   

Digitale geletterdheid: van losse projecten naar 
een strategische en structurele aanpak 

“Het is noodzakelijk dat iedereen de urgentie blijft voelen”
Ingrid de Jong - projectleider Vergroten Mediawijsheid

Borging visie en beleid 

“De afgelopen jaren heeft Cubiss samen met 

bibliotheken, onderwijs en andere landelijke 

partners veel awareness over digitale geletterdheid 

gecreëerd. We zijn gestart met een aantal losse 

projecten zoals de Makersbuzz en MediaBattle. 

Inmiddels staat er een hoogwaardig programma 

waarin we scholen en bibliotheken ondersteunen 

bij het formuleren van visie en beleid en het 

investeren in het kennis- en vaardighedenniveau 

van leraren en bibliotheekmedewerkers. Dat doen 

we op verschillende manieren. Zo maken we 

regelmatig publicaties waarin experts en mensen uit 

de praktijk hun kennis delen over een onderwerp. 

Ook organiseren we interessante meet-ups en 

masterclasses over uiteenlopende onderwerpen. 

Samenwerken zien wij als een belangrijke 

succesfactor. Daarom werken we hard aan het verder 

uitbouwen van de online community MediaPakt 

en brengen we partijen met elkaar in verbinding. 

Onze Mediawijsheid Meter is een perfect instrument 

voor scholen om na een nulmeting structureel 

en gefundeerd aan de slag te gaan met digitale 

geletterdheid. Ze weten waar dan waar ze staan en 

waar nog werk te doen is. De bibliotheek kan daarbij 

een passend aanbod bieden.”

Sterke reputatie

“Toen we in 2016 met een blanco canvas aan de 

opdracht van Provincie Noord-Brabant begonnen, 

konden we met dit thema nog alle kanten op.  

Ik vind het erg mooi om te zien wat we hebben 

opgebouwd en dat we naam hebben weten te maken 

op dit thema. Er staat een krachtig fundament. We 

trekken op met expertiseorganisaties als Netwerk 

Mediawijsheid en Kennisnet en hebben een groot 

landelijk netwerk opgebouwd, waar ook onze 

provinciale partners profijt van hebben.”

“Samenwerken zien wij als een belangrijke succesfactor. 
Daarom werken we hard aan het verder uitbouwen 
van de online community MediaPakt en brengen we 

partijen met elkaar in verbinding.”

Doe het nú

“De grote uitdaging voor de komende jaren is dat 

iedereen de urgentie van het thema blijft inzien. 

Het zou een gezamenlijke missie moeten zijn om 

leerlingen voldoende digitaal vaardig de samenleving 

in te sturen. Naar verwachting wordt in 2022 het 

nieuwe curriculum van kracht waarin veel aandacht 

is voor digitale geletterdheid. Uitstellen kan dus niet 

meer. Toch voelen we her en der een afwachtende 

houding. Je kunt niet afwachten wat de educatieve 

uitgeverijen gaan doen. Je moet er vandaag al mee 

aan de slag. En ben je als school of bibliotheek 

onvoldoende uitgerust hiertoe? Doe er dan nú wat aan. 

Wij denken graag met je mee.” 

 Brabant - Vergroten Mediawijsheid
i.dejong@cubiss.nl


