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Burgers voelen zich onderdeel van de publieke zaak, ervaren 
dat zij deze zelf mede vormgeven en zijn bereid hieraan een 

actieve bijdrage te leveren.

Effecten op

Participatief burgerschapWeerbaarheidVaardigheden

Burgers maken bewuste keuzes in 
welke data ze delen met derden.

Burgers benutten de kansen die 
digitalisering en technologie 

bieden en profiteren hiervan in 
hun persoonlijke en professionele 

leven. 

Burgers zijn zich bewust van het nut 
en de noodzaak van digitale en 

technologische vaardigheden en 
raken gemotiveerd om door te 

leren.

Burgers maken op veilige en 
laagdrempelige wijze kennis 
met (nieuwe) technologie en 

de kansen die digitalisering en 
technologie in hun leven 

bieden.

Burgers ontwikkelen de 
digitale en technologische 
vaardigheden die voor hen 

waardevol zijn.

Burgers zijn zich bewust van de 
effecten van technologie en 

digitalisering op hun persoonlijke 
leven en op de samenleving.

Burgers zijn zich bewust van welke
kennis en vaardigheden zij nodig 
hebben om zich blijvend online te

beschermen tegen risico’s in de 
digitale samenleving.

Burgers ontwikkelen de voor hen 
benodigde kennis en vaardigheden
om de grip op hun data te vergroten

en te blijven behouden.

Burgers zijn zich bewust van welke 
kennis en vaardigheden zij nodig 

hebben om de regie over hun data te 
krijgen en te blijven behouden.

Burgers ontwikkelen de voor hen 
benodigde kennis en vaardigheden
om zich effectief te kunnen blijven

beschermen tegen risico’s in de 
digitaliserende samenleving.

Burgers zijn blijvend weerbaar in de 
continu digitaliserende samenleving: zij 

zijn zich bewust van de risico’s en 
weten hoe ze hiermee moeten 

omgaan.

Burgers  zijn zich bewust van de 
mogelijkheden en beperkingen van digitale 
informatie, vormen een kritisch oordeel over 

wat aan informatie wordt aangereikt en 
gaan bewust om met het maken, gebruiken 

en delen van informatie.

Burgers  zijn zich bewust van welke kennis en 
vaardigheden zij nodig hebben om 

betrouwbare informatie te vinden en te 
benutten en zich te weren tegen online 

informatiemanipulatie.

Burgers ontwikkelen de voor hen benodigde 
kennis en vaardigheden om betrouwbare 

(online) informatie te vinden en te benutten 
en zich te weren tegen online informatie 

manipulatie.

Burgers zijn zich bewust 
waar zij zich kunnen laten 
informeren over en een 
bijdrage kunnen leveren 
aan maatschappelijke 

kwesties die hen 
persoonlijk aangaan.

Burgers nemen actief deel aan 
activiteiten binnen de publieke 

zaak.

Burgers ontdekken 
de meerwaarde 

van digitalisering en 
technologie en zijn 

gemotiveerd te 
ontdekken en 

experimenteren.

Burgers verkennen 
de mogelijkheden

van technologie en 
digitale middelen en 
zetten deze in hun 
persoonlijk leven.

Burgers maken kennis met 
meerstemmigheid in opvattingen 

en perspectieven binnen de 
samenleving en leren hiermee

omgaan.

Burgers nemen(online) deel aan 
het gesprek en besluitvorming 

over maatschappelijke kwesties,
met respect voor democratische 

waarden.

Burgers zijn zich bewust 
van de vaardigheden die 

zij nodig hebben om 
kennis te nemen van 

maatschappelijke kwesties 
in hun leefomgeving.

Burgers informeren zich actief 
over maatschappelijke kwesties 
die henzelf en hun leefomgeving 

aangaan.

Burgers zijn zich bewust van de 
mogelijkheid en wenselijkheid tot 

het leveren van een actieve 
bijdrage aan maatschappelijke 

kwesties.

Een inclusieve democratie waarin iedereen gelijke kansen heeft

Burgers zijn geïnteresseerd en 
gemotiveerd om met de 

ontwikkeling van hun eigen 
digitale vaardigheden en 

technologie aan de slag te gaan.

Bibliotheken

Publiek
Bibliotheken (her)kennen de (leer)behoeften van 
burgers m.b.t. digitaal burgerschap en betrekken 

het publiek bij de ontwikkeling van de 
dienstverlening.

Bibliotheken bieden educatieve
programmering en informatie ter 

bewustwording van de kansen en 
risico’s van digitalisering en 

technologie.

Partners
Bibliotheken bouwen en onderhouden een 
lokaal netwerk dat gezamenlijk werkt aan 

maatschappelijke opgaven op het gebied 
van digitaal burgerschap. 

Bibliotheken organiseren en stimuleren het 
maatschappelijke debat en de open dialoog 
over maatschappelijke vraagstukken rondom 

digitalisering en technologie.

Het programma Digitaal Burgerschap 
voorziet in trainingen en workshops aan 
bibliotheken, zodat professionals up-to-
date en vaardig zijn op het gebied van 
digitaal burgerschap, programmering, 

doelgroepbinding en 
impactmanagement.

Het programma Digitaal Burgerschap bouwt aan 
landelijke netwerken waarin wordt samengewerkt en 

actief kennis wordt gedeeld over digitaal burgerschap 
en stimuleert bibliotheken in de samenwerking met 
partners binnen en buiten het bibliotheeknetwerk.

Het programma Digitaal Burgerschap faciliteert 
bibliotheken in kennis over doelgroepen en 

helpt bibliotheken om de lokale (leer)behoefte 
van de burger rondom dit thema in beeld te 

brengen.

Het programma Digitaal Burgerschap biedt 
ondersteuning voor communicatie, positionering en 

profilering van de functie van de bibliotheek op 
het vlak van digitaal burgerschap op lokaal 

niveau.  

Het programma Digitaal Burgerschap 
ondersteunt bibliotheken met instrumenten, 

handleidingen, licenties en kant-en-klare 
producten bij het lokaal vormgeven van een 

actuele programmering.

Bibliotheken inspireren en stimuleren 
burgers om deel te nemen aan dialoog, 

besluitvorming en activiteiten rondom 
maatschappelijke kwesties.

Personeel
Bibliotheken beschikken over vaardige en 

competente medewerkers met kennis en expertise 
op het gebied van digitaal burgerschap, 

programmering, doelgroepbinding en 
impactmanagement en organiseren zich tot een 

lerend netwerk door kennis uit te wisselen met 
andere bibliotheken en partners. 

Programmering
Bibliotheken zijn geëquipeerd om lokaal betekenisvolle 
dienstverlening in te richten en aan te bieden op het 

gebied van digitaal burgerschap.

Plek
Bibliotheken bieden een laagdrempelige, 

toegankelijke en veilige fysieke en online plek 
van waaruit dienstverlening wordt aangeboden 

die wordt vormgegeven vanuit publieke 
waarden.

Bibliotheken bieden programmering om 
burgers te laten kennis maken en

experimenteren met en binnen de online 
wereld en met technologie.

Strategie en beleid
Bibliotheken omarmen hun rol bij digitaal burgerschap in 

hun visie en strategie en dragen dit uit in hun 
communicatie, profilering en positionering. 

Het programma Digitaal Burgerschap 
ondersteunt bij continue reflectie en 

evaluatie van strategie, beleid en 
activiteiten

Het programma Digitaal 
Burgerschap faciliteert met 

proeftuinen de ontwikkeling en het 
testen van nieuwe diensten. 

Burgers zijn vaardig en weerbaar en kunnen daardoor meedoen in en bijdragen aan de digitaliserende samenleving 

Bouwsteen Onderzoek Bouwsteen Expertise Bouwsteen Programmering Bouwsteen Communicatie Bouwsteen Netwerk en Beleid

Burgers

Effecten op
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voelen zich onderdeel van de publieke zaak, 
ervaren dat zij deze zelf mede vormgeven en 

zijn bereid hieraan een actieve bijdrage te 
leveren, bijvoorbeeld door deelname aan het 

gesprek en de besluitvorming rondom 
maatschappelijjke kwesties.

Participatief burgerschapWeerbaarheidVaardigheden

maken op veilige en laagdrempelige 
wijze kennis met (nieuwe) 

technologie en de kansen die 
digitalisering en technologie in hun 

leven bieden. Zij benutten die 
kansen en profiteren hiervan in hun 
persoonlijke en professionele leven

zijn blijvend weerbaar in de continu 
digitaliserende samenleving: zij zijn 
zich bewust van de risico’s, houden 

grip op hun eigen data en kunnen zich 
weren tegen informatie manipulatie .

Een inclusieve democratie waarin iedereen gelijke kansen heeft

Bibliotheken

bieden educatieve programmering en 
informatie ter bewustwording van de kansen 
en risico’s van digitalisering en technologie.

organiseren en stimuleren het maatschappelijke debat
en de open dialoog over maatschappelijke 

vraagstukken rondom digitalisering en technologie.

voorziet in trainingen en workshops aan 
bibliotheken, zodat de kennis en 

vaardigheden van professionals up-to-
date zijn

bouwt aan landelijke en lokale netwerken waarin 
wordt samengewerkt en actief kennis wordt gedeeld 

over digitaal burgerschap

voorziet in kennis over doelgroepen en 
ondersteunt bij continue reflectie en evaluatie

van strategie, beleid en activiteiten

biedt ondersteuning voor communicatie, 
positionering en profilering van de functie van de 
bibliotheek op het vlak van digitaal burgerschap

biedt instrumenten, handleidingen, licenties 
en kant-en-klare producten voor het lokaal 
inrichten van een actuele programmering

inspireren en stimuleren burgers om deel te 
nemen aan dialoog, besluitvorming en activiteiten 

rondom maatschappelijke kwesties.

zijn in staat om lokaal betekenisvolle dienstverlening in te richten en aan te bieden op het gebied van digitaal 
burgerschap. Zij omarmen het thema in hun strategie en beleid; hebben oog voor (de leerbehoeften van) hun 

doelgroep; beschikken over de juiste kennis en expertise; werken aan een lokaal netwerk en bieden een 
fysieke en online plek die vorm krjjgt vanuit publieke waarden.

bieden programmering om burgers te laten 
kennismaken en experimenteren met en binnen 

de online wereld en met technologie.

Burgers zijn vaardig en weerbaar en kunnen daardoor meedoen in en bijdragen aan de digitaliserende samenleving. 

Bouwsteen Onderzoek Bouwsteen Expertise Bouwsteen Programmering Bouwsteen Communicatie Bouwsteen 
Netwerk en Beleid

Burgers



Programma Digitaal Burgerschap

Theory of Change programma Digitaal Burgerschap

Burgers voelen zich onderdeel van de publieke zaak, ervaren 
dat zij deze zelf mede vormgeven en zijn bereid hieraan een 

actieve bijdrage te leveren.

Effecten op

Participatief burgerschapWeerbaarheidVaardigheden

Burgers maken bewuste keuzes in 
welke data ze delen met derden.

Burgers benutten de kansen die 
digitalisering en technologie 

bieden en profiteren hiervan in 
hun persoonlijke en professionele 

leven. 

Burgers zijn zich bewust van het nut 
en de noodzaak van digitale en 

technologische vaardigheden en 
raken gemotiveerd om door te 

leren.

Burgers maken op veilige en 
laagdrempelige wijze kennis 
met (nieuwe) technologie en 

de kansen die digitalisering en 
technologie in hun leven 

bieden.

Burgers ontwikkelen de 
digitale en technologische 
vaardigheden die voor hen 

waardevol zijn.

Burgers zijn zich bewust van de 
effecten van technologie en 

digitalisering op hun persoonlijke 
leven en op de samenleving.

Burgers zijn zich bewust van welke
kennis en vaardigheden zij nodig 
hebben om zich blijvend online te

beschermen tegen risico’s in de 
digitale samenleving.

Burgers ontwikkelen de voor hen 
benodigde kennis en vaardigheden
om de grip op hun data te vergroten

en te blijven behouden.

Burgers zijn zich bewust van welke 
kennis en vaardigheden zij nodig 

hebben om de regie over hun data te 
krijgen en te blijven behouden.

Burgers ontwikkelen de voor hen 
benodigde kennis en vaardigheden
om zich effectief te kunnen blijven

beschermen tegen risico’s in de 
digitaliserende samenleving.

Burgers zijn blijvend weerbaar in de 
continu digitaliserende samenleving: zij 

zijn zich bewust van de risico’s en 
weten hoe ze hiermee moeten 

omgaan.

Burgers  zijn zich bewust van de 
mogelijkheden en beperkingen van digitale 
informatie, vormen een kritisch oordeel over 

wat aan informatie wordt aangereikt en 
gaan bewust om met het maken, gebruiken 

en delen van informatie.

Burgers  zijn zich bewust van welke kennis en 
vaardigheden zij nodig hebben om 

betrouwbare informatie te vinden en te 
benutten en zich te weren tegen online 

informatiemanipulatie.

Burgers ontwikkelen de voor hen benodigde 
kennis en vaardigheden om betrouwbare 

(online) informatie te vinden en te benutten 
en zich te weren tegen online informatie 

manipulatie.

Burgers zijn zich bewust 
waar zij zich kunnen laten 
informeren over en een 
bijdrage kunnen leveren 
aan maatschappelijke 

kwesties die hen 
persoonlijk aangaan.

Burgers nemen actief deel aan 
activiteiten binnen de publieke 

zaak.

Burgers ontdekken 
de meerwaarde 

van digitalisering en 
technologie en zijn 

gemotiveerd te 
ontdekken en 

experimenteren.

Burgers verkennen 
de mogelijkheden

van technologie en 
digitale middelen en 
zetten deze in hun 
persoonlijk leven.

Burgers maken kennis met 
meerstemmigheid in opvattingen 

en perspectieven binnen de 
samenleving en leren hiermee

omgaan.

Burgers nemen(online) deel aan 
het gesprek en besluitvorming 

over maatschappelijke kwesties,
met respect voor democratische 

waarden.

Burgers zijn zich bewust 
van de vaardigheden die 

zij nodig hebben om 
kennis te nemen van 

maatschappelijke kwesties 
in hun leefomgeving.

Burgers informeren zich actief 
over maatschappelijke kwesties 
die henzelf en hun leefomgeving 

aangaan.

Burgers zijn zich bewust van de 
mogelijkheid en wenselijkheid tot 

het leveren van een actieve 
bijdrage aan maatschappelijke 

kwesties.

Een inclusieve democratie waarin iedereen gelijke kansen heeft

Burgers zijn geïnteresseerd en 
gemotiveerd om met de 

ontwikkeling van hun eigen 
digitale vaardigheden en 

technologie aan de slag te gaan.

Bibliotheken

Publiek
Bibliotheken (her)kennen de (leer)behoeften van 
burgers m.b.t. digitaal burgerschap en betrekken 

het publiek bij de ontwikkeling van de 
dienstverlening.

Bibliotheken bieden educatieve
programmering en informatie ter 

bewustwording van de kansen en 
risico’s van digitalisering en 

technologie.

Partners
Bibliotheken bouwen en onderhouden een 
lokaal netwerk dat gezamenlijk werkt aan 

maatschappelijke opgaven op het gebied 
van digitaal burgerschap. 

Bibliotheken organiseren en stimuleren het 
maatschappelijke debat en de open dialoog 
over maatschappelijke vraagstukken rondom 

digitalisering en technologie.

Het programma Digitaal Burgerschap 
voorziet in trainingen en workshops aan 
bibliotheken, zodat professionals up-to-
date en vaardig zijn op het gebied van 
digitaal burgerschap, programmering, 

doelgroepbinding en 
impactmanagement.

Het programma Digitaal Burgerschap bouwt aan 
landelijke netwerken waarin wordt samengewerkt en 

actief kennis wordt gedeeld over digitaal burgerschap 
en stimuleert bibliotheken in de samenwerking met 
partners binnen en buiten het bibliotheeknetwerk.

Het programma Digitaal Burgerschap faciliteert 
bibliotheken in kennis over doelgroepen en 

helpt bibliotheken om de lokale (leer)behoefte 
van de burger rondom dit thema in beeld te 

brengen.

Het programma Digitaal Burgerschap biedt 
ondersteuning voor communicatie, positionering en 

profilering van de functie van de bibliotheek op 
het vlak van digitaal burgerschap op lokaal 

niveau.  

Het programma Digitaal Burgerschap 
ondersteunt bibliotheken met instrumenten, 

handleidingen, licenties en kant-en-klare 
producten bij het lokaal vormgeven van een 

actuele programmering.

Bibliotheken inspireren en stimuleren 
burgers om deel te nemen aan dialoog, 

besluitvorming en activiteiten rondom 
maatschappelijke kwesties.

Personeel
Bibliotheken beschikken over vaardige en 

competente medewerkers met kennis en expertise 
op het gebied van digitaal burgerschap, 

programmering, doelgroepbinding en 
impactmanagement en organiseren zich tot een 

lerend netwerk door kennis uit te wisselen met 
andere bibliotheken en partners. 

Programmering
Bibliotheken zijn geëquipeerd om lokaal betekenisvolle 
dienstverlening in te richten en aan te bieden op het 

gebied van digitaal burgerschap.

Plek
Bibliotheken bieden een laagdrempelige, 

toegankelijke en veilige fysieke en online plek 
van waaruit dienstverlening wordt aangeboden 

die wordt vormgegeven vanuit publieke 
waarden.

Bibliotheken bieden programmering om 
burgers te laten kennismaken en

experimenteren met en binnen de online 
wereld en met technologie.

Strategie en beleid
Bibliotheken omarmen hun rol bij digitaal burgerschap in 

hun visie en strategie en dragen dit uit in hun 
communicatie, profilering en positionering. 

Het programma Digitaal Burgerschap 
ondersteunt bij continue reflectie en 

evaluatie van strategie, beleid en 
activiteiten

Het programma Digitaal 
Burgerschap faciliteert met 

proeftuinen de ontwikkeling en het 
testen van nieuwe diensten. 

Burgers zijn vaardig en weerbaar en kunnen daardoor meedoen in en bijdragen aan de digitaliserende samenleving. 

Bouwsteen Onderzoek Bouwsteen Expertise Bouwsteen Programmering Bouwsteen Communicatie Bouwsteen Netwerk en Beleid

Burgers

Effecten op



Programma Digitaal Burgerschap

Het programma 
Digitaal Burgerschap 
voorziet in trainingen 
en workshops aan 
bibliotheken, zodat 
professionals up-to-
date en vaardig zijn 
op het gebied van 

digitaal burgerschap, 
programmering, 

doelgroepbinding en 
impactmanagement.

Het programma Digitaal 
Burgerschap bouwt aan 

landelijke netwerken
waarin wordt 

samengewerkt en actief 
kennis wordt gedeeld 

over digitaal 
burgerschap en 

stimuleert bibliotheken 
in de samenwerking

met partners binnen en 
buiten het 

bibliotheeknetwerk.

Het programma Digitaal 
Burgerschap faciliteert 
bibliotheken in kennis 
over doelgroepen en 

helpt bibliotheken om de 
lokale (leer)behoefte van 

de burger rondom dit 
thema in beeld te 

brengen.

Het programma 
Digitaal Burgerschap 
biedt ondersteuning 
voor communicatie, 

positionering en 
profilering van de 

functie van de 
bibliotheek op het 
vlak van digitaal 
burgerschap op 
lokaal niveau.  

Het programma 
Digitaal Burgerschap 

ondersteunt 
bibliotheken met 

instrumenten, 
handleidingen, 

licenties en kant-en-
klare producten bij 

het lokaal vormgeven 
van een actuele 
programmering.

Het programma 
Digitaal Burgerschap 

ondersteunt bij 
continue reflectie en 

evaluatie van 
strategie, beleid en 

activiteiten

Het programma 
Digitaal 

Burgerschap 
faciliteert met 
proeftuinen de 

ontwikkeling en het 
testen van nieuwe 

diensten. 

Onderzoek Expertise Programmering Communicatie Netwerk &  Beleid



Publiek
Bibliotheken (her)kennen de
(leer)behoeften van burgers 
m.b.t. digitaal burgerschap 
en betrekken het publiek bij 

de ontwikkeling van de 
dienstverlening.

Bibliotheken bieden educatieve 
programmering en informatie ter 

bewustwording van de kansen en 
risico’s van digitalisering en 

technologie.

Partners
Bibliotheken bouwen en 
onderhouden een lokaal 
netwerk dat gezamenlijk 

werkt aan maatschappelijke 
opgaven op het gebied van 

digitaal burgerschap. 

Bibliotheken organiseren en 
stimuleren het maatschappelijke

debat en de open dialoog over 
maatschappelijke vraagstukken 

rondom digitalisering en 
technologie.

Bibliotheken inspireren en 
stimuleren burgers om deel te 

nemen aan dialoog, 
besluitvorming en 
activiteiten rondom 

maatschappelijke kwesties.

Programmering
Bibliotheken zijn geëquipeerd om 

lokaal betekenisvolle 
dienstverlening in te richten en aan 

te bieden op het gebied van 
digitaal burgerschap.

Bibliotheken bieden 
programmering om burgers te 

laten kennismaken en
experimenteren met en binnen 

de online wereld en met 
technologie.

Strategie en beleid
Bibliotheken omarmen hun rol 
bij digitaal burgerschap in hun 
visie en strategie en dragen dit 

uit in hun communicatie, 
profilering en positionering. 

Personeel
Bibliotheken beschikken over 

vaardige en competente 
medewerkers met kennis en expertise 

[ …] en organiseren zich tot een 
lerend netwerk door kennis uit te 

wisselen met andere bibliotheken en 
partners. 

Plek
Bibliotheken bieden een 

laagdrempelige, toegankelijke 
en veilige fysieke en online 

plek […] die wordt 
vormgegeven vanuit publieke 

waarden.

Bibliotheken



Burgers voelen zich onderdeel
van de publieke zaak, ervaren dat 
zij deze zelf mede vormgeven en 
zijn bereid hieraan een actieve 

bijdrage te leveren.

Participatief burgerschapWeerbaarheidVaardigheden

Burgers maken 
bewuste keuzes in 
welke data ze delen

met derden.

Burgers benutten de kansen die 
digitalisering en technologie bieden en 

profiteren hiervan in hun persoonlijke en 
professionele leven. 

Burgers zijn zich 
bewust van het nut 
en de noodzaak van 

digitale en 
technologische 

vaardigheden en 
raken gemotiveerd 
om door te leren.

Burgers maken op veilige en laagdrempelige 
wijze kennis met (nieuwe) technologie en de 

kansen die digitalisering en technologie in hun 
leven bieden.

Burgers 
ontwikkelen de 

digitale en 
technologische 

vaardigheden die 
voor hen waardevol 

zijn.

Burgers zijn zich bewust van 
de effecten van technologie 

en digitalisering op hun 
persoonlijke leven en op de 

samenleving.
Burgers zijn zich bewust van 

welke kennis en 
vaardigheden zij nodig 
hebben om zich blijvend 

online te beschermen tegen 
risico’s in de digitale 

samenleving.

Burgers 
ontwikkelen de voor 

hen benodigde 
kennis en 

vaardigheden om 
de grip op hun data 
te vergroten en te 
blijven behouden.

Burgers zijn zich 
bewust van welke 

kennis en 
vaardigheden zij 

nodig hebben om de
regie over hun data

te krijgen en te 
blijven behouden.

Burgers ontwikkelen de voor 
hen benodigde kennis en 

vaardigheden om zich 
effectief te kunnen blijven

beschermen tegen risico’s in 
de digitaliserende 

samenleving.

Burgers zijn blijvend 
weerbaar in de continu 

digitaliserende samenleving: 
zij zijn zich bewust van de 
risico’s en weten hoe ze 
hiermee moeten omgaan.

Burgers  zijn zich bewust 
van de mogelijkheden 
en beperkingen van 

digitale informatie, 
vormen een kritisch
oordeel over wat aan 

informatie wordt 
aangereikt en gaan 
bewust om met het 

maken, gebruiken en 
delen van informatie.

Burgers  zijn zich 
bewust van welke

kennis en 
vaardigheden zij nodig 
hebben om betrouwbare 
informatie te vinden en 
te benutten en zich te 

weren tegen online 
informatiemanipulatie.

Burgers ontwikkelen de 
voor hen benodigde 

kennis en 
vaardigheden om 

betrouwbare (online) 
informatie te vinden en 
te benutten en zich te 

weren tegen online 
informatie manipulatie.

Burgers zijn zich 
bewust waar zij zich 

kunnen laten 
informeren over en 

een bijdrage
kunnen leveren aan
maatschappelijke 
kwesties die hen 

persoonlijk aangaan.

Burgers nemen 
actief deel aan 

activiteiten 
binnen de 

publieke zaak.

Burgers ontdekken 
de meerwaarde van 

digitalisering en 
technologie en zijn 

gemotiveerd te 
ontdekken en 

experimenteren.

Burgers verkennen 
de mogelijkheden
van technologie en 
digitale middelen en 
zetten deze in hun 
persoonlijk leven.

Burgers maken 
kennis met 

meerstemmigheid in 
opvattingen en 

perspectieven binnen 
de samenleving en 

leren hiermee 
omgaan.

Burgers 
nemen(online) 
deel aan het 
gesprek en 

besluitvorming 
over 

maatschappelijke 
kwesties […]

Burgers zijn zich 
bewust van de 

vaardigheden die 
zij nodig hebben om 
kennis te nemen van 

maatschappelijke 
kwesties in hun 
leefomgeving.

Burgers 
informeren zich 

actief over 
maatschappelijke 

kwesties die 
henzelf en hun 
leefomgeving 

aangaan.

Burgers zijn zich 
bewust van de 

mogelijkheid en 
wenselijkheid tot 
het leveren van 

een actieve 
bijdrage aan 

maatschappelijke 
kwesties.

Burgers zijn geïnteresseerd 
en gemotiveerd om met de 
ontwikkeling van hun eigen 
digitale vaardigheden en 

technologie aan de slag te 
gaan.

Burgers

Burgers zijn vaardig en weerbaar en kunnen daardoor meedoen in en bijdragen aan de digitaliserende samenleving. 
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