
Meer informatie? Kijk op 
cubiss.nl/mediawijsheidmeter 

In 2019 zette Cubiss voor het vierde jaar op rij de Mediawijsheid 

Meter uit bij scholen in Brabant. Hiermee meten we hoe het ervoor 

staat met de digitale geletterdheid op scholen. Hebben scholen 

digitale geletterdheid opgenomen in hun beleid? En hoe belangrijk 

vinden ze dit onderwerp? Deze en andere vragen stelden we 

aan leraren en schoolleiders binnen het primair onderwijs en 

voortgezet onderwijs. 

Iedereen moet actief, veilig en bewust mee kunnen doen in deze 

mediarijke samenleving. Scholen vormen hierbij een belangrijke 

schakel. In opdracht van provincie Noord-Brabant zet Cubiss 

zich in voor meer kennis en beleid rond digitale geletterdheid in 

het onderwijs. Dit doen we onder andere in samenwerking met 

Brabantse bibliotheken.

 

De resultaten van de Mediawijsheid Meter vormen een goede 

basis om het gesprek te voeren over digitale geletterdheid in het 

onderwijs. Hierbij presenteren we de belangrijkste conclusies binnen 

het primair en voortgezet onderwijs. 

‘digitale middelen zijn tegenwoordig 
onmisbaar. het is noodzakelijk om jonge 
kinderen bewust te leren omgaan met 
deze digitale middelen.‘

LEERKRACHT PRIMAIR ONDERWIJS

‘in het onderwijs zijn 
digitale mogelijkheden 
mijn grootste nachtmerrie 
en mijn beste vriend‘

LEERKRACHT PRIMAIR ONDERWIJS

‘mijn leerlingen kennen 
geen tijd zonder social 
media. ze zijn snel 
geneigd om wat ze lezen 
voor waar aan te nemen‘

DOCENT VOORTGEZET ONDERWIJS

‘leerlingen in de brugklas 
missen bepaalde digitale vaardigheden‘

DOCENT VOORTGEZET ONDERWIJS



ondersteuning 
vanuit de school

GEEFT AAN DAT ZIJ ZICH NIET 
OP HUN GEMAK VOELEN WANNEER 
ZE DIGITALE TOEPASSINGEN 
MOETEN INTEGREREN IN DE LES

We vroegen docenten in het 
VO naar de mogelijkheden van 
digitale geletterdheid in de klas 
op hun school.

GEEFT AAN DAT HUN WERKGEVER 
ONVOLDOENDE MOGELIJKHEDEN 
BIEDT OM EIGEN DIGITALE 
VAARDIGHEDEN TE  BLIJVEN
ONTWIKKELEN
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hoe wordt digitale 
geletterdheid vormgegeven 
op jouw school?

HIER WORDT  VRIJWEL  GEEN AANDACHT AAN BESTEED
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digitale 
geletterdheid 
in de klas 

Stelling: Ik zet digitale geletterdheid in 
om de vaardigheden van mijn leerlingen 
op dit vlak te verbeteren: 

VAN DE DOCENTEN 
GEEFT AAN ZELF 
DIGITAAL LEERMATERIAAL 
TE HEBBEN 
ONTWIKKELD EN GEBRUIKT 

61%

gemiddeldes
per vaardigheid

We vroegen docenten hoe hoog 
ze hun eigen vaardigheden op het 
gebied van digitale geletterdheid 
inschatten. Daarnaast moesten ze 
aangeven hoe ze de vaardigheden 
van hun leerlingen inschatten.

Legenda:

        Docent over zichzelf

        Docent over de leerling
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is er in 
het beleid 
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aandacht voor 
digitale 
geletterdheid?
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LEERKRACHTEN 
GEVEN LEERLINGEN 
GEMIDDELD EEN

VOOR COMPUTATIONAL 
THINKING

VAN DE LEERKRACHTEN 
HEEFT MET LEERLINGEN 
GESPROKEN OVER VEILIGHEID 
OP HET INTERNET

81%
gemiddeldes
per vaardigheid

We vroegen leerkrachten hoe hoog 
ze hun eigen vaardigheden op het 
gebied van digitale geletterdheid 
inschatten. Daarnaast moesten ze 
aangeven hoe ze de vaardigheden 
van hun leerlingen inschatten.

Legenda:

        Leerkracht over zichzelf

        Leerkracht (groep 4 t/m 8) 
        over de leerling
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VAN DE LEERKRACHTEN GEEFT 
AAN LIEVER GEEN LES TE GEVEN 
ZONDER DIGITALE MIDDELEN

99%

leerkrachten over 
digitale middelen 
in de klas
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digitale geletterdheid 
in de klas

Stelling: Ik zet digitale geletterdheid in 
om de les aantrekkelijker te maken:


