
In 2018 zette Cubiss voor het derde jaar op rij de 
Mediawijsheid Meter uit bij scholen in Brabant. 
Hiermee meten we hoe het ervoor staat met de digitale 
geletterdheid op de 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 
primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. 

Onze samenleving wordt steeds meer beïnvloed door media en 

technologie. Iedereen moet actief, veilig en bewust mee kunnen 

doen in deze mediarijke samenleving. Scholen vormen hierbij 

een belangrijke schakel. Cubiss zet zich daarom in opdracht 

van provincie Noord-Brabant in voor meer beleid rond digitale 

geletterdheid. Samen met onder andere de Brabantse  

bibliotheken vergroten wij de kennis rond mediawijsheid  

en werken we aan een infrastructuur voor digitale geletterdheid  

in het onderwijs. 

De resultaten van de Mediawijsheid Meter vormen een goede 

basis om het gesprek te voeren over digitale geletterdheid in het 

onderwijs. Hierbij presenteren we per schooltype de belangrijkste 

conclusies. 

Meer informatie? educatie@cubiss.nl

ik zet digitale 
geletterdheid in om 
de vaardigheden van 
studenten op dit vlak 
te verbeteren 



JA WORDT 
EXPLICIET 
GENOEMD

WEET 
IK NIET

MIN 
OF MEER NEE

is er in het beleid van 
de school aandacht voor 
digitale geletterdheid?

21%
46%

7%

26%

ik zet digitale 
geletterdheid in om 
de vaardigheden van 
leerlingen op dit vlak 
te verbeteren 

HELEMAAL ONEENS
ONEENS
EENS
HELEMAAL EENS

0%
3%
70%
26%

VAN DE MEDIA- EN 
ICT-COACHES IN HET PO 
HEEFT HIERVOOR SPECIAAL 
EEN OPLEIDING GEVOLGD

81%
PO VO

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.
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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:

        Leerkracht over zichzelf

        Leerkracht over zijn leerling
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gemiddeldes
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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 studenten inschatten.

Legenda:

        Leerkracht over zichzelf

        Leerkracht over zijn student
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