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Digitale geletterdheid: “De mate waarin een individu in staat 
is de computer te gebruiken voor het verzamelen, creëren en 
delen van digitale informatie. Om thuis, op school, op het 
werk en in de samenleving als geheel, effectief te kunnen 
participeren.” 

 
Het onderwijsniveau bepaalt in hoge mate de digitale 
geletterdheid van leerlingen. Dit wijst op een nieuwe vorm 
van een digitale kloof, niet zozeer tussen mensen met en 
zonder toegang tot ICT. Maar ongelijkheid in het 
beschikken over vaardigheden in digitale geletterdheid. 

• Onderwijsniveau is de grootste voorspeller van ict-vaardigheden. 
Meer dan de helft van de praktijkonderwijsleerlingen haalt het 
allerlaagste basisniveau niet; op het vmbo komt bijna een derde 
van de leerlingen niet verder dan referentieniveau 1.

• Meer dan twee derde van alle Nederlandse leerlingen komt niet 
verder dan niveau 2. Zij zijn dus niet in staat om zelfstandig, zonder 
hulp en zonder aanwijzingen, informatie te zoeken, te verwerken, 
te creëren en te delen en in de samenleving te participeren.

 
•	 Meiden	zijn	significant	beter	dan	jongens	in	digitale	geletterdheid,	

zoals gemeten met de ICILS-toets. Maar ze schatten hun  
zelfredzaamheid in complexe handelingen met de computer en 
internet lager in dan jongens.

• Vooral leerlingen waarvan één of beide ouders een hbo of 
universitaire opleiding hebben gevolgd, presteren beduidend beter 
op de ICILS-toets. 

 Achtergrond

Er zijn vier niveau’s van 
digitale geletterdheid:
1: Leerlingen beschikken over 

enkele basisvaardigheden. 
2: Leerlingen laten een basis-

niveau zien van het gebruik 
van de computer als infor-
matiebron, maar kunnen dit 
eigenlijk nog niet zelfstandig. 

3: Leerlingen kunnen zelfstandig 
 de computer gebruiken als 

instrument voor informatie- 
verzameling en beheer. 

4: Leerlingen zijn volwaardig 
digitaal bekwaam, ze maken 
optimaal gebruik van de  
mogelijkheden van software, 
zowel receptief als productief.

Digitale
 geletterdheid

Weten wat werkt kaart 31 laat zien 
dat scholieren die handig zijn met 
computers, niet automatisch 
informatievaardig zijn. 

Verwijzing

Uit onderzoek weten we:
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