
Laat ict werken voor het onderwijs

Digitale geletterdheid in Frankrijk



Hoewel het Franse onderwijs niet bepaald voorop loopt in ict-ondersteuning  
en ‘computational thinking’, is er wel steeds meer aandacht voor digitale 
geletterdheid in het onderwijs – ook als middel om radicalisering tegen te gaan.

Digitale geletterdheid in Frankrijk is sinds 
2015 een volwassen vak in het Franse school-
systeem. Dat systeem is zeer gecentraliseerd 
en daardoor lastig vergelijkbaar met het 
Nederlandse educatieve systeem, dat grotere 
autonomie van scholen en schoolorganisaties 
toestaat. 
Centraal in het Franse onderwijssysteem 
staat het Ministère de l’Éducation nationale, 
de grootste werkgever van Frankrijk, dat 
het onderwijs van ruim 15 miljoen leerlin-
gen regelt en overziet: van kleuterschool 
tot universiteit. De uitvoering van de 
wetten, regels en ideeën wordt overgelaten 
aan regionale departementen waar de 
verschillende scholen onder vallen. Lokale 
scholen worden op deze manier centraal 
aangestuurd, maar ze varen regelmatig 
een eigen koers.

Het Franse schoolsysteem kent vier basison-
derdelen: het voorschooltraject tot 5 of 6 jaar 
(‘école maternelle’), de basisschool van 5 of 6 
jaar tot 11 of 12 (‘école élémentaire’), daarna 

de onderbouw van de middelbare school (het 
‘collège’) dat begint bij 11 of 12 jaar en eindigt 
bij het 14e of 15e levensjaar, en uiteindelijk de 
bovenbouw – het hogere, gespecialiseerde 
deel van het voortgezet onderwijs – vanaf 14 
of 15 jaar tot 17 of 18 jaar. Deze laatste is 
opgedeeld in het ‘lycée d’enseignement 
général et technolique’ (vwo), waar je wordt 
voorbereid om naar de algemene of techni-
sche universiteit te gaan, en het beroepson-
derwijs (‘lycée professionel’).

Franse leerlingen: goed maar geen 
uitschieters

Leerlingen in het Franse voortgezet onder-
wijs (15 jaar oud in de onderzochte groep) 
scoren goed in de onderwijsstatistieken van 
de Europese Unie en de OECD (Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ont-
wikkeling). Vaak staan ze in de Europese top 
tien. Maar nooit helemaal bovenaan; excelle-
ren doen ze niet echt ergens in. Over het 
algemeen zijn de prestaties van Nederlandse 

kinderen beter, zo kun je uit de Pisa-cijfers 
afleiden.

Ander schoolsysteem, andere aanpak 

Het Franse schoolsysteem en de bijbeho-
rende schoolcultuur kent grote verschillen 
ten opzichte van de Nederlandse situatie. 
Schooldagen duren langer (vaak tot half vijf 
’s middags), cijfers lopen niet van 1 tot 10, 
maar van 0 tot 20 en discipline is belangrijk. 
Zo mogen basisschoolleerlingen pas naar 
binnen als ze zich, hand-in-hand, in een rij 
hebben opgesteld. Er wordt al op heel jonge 
leeftijd huiswerk meegegeven (vanaf zes jaar 
oud) en die druk is soms zo zwaar dat er 
stemmen opgaan om huiswerk bij wet te 
verbieden, zoals de vorige Franse premier 
Hollande ook weer beloofde. Toch blijkt de 
praktijk hardnekkig en blijven de meeste 
kinderen met bergen huiswerk opgescheept.

Ook het contact tussen school, leraren en 
ouders is vrij traditioneel: niet via WhatsApp 
of e-mail, maar met briefjes, een correspon-
dentieschrift en 1-op-1-afspraken. Ouders 
hebben sowieso – anders dan in Nederland – 
een bescheiden plek in het schoolsysteem. 
Ouderparticipatie is schaars in Frankrijk. Er 

Digitale geletterdheid in Frankrijk

2

http://kn.nu/DGFrankrijk.w.gouv.p2
http://kn.nu/DGFrankrijk.w.eacea.p2
http://kn.nu/DGFrankrijk.w.compare.p2
http://kn.nu/DGFrankrijk.w.france24.p2
http://kn.nu/DGFrankrijk.w.frankrijk.p2


wordt niet van ze verwacht dat ze meehel-
pen met lezen, opruimen of een helpende 
hand toesteken bij het jaarlijkse schoolto-
neel. Dat doen professionele onderwijs-
krachten.

Ict in het Franse onderwijs: snelle 
omwenteling

Als land en samenleving loopt Frankrijk niet 
erg voorop in gebruik en kennis van digitale 
hulpmiddelen, in vergelijking met Europa en 
de wereld. Het land staat 19e in de Digital 
Economy and Society Index (DESI) van de 
Europese Unie. Nederland staat hierin vierde 
en wordt tot de geavanceerdere digitale 
economieën gerekend.

Volgens experts heeft Frankrijk last van de 
wet van de remmende voorsprong. In de 
jaren 80 en begin jaren 90 was het land 
innovatieve koploper dankzij de grootscha-
lige introductie van het Minitel-systeem: een 
laagdrempelig en wijdverspreid videotexsys-
teem waarmee snel digitale informatie kon 
worden verspreid en peer-to-peer gecom-
municeerd. Maar met de komst van internet 
werkte Minitel als een rem op de digitale 
ontwikkelingen.

Ict en digitale hulpmiddelen: niet 
langer op achterstand

Van oudsher zijn basisscholen in Frankrijk 
minder goed voorzien van ict-apparatuur en 
digitale diensten dan het voorgezet onder-
wijs. In 2014 zaten de scholen, in vergelijking 
met veel andere Europese landen, nog onder 
het gemiddelde. Inmiddels zijn de basisscho-
len met een inhaalslag bezig, onder andere 
dankzij het E-Fran-programma dat in 2015 
werd gelanceerd om het gebruik van digitale 
middelen in het onderwijs te verbeteren en 
waarvoor maar liefst 1 miljard euro werd 
uitgetrokken. Nederlandse basisscholen 
deden het op het gebied van ict-ondersteu-
ning altijd een stuk beter, maar inmiddels 
zijn de verschillen minder groot. Buiten de 
school om worden in Frankrijk digitale 
apparaten (smartphones, tablets) veel 
gebruikt door leerlingen van de middelbare 
school, maar in het onderwijs bleef het tot 
een paar jaar geleden behelpen. Pas in de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs 
(‘lycée’) moeten de leerlingen een tablet of 
laptop gaan gebruiken. Het E-Fran-pro-
gramma zorgt daarbij voor ondersteuning: 
de overheid betaalt de helft van de kosten 
voor digitale educatieve apparatuur.

De Fransen zijn hun achterstand snel aan 
het inhalen. Dankzij overheidsinitiatieven 
kunnen scholen eindelijk hun apparatuur, 
netwerken en kennis op peil brengen. 
Bijvoorbeeld door een plan daterend van 
mei 2015 waarin de vorige premier, Francois 
Hollande, een budget van 1 miljard euro 
reserveerde over een periode van drie jaar. 
Hollandes strategie berustte op vier 
principes: training (van leraren), apparatuur 
(inclusief breedbandtoegang), bronnen 
(zoals educatieve software) en innovatie 
(kennis en strategie). In de afgelopen tien 
jaar is het educatief gebruik van ict-
apparatuur dan ook meer dan verdubbeld in 
het Franse onderwijs, vooral in de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs 
(Cormier & Rudolf 2015). Een van de 
doorslaggevende factoren daarbij was een 
gedegen ict-training van leraren. Meer dan 
80 procent van de leerlingen die een 
vo-diploma willen halen, gebruikt op dit 
moment digitale hulp- en leermiddelen op 
school. Leraren gebruiken ook steeds meer 
digiborden en digitale leeromgevingen dan 
het Europese gemiddelde.
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Geen mobieltjes op school

Een groot verschil met Nederland is dat 
vanaf september 2018 het gebruik van 
mobieltjes op en om de Franse basisscholen 
en de onderbouw van het voortgezet onder-
wijs verboden is. Leerlingen mogen hun 
mobieltjes niet aan hebben staan in de klas, 
maar ze ook niet gebruiken in de kantine en 
op het schoolplein, zo heeft minister van 
Onderwijs Jean-Michel Blanquer afgekon-
digd. Dit werd onlangs bevestigd door 
premier Emmanuel Macron. Leerlingen 
zouden volgens de Franse onderwijsdeskun-
digen door mobieltjes minder geconcen-
treerd zijn, slechter lezen en vaker het 
slachtoffer worden van cyberpesterijen. De 
maatregel is een kwestie van publieke 
gezondheid, verklaarde de minister. Frank-
rijk ontraadt ook regelmatig beeldschermge-
bruik voor kinderen onder de zeven jaar. 

Digitale geletterdheid in Frankrijk: 
interdisciplinair

De digitale kloof bracht het Franse ministerie 
van Onderwijs ertoe om in december 2012 
‘digitale geletterdheid’ tot een speerpunt uit 
te roepen. Het werd zelfs bij wet geregeld in 
juli 2013. Dat moment wordt algemeen 

gezien als het moment waarop internet en 
ict eindelijk serieus werden genomen in het 
Franse onderwijssysteem. Vergeleken met 
de omringende EU-landen weliswaar aan de 
late kant, maar wel meteen met veel ambiti-
euze plannen en financiële middelen. ‘Educa-
tion aux médias et à l’information’ (EMI) – de 
Franse vertaling van digitale geletterdheid – 
is in Frankrijk een interdisciplinair vak dat 
sinds 2015 op verschillende niveaus en in 
verschillende jaren wordt gegeven: op 
basisschoolniveau (cyclus 2 en 3), en vooral 
in de onderbouw van de middelbare school 
(collège, cyclus 4 en hoger). Daarna, in het 
lycée (van 15 tot 18 jaar), is het geen apart 
vak meer, maar worden de kennis en vaar-
digheden van digitale geletterdheid onder-
wezen bij de taal- en letterenvakken en 
maatschappijleer (‘Enseignement Moral et 
Civique’). Ook in het landbouwonderwijs is 
plek ingeruimd voor digitale geletterdheid. 
Hier is het ook geen apart vak, maar wordt 
de lesstof behandeld door leraren die zich 
bezig houden met documentatie- en infor-
matievaardigheden en leraren sociaal-cultu-
rele educatie.
Het uiteindelijke doel van EMI in Frankrijk is 
dat kinderen en jongeren leren kritisch en 
zelfbewust om te gaan met ict en media, en 
de vaardigheden hebben om ze te gebruiken.

Computational Thinking: beter laat 
dan nooit

Wat in het Franse curriculum lange tijd 
ontbrak – zeker in vergelijking met landen als 
Engeland, Finland en Nederland – was 
aandacht voor ‘Computational Thinking’, 
oftewel ‘Pensée computationnelle’. Schoor-
voetend komt dit vak nu op gang: op som-
mige scholen wordt al flink geprogrammeerd 
en zijn er lessen in algoritmisch denken. 
Andere scholen beperken zich tot zo nu en 
dan een lesje in computerwetenschappen. 
Frankrijk heeft zich – anders dan bijvoor-
beeld Engeland – er sterk voor gemaakt om 
bij dit nieuwe vak niet teveel op technologie 
te leunen, maar vooral op de ideeën achter 
de technologie, zoals ook te lezen in het 
baanbrekende rapport van het ministerie 
van Onderwijs: ‘L’enseignement de l’informa-
tique en France – Il est urgent de ne plus 
attendre’ (‘Informatica-onderwijs in Frankrijk: 
te belangrijk om geen aandacht aan te 
schenken’) uit 2015. Logische denkvaardig-
heden en probleemoplossend vermogen 
staan daarbij centraal. Daar komen in de 
middelbare schooltijd ook programmeer-
vaardigheden en computerwetenschappen 
bij, zeker in het deel van het onderwijs met 
leerlingen die wellicht in de ict gaan werken. 
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De plannen daarvoor zijn de laatste jaren 
uitgerold.

Van leerlingen in het voortgezet onderwijs 
wordt verwacht dat zij binnenkort op de 
hoogte zijn van de basisprincipes van algorit-
mes en programmeren, en eenvoudige 
programmeertalen kunnen gebruiken. Maar 
niet zozeer het programmeren (de vaardig-
heid) staat centraal, als wel het ‘computer-
denken’ of algoritmisch denken. “Het gebruik 
van algoritmes geeft de mogelijkheid om 
vaardigheden te ontwikkelen voor de 
decompositie van complexe taken, generali-
satie en abstractie”, zoals de Académie des 
Sciences het formuleerde.

Doel: digitaal burgerschap

Het algemene doel van ‘Education aux 
médias et à l’information’ (EMI) in Frankrijk is 
leerlingen wegwijs te maken in de ‘informa-
tiecultuur’ (‘culture informationnelle’). Het 
vak gaat uit van de Unesco-aanbevelingen 
om leerlingen om te vormen tot zelfredzame 
burgers in de huidige én toekomstige infor-
matiesamenleving. Kinderen in de basis-
schoolleeftijd worden al dagelijks 
geconfronteerd met verschillende soorten 
media. In het basisonderwijs is het expliciete 

doel van EMI dan ook om leerlingen in staat 
te stellen deze media te leren kennen, te 
begrijpen, te doorzien en te beoordelen. Zo 
leren ze kritisch te zijn op hun mediagebruik. 
Leerlingen leren in deze fase vooral teksten 
te beoordelen. Zo moeten ze leren om snel 
en goed informatie te zoeken, argumenten 
te analyseren en formuleren, conclusies te 
trekken en informatie kritisch te beoordelen. 
Algemeen belangrijke vaardigheden dus, 
maar dan toegepast op het digitale domein.

De opdracht die het Franse ministerie van 
Onderwijs daarbij aan het voortgezet onder-
wijs geeft is: “In een samenleving die wordt 
gekenmerkt door een overvloed aan informa-
tie, moeten studenten leren om goede 
media- en internetgebruikers te worden, zich 
bewust te worden van hun rechten en verant-
woordelijkheden, leren hun digitale identiteit 
te begrijpen, te beheersen en kritisch te 
beoordelen en met verstand informatiebron-
nen te gebruiken in een constant verande-
rende mediawereld. Daarnaast moeten ze 
begrip krijgen voor de maatschappij en het 
tijdperk waarin ze nu leven, en voor de 
historische context. Daardoor worden ze 
bewuster van de historische dimensie van 
kennis en van de technologische, maatschap-
pelijke en ecologische uitdagingen van de 

hedendaagse wereld. Zij moeten deze wereld 
leren begrijpen zodat ze in hun dagelijks 
leven verantwoord en kritisch kunnen beslis-
sen en handelen en later, op grotere schaal, 
zich als verantwoordelijk en kritische burgers 
kunnen gedragen.”

Media-educatie en documentatie

In Frankrijk is digitale geletterdheid opge-
splitst in twee basisdisciplines: media-educatie 
en documentatie. Het laatste is het traditio-
nele bibliotheek- en documentatievak waarin 
informatie wordt verzameld, beheerd, 
geactualiseerd en ontsloten. In de EMI-lessen 
wordt dit veelal verbonden met digitale 
media, als een combinatie van informatie- en 
mediawetenschappen. Dat het documenta-
tievak zo belangrijk is, merk je aan de nadruk 
die het voortgezet onderwijs legt op het 
documentatie- en informatiecentrum 
(‘Centre de Documentation et d’Information’), 
op scholen in Nederland vaak mediatheek 
genoemd. Hier helpt een ‘professeur docu-
mentaliste’ leerlingen om informatiestrate-
gieën te ontwikkelen en in boeken, 
databases en websites te zoeken. Deze 
‘mediathecaris’ is ook deels verantwoordelijk 
voor de lees- en schrijfvaardigheden van de 
leerlingen en leert ze in latere jaren om 

5

http://kn.nu/DGFrankrijk.w.education.p5
http://kn.nu/DGFrankrijk.w.education.p5


informatie productief om te zetten in bij-
voorbeeld teksten en presentaties. De 
‘professeur documentaliste’ is de spil in het 
Franse EMI-onderwijs. Om een idee te 
krijgen wat Franse leerlingen qua digitale 
geletterdheid wordt bijgebracht, volgen hier 
de doelstellingen van het vak maatschappij-
leer in de laatste jaren van het voortgezet 
onderwijs: 
• vorming van oordeel en kritisch denken
• ontwikkeling van analysemogelijkheden
• leren argumenteren tijdens een debat
•  leren om verschillende perspectieven/

gezichtspunten tegenover elkaar te 
zetten.

Digitale geletterdheid: nog altijd 
tekstgericht

In algemene zin is de Franse ‘digitale gelet-
terdheid’ nog erg gericht op tekst en docu-
mentatie. De laatste jaren is er weliswaar 
meer aandacht gekomen voor televisie, 
video, internet en sociale media, maar de 
sporen van het oude bibliotheek- en docu-
mentalistenvak zijn nog overal te zien. Zo ligt 
de uitwerking en coördinatie van de EMI-vak-
ken meestal in handen van het hierboven 
genoemde ‘Centre de Documentation et 
d’Information’. Dit zal ook de reden zijn dat 

‘computational thinking’ en programmeren 
pas zo laat voet aan de grond hebben 
gekregen in het onderwijs en vaak alleen in 
combinatie met andere onderwerpen, zoals 
bij de vakken wiskunde, natuurkunde en 
aardrijkskunde. Computional Thinking staat 
nu eenmaal dichter bij de natuurweten-
schappen dan bij het letterenonderwijs.

Apart én geïntegreerd vak

Digitale geletterdheid wordt in Frankrijk als 
afzonderlijk programma in het primair en 
voortgezet onderwijs aangeboden, maar ook 
als een integraal onderdeel van vakken zoals 
geschiedenis en aardrijkskunde. In de 
hogere klassen van het voortgezet onderwijs 
vind je onderdelen van het programma terug 
bij maatschappijleer (‘Enseignement moral et 
civique’). Opvallend is dat lang niet alle 
leraren de ideeën en opdrachten van het 
ministerie van Onderwijs even minutieus 
uitvoeren. Ze geven er vaak een eigen draai 
aan. Een geïnterviewde mediathecaris in 
Lyon: “De inspecteurs vragen ons welke 
vooruitgang we hebben geboekt bij de 
onderbouw en de bovenbouw op het gebied 
van digitale geletterdheid. Ik ben niet erg 
goed op dat gebied en ik organiseer veel 
liever culture uitwisselingen, bijvoorbeeld 

met andere scholen in andere landen, zodat 
mijn leerlingen kritisch leren denken door ze 
andere culturen dan de onze te laten 
ontdekken.’

Training voor leraren

De Franse overheid beschouwt leraren als de 
belangrijkste schakel in de ontwikkeling van 
leerlingen tot goed-functionerende volwas-
senen in de informatiesamenleving. Daarom 
heeft de Franse regering in 2015 onder 
andere een driedaagse opleiding op poten 
gezet, waarbij leraren les krijgen in het 
gebruik van digitale hulpmiddelen. Daar-
naast kunnen leraren putten uit een uitge-
breide hoeveelheid (gratis) digitale 
leerhulpmiddelen. 

De drie doelen van de lerarenopleiding zijn: 
• beheersing van digitale hulpmiddelen
•  digitale inzichten gebruiken om nieuwe 

lesmethoden te ontwikkelen
•  digitale geletterdheid en informatievaar-

digheden bevorderen zodat leraren de 
basisprincipes van internet en sociale 
netwerken begrijpen.

Een deel van het vak digitale geletterdheid 
wordt gegeven door aparte medialeraren, 
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(de ‘professeurs documentalistes’) die een 
extra opleiding hebben in het documentalis-
tenvak. Voor het vak Computional Thinking is 
er de ‘Code13-training’ voor leraren. 
 Naast de training van drie dagen zijn er 
meer dan 100 digitale leerprogramma’s 
gecreëerd voor de leraren, in een systeem 
genaamd M@gistère, en zijn er veel ‘massive 
open online courses’ (‘moocs’) gekomen. 
Daarnaast zijn er tal van tutorials en databa-
ses met educatief materiaal beschikbaar. Zo’n 
260.000 Franse leraren gebruiken M@gistère, 
de moocs en de databases. 
 Het systeem gaat ervan uit dat je jezelf 
voor een groot deel opleidt met behulp van 
diverse educatieve sites, zo vertelt een 
mediathecaris in Lyon: “Je kunt aan het begin 
van het schooljaar een opleiding aanvragen, 
maar er is niets verplicht.” Volgens de 
officiële richtlijnen moet zij de leraren op 
haar school opleiden en van informatie en 
lesmateriaal voorzien. In de praktijk hangt 
dat erg af van de tijd en inzet die de docu-
mentalist heeft. “Ik heb collega’s die 20 uur 
per week digitale geletterdheid geven en die 
niveau-na-niveau vooruitgang boeken. Maar 
er zijn ook mensen zoals ik die er minder 
aan doen. Ik doe het vooral omdat de 
inspecteurs dat van ons vragen.” Het succes 
van het EMI-onderwijs hangt dus, naast de 

investeringen en beleid vanuit de overheid, 
voor een groot deel af van de welwillendheid, 
tijd, aandacht en ambitie van leraren en 
documentalisten in het onderwijs.

Belangrijke speler: CLEMI

De belangrijkste speler in het lesprogramma 
rond digitale geletterdheid is het CLEMI 
(‘Centre pour l’Éducation aux médias et à 
l’information’) dat sinds 2006 bestaat en dat 
– vrij vertaald – als het ‘coördinatiecentrum 
voor onderwijs- en informatiemedia’ kan 
worden beschouwd. Een soort Kennisnet van 
Frankrijk dus. Het CLEMI valt rechtstreeks 
onder het ministerie van Onderwijs. Het 
Centrum heeft regionale coördinatoren die 
de scholen in de regio’s ondersteunen en 
stimuleren op het gebied van digitale 
geletterdheid. Het CLEMI organiseert elk jaar 
in het voorjaar een persweek, de zogenaamde 
‘Semaine de la presse’ (inmiddels omgedoopt 
tot ‘Semaine de la presse et des médias’) en 
bouwt daar een lesprogramma omheen, 
waarin leden van de pers (zowel de 
geschreven pers als radio, televisie en web) 
scholen bezoeken en vertellen over hun vak. 
Bijvoorbeeld over hoe nieuws tot stand komt. 
In de aanloop naar deze week verstuurt het 
CLEMI een ‘dossier pédagogique’ naar ruim 

15.000 scholen en hun mediatheken, met 
lesideeën, achtergrondartikelen en 
factsheets. De ‘persweken’ hebben elke keer 
een ander, centraal thema. In 2017 was dat 
bijvoorbeeld de verspreiding van informatie 
(‘D’ou vient l’info?’), in 2016 de vrijheid van 
meningsuiting (en de vraag tot hoever die 
reikte) en in 2014 was persvrijheid het 
centrale thema. Het lesprogramma rond de 
‘Semaine de la presse et des médias’ bereikt 
volgens het ministerie van Onderwijs 230.500 
leraren en 3,5 miljoen leerlingen.

Naast de persweken produceert het CLEMI 
regelmatig educatieve digitale-mediaprojecten, 
bijvoorbeeld over het ‘leren lezen’ van foto’s 
of tv-beelden. Daarbij werkt ze samen met 
andere organisaties, zoals AFP (l’Agence 
France Presse) en TV5Monde, onderdeel van 
de Franse publieke omroep.

Lesprogramma over fake news en 
desinformatie

Een van de lesprogramma’s dat veel is 
gebruikt de afgelopen tijd, is een programma 
over fake news, complottheorieën en de 
verspreiding van desinformatie: Désinforma-
tion, fake news, théorie du complot: D’où vient 
l’info?. Dit lesprogramma werd in oktober 
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2016 door het CLEMI digitaal beschikbaar 
gesteld voor de ‘Semaine de la Presse’ van 
2017.
Centraal in dit programma staat de vraag: 
‘Hoe beantwoord je op pedagogische wijze 
vragen over fake news, geruchten en com-
plottheorieën?’ In de lessen zie je bijvoor-
beeld dat een auteur een bepaalde 
redactionele invalshoek kiest, zich door het 
onderwerp laat leiden en een persoonlijk 
perspectief kan gebruiken. De les leert 
leerlingen dat het goed is om nooit maar één 
bron te gebruiken, bronnen altijd zo goed 
mogelijk te controleren en verhalen te 
ondersteunen met cijfers en feiten. Leerlin-
gen wordt geleerd bronnen online te identifi-
ceren: wat is de extensie (.com, .fr, .gouv.fr), 
welke organisatie gaat schuil achter een 
website en wat is het doel van dit bepaalde 
websites? Ook leren ze het verschil tussen 
persoonlijke, commerciële en institutionele 
websites, en geaggregeerde sites (‘Les sites 
collaboratifs’) zoals Wikipedia.

Ook op het gebied van beeld (fotografie en 
video) moeten leerlingen leren kijken naar 
bron, echtheid, perspectief, kadrering en 
uitsnede. Zo krijgen ze foto’s te zien met de 
vraag: ‘Hoe echt is deze foto?’. Ook wordt er 
getoond hoe van één enkele foto verschil-

lende afbeeldingen zijn gemaakt met ver-
schillende boodschappen. Bijvoorbeeld voor 
tijdschriftcovers. De klas kijkt ook naar de 
resultaten van Photoshop-ingrepen en 
bespreken schoonheidsidealen, en waar 
deze op berusten. Eenzelfde kritische blik 
moeten de leerlingen werpen op sociale 
media (‘les réseaux sociaux’) en vandaaruit 
gaat de les over naar fake news, geruchten 
en complottheorieën. Hoe kun je ze herken-
nen, wat betekenen ze en hoe werken 
manipulatie en massahysterie eigenlijk? Tot 
slot is er een discussieonderwerp over de 
waarheidscrisis (‘crise de la verité’) waarin de 
westerse samenlevingen beland zijn geraakt.

Expliciet doel: radicalisering 
tegengaan

Een van de secundaire doelen van digitale 
geletterdheid is het tegengaan van (moslim)
radicalisme – een flink probleem waar 
Frankrijk mee kampte en nog steeds kampt. 
Radicalisme, fake news en complottheorieën 
worden binnen het onderwerp digitale 
geletterdheid aan elkaar gekoppeld. Het idee 
is dat wie makkelijk in complotten wordt 
meegenomen en niet kritisch naar nieuws-
bronnen en uitingen op sociale media kijkt, 
makkelijk kan ontsporen. Vandaar dat er veel 

lessen zijn gemaakt – onder andere door het 
CLEMI – over complotten, fake news en 
radicalisme. Dit thema kwam ook aan bod in 
de ‘Semaine de la presse’ van 2016. De lessen 
zijn gebaseerd op het idee dat het verbieden 
en censureren van websites minder goed 
helpt tegen radicalisering dan het vergroten 
van het kritische media-bewustzijn via het 
onderwijs. 

Digitale geletterdheid en de traditie 
van kritisch denken

Frankrijk heeft veel betekend voor het 
kritisch denken, onder andere dankzij 
filosofen als Michel de Montaigne, Voltaire 
en René Descartes, en recenter Jean-Paul 
Sartre en Michel Foucault. In alle publicaties 
over EMI-onderwijs wordt dan ook over 
‘l’esprit critique’ gesproken. Desondanks is 
het kritische denken naar Nederlandse 
maatstaven niet erg goed doorgedrongen in 
het huidige Franse schoolsysteem. 

Leraar Antonio Balvet, werkzaam in Frankrijk, 
vertelde in het online magazine Quora 
bijvoorbeeld dat het Franse schoolsysteem 
leerlingen niet aanmoedigt zelf dingen uit te 
zoeken en zelf opinies te formuleren. 
Franse leerlingen – vergeleken met Engelse 
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en Amerikaanse – zijn daardoor vaker 
verlegen, stellen weinig vragen aan leraren 
(en elkaar) en geven eerder een ‘gewenst’ 
antwoord. “Kritisch en creatief nadenken 
wordt niet aangemoedigd”, schreef ook 
Volkskrant-correspondent Peter Giessen.

Met de lessen in digitale geletterdheid 
proberen het CLEMI en de scholen een 
andere denkcultuur te introduceren. Het is 
juist van belang dat leerlingen informatie 
kritisch onderzoeken en beoordelen en er 
wél een eigen mening op nahouden, los van 
het school- en groepsdenken. Via de achter-
deur van de digitale geletterdheid wordt zo 
het enigszins traditioneel ingestelde Franse 
onderwijssysteem opgeschud en worden 
leerlingen aangemoedigd zelfbewust en 
onafhankelijk te denken en debatteren.

Wat kan Nederland van Frankrijk 
leren? 

In heel veel opzichten worstelt Frankrijk met 
digitale geletterdheid in het onderwijs. Het 
land loopt internationaal niet voorop. Toch 
zijn er Franse lessen te trekken: 

1.  Bouw voort op tradities. Frankrijk heeft 
een traditie in kritisch denken. Denk aan 
De Montaigne, Diderot en Rousseau.  
Nagedacht wordt over hoe digitale 
geletterdheid kan aansluiten. Op welke 
sterke tradities kan je school bogen? Hoe 
kan digitale geletterdheid daarin op 
logische wijze worden geïntegreerd?; 

2.  Beeldgeletterdheid is voor de Fransen 
een belangrijk onderdeel van digitale 
geletterdheid. Dat verdient navolging in 
Nederland;  

3.  In Frankrijk wordt gewerkt met regionale 
coördinatoren die de scholen in de regio’s 
ondersteunen en stimuleren op het 
gebied van digitale geletterdheid. Nu 
heeft Frankrijk ook regionale departe-
menten waar de verschillende scholen 
onder vallen. Dat neemt niet weg dat 
voor de implementatie in het Neder-
landse onderwijs – vanaf 2021, als het 
nieuwe curriculum vastligt – regionale 
coördinatoren uitkomst zouden kunnen 
bieden. Ze kunnen een spil zijn in een 
ondersteuningsnetwerk voor scholen om 
leerlingen en leraren digitaal vaardig te 
laten worden.

9

http://kn.nu/DGFrankrijk.w.volkskrant.p9


Laat ict werken voor het onderwijs

Colofon

Kennisnet
Paletsingel 32
2718 NT Zoetermeer

T  0800 321 22 33
E support@kennisnet.nl
I  kennisnet.nl 

Postbus 778
2700 AT Zoetermeer

Digitale geletterdheid in Frankrijk
Datum van uitgave
juli 2018

Coördinatie
Remco Pijpers

Onderzoek en redactie
Louis Stiller

Fotografie
Etienne Oldeman

Vormgeving
HOW communicatie | creatie

Sommige rechten voorbehouden
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de 
uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), 
redacteur(s) en uitgever van Kennisnet geen 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of 
onvolkomenheden.

Over Kennisnet
Elke leerling verdient eigentijds, veilig en persoon-
lijk onderwijs. Daarom ondersteunt Kennisnet 
scholen met ict. We zorgen voor een landelijke 
ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden 
en delen onze kennis met het primair onderwijs 
(po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middel-
baar beroepsonderwijs (mbo). Kennisnet wordt 
gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW). 
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