
Laat ict werken voor het onderwijs

Gelijke toegang tot computers 
zorgt niet voor gelijke 
kansen. Waarom leren 
sommige kinderen meer van 
computers dan andere kinderen? 
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Kinderen met slecht ontwikkelde digitale vaardigheden 
help je niet met toegang tot computers alleen. Ze zullen 
ermee om moeten leren gaan, anders wordt de kloof 
tussen leerlingen juist groter.  

• Uit een bekende studie naar bibliotheekgebruik blijkt dat kinderen 
in middenklassewijken de bibliotheek effectiever en doelmatiger 
gebruiken dan kinderen in armere wijken. 

• Kinderen uit middenklassewijken gingen meestal met een  
volwassene naar de bibliotheek. Hun bibliotheekactiviteiten waren 
gefocust en ze kozen meestal passende boeken. Als er computers 
zijn, begeleidden ouders het gebruik sterk. De kinderen werkten 
langere tijd aan één taak. 

• Kinderen uit armere wijken bezochten de bibliotheek vaker met 
andere kinderen. Ze gebruikten de computers weinig gericht. Ze 
drukten gewoon maar wat op de knoppen, werkten chaotisch 
samen met andere kinderen, speelden vaker spelletjes en  
bezochten weinig educatieve websites. Ze werkten korte tijd aan 
veel programma’s. Maar een klein percentage deed huiswerk. 

Kinderen krijgen digitale vaar-
digheden sterk mee vanuit hun 
thuissituatie. Toegang tot de 
computer verkleint de kloof daardoor 
niet, maar vergroot hem, omdat 
sommige leerlingen er meer van 
leren dan andere. Wat kan de rol 
zijn van het onderwijs om deze 
verschillen te compenseren? 

Doordenkvraag

Uit onderzoek weten we:

Zie ook ‘Weten wat werkt-kaart 11’ 
over het belang van ouderbetrokken- 
heid.
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