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De digitale samenleving



Hoeveel volwassenen in Nederland 
hebben hier moeite mee?





De maatschappelijke uitdaging

• In Nederland hebben 2,5 tot 4 miljoen (18-28%) 
volwassenen beperkte digitale vaardigheden (Algemene 
Rekenkamer, 2016; CBS, 2016) – Groningen: 85.000-132.000

• Grote maatschappelijke opgave: probleem is breder dan 
alleen laaggeletterden of ouderen. Hoe zorgen we dat 
iedereen van digitale innovaties kan profiteren?

• Meer dan alleen toegang tot ICT: gebruik en impact van 
technologie in het dagelijks leven van burgers









“Behalve, bank. Dat hoef ik niet te leren. 
Omdat ik daar bang voor ben. (…) Stel 
dat ik het wel verkeerd doe, ja, dan denk 
ik dat ik vergeet, weet ik veel. Dat het 
geld dan ook weg is.” 

(interview cursist NT2)



R: Op een kledingwebsite, kan ik ook niet doen. Ik durf niet
te doen.

I: Durft u niet te bestellen omdat u bang bent dat het met 
geld fout gaat, of?

R: Ik weet niet hoe ik de bestelling moet doen, maar ik kan
wel op die site komen, maar als ik op die site ben, ik weet
niet hoe ik mijn maat moet uitzoeken, dus dan durf ik niet.



“Ik vind het, nou laat ik het zo zeggen, toen ik vorig
jaar nog werkte en als ik dan een snipperuur moest
aanvragen, dan moest je dus, dan zat ik bij …, en dan 
moesten wij uren doorgeven als ik een vrije dag had 
genomen. En ja, dan moet je dus eerst, je moet je 
dan eerst weer inloggen. Nou en daar ging het 
natuurlijk ook altijd alweer heel vaak mis, dus ja, dan 
heb ik ook alweer zoiets van, dan moest ik dan een
collega vragen van "kan je mij even helpen, want ik
kom er niet uit". 





Digitale geletterdheid

het geheel van vaardigheden, competenties, kennis
en inzicht dat noodzakelijk is om digitale technologie 

te begrijpen, ermee om te kunnen gaan en in te 
kunnen zetten, om te kunnen floreren in een digitale 

samenleving



Digitale geletterdheid

Functioneel niveau: toegang, (basis-)vaardigheden en 
competenties

Kritisch niveau: kennis en inzicht, mediawijsheid, 
informatievaardigheden, computational thinking en 
digitaal bewustzijn

Attitudes, motivaties, vertrouwen





Dichten van de “digitale kloof”

• Niveau 1: Toegang tot ICT

• Niveau 2: Vaardigheden en gebruik van ICT

• Niveau 3: Inzicht in ICT: acceptatie, vertrouwen, gevolgen, impact in 
het dagelijks leven van gebruikers
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Leven lang ontwikkelen

Digitale geletterdheid is nooit “af”
Digitalisering verandert samenleving snel
Mens moet meebewegen: steeds one level up
Digitaal bewustzijn noodzakelijke voorwaarde
om daarop te kunnen inspelen



Digitale geletterdheid is een 
noodzakelijke voorwaarde voor 
burgerschap en inclusie in de 

digitale samenleving



Maak Groningen in 2025 de 
meest digitaal geletterde stad 
en provincie van Nederland





Netwerk- en projectorganisatie



Formeel en informeel leren
• Informeel leren in Oosterparkwijk

• Lokaal netwerk: taalhuis, taalcafé, 
ouderenwerk, speeltuinvereniging 

• Vrijwilligers: “maatjes”

• Digitale vaardigheden

• Digitaal bewustzijn creëren 
(leervraag)

• Doorverwijzing naar Alfa College 
voor formeel traject (diploma)



Wil je bijdragen, doe dan mee!



Meer informatie

• Digital Literacy Coalition: 
www.digital-literacy.nl

• Digital Society: 
www.thedigitalsociety.info

Email: m.j.broersma@rug.nl

Twitter: @MJBroersma
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