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Samenvatting
Het Cultureel Planbureau liet in 2017 de volgende noodkreet horen:
“Regie hebben over het eigen leven is een belangrijke kwaliteit van mensen om welvaart en welzijn (oftewel
kwaliteit van leven) te kunnen realiseren. Dat geldt ook voor het bezitten van basale vaardigheden om met
internet om te gaan, e-mails te versturen, of anderszins te communiceren via sociale media. Er zijn grote groepen
mensen in de Nederlandse samenleving – bijvoorbeeld degenen die laaggeletterd zijn of die een (lichte)
verstandelijke beperking hebben – voor wie dit moeilijk of zelfs onmogelijk is. Zelfs communicatie met de overheid
kan voor hen een onmogelijke opgave worden. Onze informatiesamenleving lijkt hen te vergeten, er ontstaat een
digitale kloof.”
Deze alarmerende vaststelling door het CPB is mede de aanleiding geweest voor dit onderzoek met als
hoofdvraag “Hoe is het gesteld met de digitale basisvaardigheden in Zuid-Holland, in relatie tot het
bibliotheek(net)werk?”. Met deskresearch en gesprekken met stakeholders is geprobeerd een antwoord te vinden
op bovenstaande vraag.

Digitale basisvaardigheden
Digitale basisvaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn om als volwassen burger zelfstandig in de
samenleving te kunnen functioneren. Daarbij gaat het vooral om het verrichten van alledaagse taken voor
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Digitale basisvaardigheden zijn onlosmakelijk verbonden met
de basisvaardigheden taal en rekenen.
Voor de volwasseneducatie zijn er in Nederland de wettelijke Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie:
taal, rekenen en digitale vaardigheden. Het gaat hierbij om een raamwerk waarin de basisvaardigheden en de
daarbij behorende taken zijn omschreven die minimaal nodig zijn voor maatschappelijke participatie, opleiding en
werk. Het raamwerk dient als leidraad voor het vormgeven van het educatieve aanbod voor laagopgeleide,
laaggeletterde en digitaal laagvaardige volwassenen.

De digitale kloof in Nederland en Zuid-Holland
In het CBS-rapport ICT, kennis en economie 2017, zegt 17% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder weinig tot
geen digitale vaardigheden te hebben. Voor de provincie Zuid-Holland is geen specifiek onderzoek gedaan naar
digitale vaardigheid van de inwoners. Het is aannemelijk dat de landelijke percentages voor een groot deel ook
opgaan voor de provincie Zuid-Holland; dat zou dan omgerekend gaan om circa 550.000 inwoners.
Digitale achterblijvers missen de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden voor
internetbankieren, e-shoppen, communicatie met de e-overheid en gebruik van sociale media. Zo ontstaat er een
digitale kloof tussen diegenen die kunnen profiteren van digitale technologie en zij die dit niet kunnen. De huidige
samenleving is inmiddels zo ver gedigitaliseerd dat deze digitale kloof zich op tal van maatschappelijke terreinen
manifesteert en lopen de digitale achterblijvers een steeds groter risico op sociale uitsluiting.
De uitdaging is om de digitale kloof te dichten. In de publieke sector zijn diverse initiatieven hiervoor ontwikkeld
zoals het landelijke Digitaal Hulpplein en het actieprogramma Tel mee met Taal (2016-2018). In het afgelopen
decennium is ook de bibliotheeksector zich steeds meer gaan richten op het sociaal domein. Zo heeft de
Koninklijke Bibliotheek (KB) in nauwe samenwerking met het netwerk van Provinciale Ondersteuningsinstellingen
(POI’s) een landelijke programmalijn De Bibliotheek en basisvaardigheden ontwikkeld.
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Aanbod basisvaardigheden en de bibliotheek
Het aanbod in de bibliotheek op het gebied van basisvaardigheden heeft afgelopen jaren een grote ontwikkeling
doorgemaakt. Inmiddels beschikt bijna elke bibliotheek, ook die in Zuid-Holland, over cursussen digitale
vaardigheden, een zogeheten digiTaalhuis waar iedereen terecht kan voor scholingsadvies, taalcoaching,
conversatiebijeenkomsten en dergelijke. De inzet van vrijwilligers is daarbij van cruciale betekenis. Met het
aanbod worden jaarlijks duizenden burgers bereikt. Uit onderzoek blijkt dat de deelnemers tevreden zijn met het
aanbod en dat het bijdraagt aan hun maatschappelijke participatie en zelfstandigheid.
Ook de stakeholders zijn trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt op het gebied van basisvaardigheden. Ze
beseffen wel dat het, waar het gaat om het dichten van de digitale kloof, een druppel op de gloeiende plaat is.
Extra inspanning is nodig om meer kwetsbare burgers te bereiken. De KB heeft de ambitie om samen met de
POI’s en de bibliotheken in vijf jaar een miljoen mensen te bereiken rond digitale vaardigheden. Omgerekend
naar Zuid-Holland zou het om ruim 200.000 mensen gaan. In de bibliotheeksector lijkt er voldoende bereidheid te
zijn om gezamenlijk deze ambitie na te streven.
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Conclusies
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Hoe is het gesteld met de digitale basisvaardigheden in Zuid-Holland, in
relatie tot het bibliotheek(net)werk?” Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:
1. Wat zijn digitale basisvaardigheden?
2. Hoe is het gesteld met de digitale basisvaardigheden in Nederland en specifiek in Zuid-Holland?
3. Wie zijn digitale achterblijvers?
4. Is er sprake van een digitale kloof en op welke terreinen?
5. Welk aanbod is er om de digitale kloof te dichten?
6. Wat is het effect van het aanbod van de bibliotheek om digitale vaardigheden te verbeteren?
7. Wat hebben bibliotheken nodig om hun aanbod te verbeteren?
Wat zijn digitale basisvaardigheden?
Digitale basisvaardigheden verwijzen naar vaardigheden die nodig zijn om als volwassen burger zelfstandig in de
samenleving te kunnen functioneren. Daarbij gaat het vooral om het verrichten van alledaagse taken voor
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Digitale basisvaardigheden zijn onlosmakelijk verbonden met
de basisvaardigheden taal en rekenen.
Hoe is het gesteld met de digitale basisvaardigheden in Nederland en specifiek in Zuid-Holland?
Over het algemeen is het goed gesteld met de digitale basisvaardigheden in Nederland en Zuid-Holland.
Internationaal gezien en ook binnen de EU scoort Nederland relatief hoog. Laat onverlet dat er een substantiële
groep is die maar beperkt digitaal vaardig is, dat wil zeggen mensen die de digitale vaardigheden missen die
heden ten dage nodig zijn om als volwassen burger zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren.
Een schatting gebaseerd op het percentage beperkt digitaal vaardig volwassenen in Nederland, 17% (CBS 2017),
laat zien dat circa 550.000 inwoners van Zuid-Holland beperkt digitaal vaardig is. Het beeld zou nog iets
ongunstiger kunnen zijn omdat in Zuid-Holland een aantal risicogroepen wat oververtegenwoordigd zijn zoals
laaggeletterden en mensen met een migratie-achtergrond.
Wie zijn digitale achterblijvers?
Digitale achterblijvers missen de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden voor
internetbankieren, e-shoppen, communicatie met de e-overheid en gebruik van sociale media. Vaak gaat het
daarbij ook om een gebrek aan middelen: men heeft thuis geen internet en geen beschikking over een tablet of
smartphone. Uit onderzoek (o.a. PIAAC 2012) blijkt dat de digitale achterblijvers oververtegenwoordigd zijn in de
groep ouderen, laagopgeleiden, mensen die niet werken, mensen met een beperking en mensen die in armoede
leven. Ook laaggeletterden behoren veelal tot de digitale achterblijvers, vanwege de samenhang tussen taal- en
digitale vaardigheid. Door de toenemende digitalisering lopen de digitale achterblijvers een steeds groter risico op
maatschappelijke uitsluiting.
Is er sprake van een digitale kloof en op welke terreinen?
Inmiddels is er een digitale kloof ontstaan. Dat wil zeggen dat er een verschil is tussen diegenen die kunnen
profiteren van digitale technologie en zij die dit niet kunnen. De huidige samenleving is inmiddels zo vergaand
gedigitaliseerd dat de digitale kloof zich op tal van maatschappelijke terreinen manifesteert. Het gaat onder meer
om de arbeidsmarkt, overheidsvoorzieningen (e-overheid), gezondheidszorg (e-health), onderwijs en opvoeding
en consumentenzaken. Het gevolg van de digitale kloof is dat de maatschappelijke ongelijkheid steeds verder
toeneemt en de maatschappelijke kosten om deze te bestrijden steeds hoger worden.
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Welk aanbod is er om de digitale kloof te dichten?
In de afgelopen jaren is er landelijk en lokaal allerlei aanbod ontwikkeld op het gebied van (digitale)
basisvaardigheden. Op initiatief van diverse ministeries zijn het Digitaal Hulpplein en het Tel mee met Taal
programma opgezet (2016-2018). Ook de bibliotheeksector is zich steeds meer gaan richten op het sociaal
domein. De Koninklijke Bibliotheek heeft in samenwerking met het netwerk van Provinciale
Ondersteuningsinstellingen (POI’s) een landelijke programmalijn De Bibliotheek en basisvaardigheden ontwikkeld.
In het kader van dit programma zijn er, met actieve ondersteuning van de POI’s, regionaal en lokaal
taalnetwerken tot stand gekomen. Bibliotheken, vrijwilligersorganisaties, professionele onderwijsaanbieders,
zorginstellingen, loketorganisaties en bedrijven werken daarin met elkaar samen bij de aanpak van
laaggeletterdheid. De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar taal en rekenen, maar ook naar de bevordering
van de digitale vaardigheden.
Inmiddels beschikt vrijwel elke bibliotheek in Zuid-Holland over een zogeheten digiTaalhuis waar iedereen terecht
kan voor beginnerscursussen digitale vaardigheden, zoals Klik & Tik, Digisterker en tabletcafés maar ook voor
inloopspreekuren.
Wat is het effect van het aanbod van de Bibliotheek om digitale vaardigheden te verbeteren?
Met het aanbod van de bibliotheek worden jaarlijks duizenden burgers in Zuid-Holland bereikt. Dit is een
substantieel aantal, maar afgezet tegen de doelgroep van 550.000 mensen is dit nog relatief beperkt. Uit recent
kwalitatief onderzoek naar het programma Klik & Tik blijkt wel dat de deelnemers hierover tevreden zijn en dat
het bijdraagt aan hun digitale zelfstandigheid.
Wat hebben bibliotheken nodig om hun aanbod te verbeteren, oftewel tegen welke knelpunten lopen
bibliotheken aan bij hun aanbod op digitale vaardigheden?
Het ontbreken van een zogeheten ‘doorlopende leerlijn digitale basisvaardigheden’ en onvoldoende financiering
en personele bezetting worden als belangrijkste knelpunten in de dienstverlening ervaren. Daarnaast is het
bereiken van de doelgroep een probleem. Onvoldoende financiering wordt vooral als knelpunt ervaren door
bibliotheken in een klein werkgebied en bibliotheken die een eigen bijdrage van deelnemers vragen voor de
financiering van de dienstverlening rondom basisvaardigheden.
“Hoe is het gesteld met de digitale basisvaardigheden in Zuid-Holland, in relatie tot het bibliotheek(net)werk?”
Concluderend kunnen we stellen dat Nederland goed scoort op het terrein van digitale basisvaardigheden; dit
geldt ook voor Zuid-Holland. Wel is het zo dat een grote groep inwoners van Zuid-Holland niet beschikt over de
digitale basisvaardigheden om volwaardig te kunnen functioneren in de huidige informatiemaatschappij. We
spreken in dit verband van digitale achterblijvers. Naar schatting gaat het om 17%, wat neerkomt op ruim 550.000
mensen. Het betreft een diverse groep van vooral ouderen, laagopgeleiden, laaggeletterden, mensen met een
beperking, niet-werkenden en mensen die in armoede leven. Door de voortschrijdende digitalisering van de
samenleving loopt deze groep het risico steeds verder achterop te raken; kortom we kunnen spreken van een
digitale kloof.
Het Zuid-Hollandse Bibliotheeknetwerk heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de digitale kloof te verkleinen
door het aanbieden van digitale programma’s. Er zitten nog wel hiaten in het aanbod (geen ‘doorlopende
leerlijn’). Bovendien is het bereik nog beperkt gezien de omvang van de doelgroep.
Vanuit de gesprekken met de stakeholders is gebleken dat de ambitie om meer digitale achterblijvers te bereiken
er wel is, maar dat financiële en personele middelen de knelpunten zijn.
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1
1.1

Inleiding
Aanleiding

Probiblio, de ondersteuningsorganisatie van de provincie Zuid-Holland, is door de provincie Zuid-Holland
gevraagd om een aantal onderzoeken uit te voeren naar maatschappelijke opgaven in relatie tot het
bibliotheeknetwerk. Dit onderzoek gaat over Digitale Vaardigheden.
Concreet wil de provincie antwoord op de vraag: “Hoe is het gesteld met de digitale basisvaardigheden in ZuidHolland, in relatie tot het bibliotheek(net)werk?” Het gaat daarbij specifiek om digitale basisvaardigheden voor
volwassenen, het zogenaamde curatieve deel.

1.2

Doelstelling en onderzoeksvragen

De doelstelling van het onderzoek is: het verkrijgen van inzicht in de digitale basisvaardigheden in Zuid-Holland in
relatie tot het bibliotheek(net)werk.
Deze doelstelling is vertaald naar de volgende onderzoeksvragen:
1. Wat zijn digitale basisvaardigheden?
2. Hoe is het gesteld met de digitale basisvaardigheden in Nederland en specifiek in Zuid-Holland?
3. Wie zijn digitale achterblijvers?
3. Is er sprake van een digitale kloof en op welke terreinen?
4. Welk aanbod is er om de digitale kloof te dichten?
5. Wat is het effect van het aanbod van de bibliotheek om digitale vaardigheden te verbeteren?
6. Tegen welke knelpunten lopen bibliotheken aan bij hun aanbod op digitale vaardigheden?

1.3

Methode van onderzoek

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen heeft Probiblio gekozen voor deskresearch als methode van
onderzoek, aangevuld met gesprekken met stakeholders.
Deskresearch
Probiblio heeft informatie verzameld uit bestaande onderzoeken en beleidsstukken. Omdat er geen specifiek
onderzoek is gedaan naar digitale vaardigheden in Zuid-Holland, was de deskresearch gericht op de vraag welke
bevolkingsgroepen minder digitaal vaardig zijn en hoe deze groepen vertegenwoordigd zijn in Zuid-Holland.
Daarnaast is er informatie verzameld over de vraag op welke terreinen de digitale kloof zich manifesteert en wat
daarvan de gevolgen zijn. Om de relatie tot het bibliotheeknetwerk in kaart te brengen is ten slotte onderzocht
wat de rol en de aanpak is van de bibliotheek bij het dichten van de digitale kloof en wat er gezegd kan worden
over het effect van die aanpak.
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Gesprekken met stakeholders
Om inzicht te krijgen in de oplossingen voor bibliotheken om de digitale kloof beter te kunnen dichten, zijn
interviews gehouden met:
•

1.4

Jos Debeij, hoofd afdeling bibliotheekstelsel en Maaike Toonen, programmacoördinator basisvaardigheden
van de Koninklijke Bibliotheek
• Hester Saakes, onderwijskundig adviseur en adviseur digitale vaardigheden bij Stichting Lezen & Schrijven
• Conny Reijngoudt, directeur Bibliotheek Aan den IJssel
• Hester van Beek, directeur Bibliotheek Rijn en Venen
• Lidy Münninghoff, projectleider Ouderen in de Wijk en programmaleider mediawijsheid Bibliotheek Den
Haag.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat er verstaan wordt onder digitale basisvaardigheden. In hoofdstuk 3 wordt
de situatie geschetst van de stand van zaken rondom digitale basisvaardigheden. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan
op digitale achterblijvers en de doelgroepen waarin zij oververtegenwoordigd zijn. Hoofdstuk 5 behandelt het
probleem van de digitale kloof in Nederland en vervolgens wordt in hoofdstuk 6 en 7 behandeld welke
initiatieven er zijn om de digitale kloof te dichten, wat bibliotheken aanbieden om mensen te helpen hun digitale
vaardigheden te vergroten en wat het effect is van de cursussen die bibliotheken aanbieden op de digitale
vaardigheden van de deelnemers en de mate waarin zij het geleerde in de praktijk brengen. Hoofdstuk 8 bevat
gespreksverslagen van interviews met een vijftal stakeholders.
Het rapport is geschreven in de zomer van 2018. Ten tijde van de publicatie van het rapport, voorjaar 2019,
hebben zich tussentijds mogelijk nog nieuwe ontwikkelingen voorgedaan die niet zijn mee genomen omdat ze ten
tijde van het schijven van het rapport nog niet speelden.
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2.

Digitale basisvaardigheden

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat verstaan wordt onder digitale vaardigheden. Daarbij geven we een korte
beschrijving van het Europees raamwerk digitale competentie. Vervolgens wordt ingezoomd op het begrip digitale
basisvaardigheden. Daarbij wordt een beknopte beschrijving gegeven van het Nederlands raamwerk voor
basisvaardigheden. In dit raamwerk gaat het om een samenspel van taal, rekenen en digitale vaardigheden.

2.1 Wat zijn digitale vaardigheden?
De wereld heeft de afgelopen decennia in het teken gestaan van technologische ontwikkelingen, globalisering en
digitalisering. Deze ontwikkelingen hebben weliswaar veel nieuwe mogelijkheden gecreëerd, maar vragen ook om
nieuwe vaardigheden. Zo wordt er tegenwoordig gesproken van digitale vaardigheden. Een eenduidige definitie
van digitale vaardigheden bestaat er evenwel niet. Bovendien zijn er tal van verwante termen in omloop zoals eskills, ICT-vaardigheden, computervaardigheden, informatievaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden,
mediawijsheid, digitale geletterdheid en digitale competentie. Verschillende standpunten en de wildgroei aan
nieuwe begrippen zorgen voor de nodige verwarring. Deze wordt in de hand gewerkt door de afwisselende
definities van internationale organisaties als de Unesco, de OESO en de Europese Commissie. Ook in Nederland
worden verschillende definities gebruikt. Zo spreekt het CBS van ICT-vaardigheden en het SLO van digitale
geletterdheid. In het algemeen kan gezegd worden dat ‘digitale vaardigheden’ verwijzen naar de mogelijkheid om
op een zinvolle manier media en technologieën te gebruiken.

2.1.1 Digitale geletterdheid
In de door Probiblio opgestelde ‘Themapublicatie digitale geletterdheid Zuid-Holland’ uit 2018 wordt nader
omschreven wat er verstaan wordt onder digitale geletterdheid. Hieronder volgt een samenvatting. Voor meer
informatie kan bovenstaande themapublicatie geraadpleegd worden.
Geletterdheid verwijst naar het vermogen om te lezen en te schrijven en wordt veelal geassocieerd met boeken
en printmedia. Maar vandaag moet dit ook geassocieerd worden met digitale media. Mensen communiceren
immers op vele manieren met elkaar en worden blootgesteld aan allerlei informatie die ze op een of andere
manier moeten verwerken, zowel via print-, audiovisuele en digitale media. Hierdoor wordt het belang van
coderen en decoderen van informatie benadrukt (coderen wil zeggen dat men een boodschap in een bepaalde
vorm verpakt en decoderen betekent dat men een boodschap vertaalt en interpreteert). Deze aspecten komen
sterk aan bod bij digitale media en digitale informatie. Maar, zoals technologie niet alleen naar computers
verwijst, gaat digitale geletterdheid niet alleen over codering of het ontcijferen van boodschappen.
Digitale geletterdheid is onderdeel van de zogeheten 21e-eeuwse vaardigheden. Dit is een brede verzamelterm
voor een aantal algemene vaardigheden die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving: kritisch
en creatief denken, probleemoplossend vermogen, omgaan met informatie, ICT-basisvaardigheden,
mediawijsheid, computational thinking, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden
(burgerschap), zelfregulering. Veelal gaat het om oude vaardigheden die omgezet worden naar een digitale
context.

2.1.2 Digitale competentie
Digitale competentie en digitale geletterdheid worden veelal door elkaar gebruikt. Bij digitale competentie wordt
evenwel beklemtoond dat het drie gerelateerde componenten betreft: kennis, vaardigheden en houding.
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Het benadrukt het feit dat enkel kennis hebben (weten hoe je iets moet doen) niet voldoende is. Een eenvoudig
voorbeeld toont dit ook aan: ‘Kan je een tekst opmaken op een computer?’ Weet je dat je moet klikken op een
bepaald pictogram om een bepaalde optie te selecteren uit een menu? Wellicht weet je hoe je deze opdracht
moet uitvoeren op je eigen computer. Je weet op welk icoontje je moet klikken, hoe je een optie moet kiezen in
een menu. Kortom, je weet goed welke weg te volgen om de taak uit te voeren. Maar stel dat je dezelfde
opdracht moet uitvoeren op een andere computer of in een nieuwe versie van het programma? Dan word je
wellicht geconfronteerd met een andere lay-out, andere menu’s en moet je een andere weg volgen. Je bent op
dat moment even hulpeloos als wanneer je deze taak nog nooit hebt uitgevoerd. Wanneer je je in zo’n situatie
bevindt, heb je vooral behoefte aan je vermogen om te weten hoe een programma werkt, wat het kan en hoe je
je weg kan vinden (of weten bij wie je terecht kunt, als je echt vast komt te zitten).
Dit is wat de meeste pedagogen ‘soft skills’ noemen, of simpelweg ‘attitude’. Het is belangrijk dat mensen, jong
en oud, leren omgaan met media. Het is nodig om af te stappen van de traditie om mensen aan te leren hoe
bepaalde software werkt (en dus te focussen op operationele vaardigheden) en veel meer te focussen op
competenties, als combinatie van kennis, vaardigheden en attitude. Dit impliceert de noodzaak om kritisch en
bewust om te gaan met technologie, de mogelijkheden en de risico's die technologieën bieden en up-to-date te
blijven met de nieuwste ontwikkelingen.

2.1.3 Europees raamwerk digitale competentie
De Europese Commissie heeft in 2017 een Raamwerk voor Digitale Competentie uitgebracht. Digicomp: Europees
referentiekader voor digitale geletterdheid voor burgers. Er worden 5 domeinen onderscheiden:
1.

2.

3.

4.

5.

Informatie en data geletterdheid: Het kunnen formuleren van een informatiebehoefte, het kunnen vinden en
gebruiken van digitale data, informatie en gegevens. Het beoordelen van de relevantie en waarde van de
informatie. Het kunnen bewaren, beheren en organiseren van digitale data, informatie en gegevens.
Communicatie en samenwerking: Het kunnen interacteren, communiceren en samenwerken met behulp van
digitale technologie en bewust zijn van cultuur en generatieverschillen in gebruik. Het deelnemen in de
maatschappij als burger en in gebruik van gezamenlijke publieke en privaat geregelde diensten. Het kunnen
beheren van de eigen digitale identiteit en reputatie.
Maken van digitale producten: Het maken en aanpassen van digitale producten. Het verbeteren
van informatiebronnen en begrijpen hoe copyright en eigenaarschap is geregeld. Weten hoe instructies
geformuleerd moeten worden zodat ze door computers kunnen worden uitgevoerd.
Veiligheid: Het beveiligen van apparaten, informatie, persoonsgegevens en beschermen van privacy in
digitale omgevingen. Het beschermen van fysieke en psychische gezondheid en bewust omgaan met digitale
technologie voor gezondheidszorg en welzijn. Bewust zijn van de invloed van gebruik van digitale technologie
op de omgeving.
Probleemoplossen: Het identificeren van behoeften en problemen en het oplossen van abstracte problemen
in digitale omgevingen. Het gebruik van digitale instrumenten voor het vernieuwen van processen en
producten. Het bijhouden van ontwikkelingen in digitale evolutie.

De vijf domeinen zijn uitgewerkt in acht verschillende bekwaamheidsniveaus met voorbeelden. Deze kunnen
worden gebruikt om de voortgang in het verwerven van e-competenties aan te duiden. Zo variëren de
competenties van foundation, waarbij simpele taken kunnen worden uitgevoerd, tot het niveau highly specialised,
waarbij een persoon op een creatieve manier complexe problemen kan oplossen. De bekwaamheidsniveaus zijn
geïnspireerd op de structuur en vocabulaire van het European Qualifications Framework (EQF). De vaardigheden
zijn onderdeel van 21e-eeuwse vaardigheden.
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2.1.4 Schema ICT-vaardigheden van het Centraal Bureau van Statistiek
Het Centraal Bureau van Statistiek spreekt van ICT-vaardigheden en gebruikt daarbij vier domeinen: informatie,
communicatie, computers/onlinediensten, en software. Alleen bij het gebruik van software worden er niveaus
onderscheiden. Het schema ziet er als volgt uit:
1. Informatie
• een bestand kopiëren of verplaatsen
• privédocumenten, foto’s, muziek, video’s of andere bestanden op internet opslaan, bijvoorbeeld met
Dropbox, Apple iCloud, Google Drive of Microsoft OneDrive
• informatie zoeken op websites van overheidsinstanties en publieke instanties
• informatie zoeken over goederen en diensten
• informatie zoeken die te maken heeft met gezondheid
2. Communicatie
• e-mail versturen en ontvangen
• deelnemen aan een sociaal netwerk, zoals Facebook of Twitter
• privé via internet bellen met software zoals Skype of FaceTime
• zelfgemaakte foto’s, muziek, video’s, tekst of software uploaden
3. Computers/onlinediensten
Hierin worden twee deelgebieden onderscheiden: computerproblemen oplossen en online
diensten gebruiken.
A. Computerproblemen oplossen
• bestanden overzetten tussen apparaten, bijvoorbeeld van een smartphone, camera of muziekspeler naar een
laptop
• software of apps installeren
• de instellingen van software veranderen, inclusief het besturingssysteem of veiligheidssoftware
B. Onlinediensten gebruiken
• producten kopen via internet voor privégebruik
• producten verkopen via internet
• volledig online een cursus volgen
• online cursusmateriaal raadplegen zoals elektronische leerboeken of audiovisueel materiaal voor een cursus
die niet volledig online gegeven wordt
• communiceren met docenten of studenten via educatieve websites of portals
• internetbankieren
4. Software
Hierin worden twee niveaus onderscheiden: basis en geavanceerd.
A. Basis
• een programma voor tekstverwerking gebruiken, zoals Word
• een spreadsheetprogramma gebruiken, zoals Excel
• een programma gebruiken om foto’s, video’s of geluidsopnamen te bewerken
B. Geavanceerd
• presentaties maken met software zoals PowerPoint of Prezi, waarin bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen,
tabellen of grafieken zijn opgenomen
• geavanceerde Excelfuncties voor data-analyse gebruiken, zoals gegevens sorteren of filteren, formules
gebruiken of grafieken maken
• computerprogramma’s schrijven in een programmeertaal
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2.2

Wat zijn digitale basisvaardigheden?

Evenals er voor digitale vaardigheden geen eensluidende definitie geldt, zo is dat evenmin het geval voor digitale
basisvaardigheden. In het algemeen kan gesteld worden dat digitale basisvaardigheden verwijzen naar
vaardigheden die nodig zijn om als volwassen burger zelfstandig te kunnen functioneren. Daarbij gaat het vooral
om het verrichten van alledaagse taken voor zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Digitale
basisvaardigheden zijn daarbij onlosmakelijk verbonden met de basisvaardigheden taal en rekenen.

2.2.1 Nederlands raamwerk voor basisvaardigheden
Ten behoeve van de Volwasseneneducatie zijn er in Nederland wettelijke standaarden en eindtermen
geformuleerd voor taal, rekenen en digitale basisvaardigheden. Daarbij worden er drie niveaus onderscheiden:
•
•
•

Instroom
1 F/Basisniveau 1: sluit aan bij het redzaamheidniveau basisvaardigheden van volwassenen
2 F/Basisniveau 2: werkt toe naar het ingangsniveau van de opleidingen van het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo). Dit niveau geldt als het algemeen maatschappelijk niveau om volwaardig te kunnen
functioneren in de moderne kenniseconomie.

Figuur 1: Overzicht standaarden en eindtermen volwasseneneducatie gebaseerd op het advies van het Steunpunt Basisvaardigheden (2017).

Het onderdeel digitale vaardigheden is mede gebaseerd op Digicomp: Europees referentiekader voor digitale
geletterdheid voor burgers. Het gaat er daarbij om dat mensen digitale toepassingen kunnen gebruiken en de
meest voorkomende handelingen kunnen verrichten binnen de alledaagse leef-, werk- en leeromgeving. Er
worden vijf domeinen en drie niveaus onderscheiden (zie tabel 1, volgende pagina):
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Domein/niveau

Instroomniveau

Basisniveau 1/1F

Basisniveau 2/2F

Het gebruik van ICTsystemen

telefoon of tablet
aanzetten en
ontgrendelen, een
eenvoudige app
gebruiken, pinnen
wachtwoorden
geheim houden,
veilige website
herkennen,
computer afsluiten/
uitloggen
webadressen
herkennen,
contactgegevens
opzoeken op
een website
berichtje typen,
eenvoudig
digitaal formulier
invullen,
spellingscorrectie
herkennen
een bericht ontvangen
en beantwoorden, een
online profiel kiezen

internet opstarten,
bestanden opslaan,
foto’s maken en
sturen
veilig wachtwoord
maken, begrip van
risico’s en privacy bij
digitaal
communiceren

meerdere
programma’s tegelijk
gebruiken, een
structuur voor
bestanden opzetten
profielinstellingen
wijzigen op sociale
media zodat alleen
bekenden informatie
zien

een zoekmachine
gebruiken op
internet, informatie
selecteren op een
website
eenvoudige tekst
typen, informatie in
een schema zetten,
een bijlage toevoegen
aan een bericht

verschillende
zoektechnieken
gebruiken, informatie
beoordelen en
selecteren
standaard lay-out
toepassen,
bestanden beheren,
online iets
bestellen

berichten met tekst,
beeld of geluid maken
en doorsturen,
een eenvoudige
presentatie maken

verschillende
communicatiemiddelen
kunnen gebruiken voor
verschillende
doeleinden

Beveiliging, privacy en
gezondheid

Informatie zoeken

Informatie verwerken

Digitaal
communiceren

Tabel 1: domeinen en niveaus in Digicomp: Europees referentiekader voor digitale geletterdheid voor burgers

2.2.2 Samenspel van vaardigheden
Het Nederlandse raamwerk voor digitale basisvaardigheden laat twee dingen zien. Ten eerste gaat het bij digitaal
vaardig zijn niet om één, maar om meerdere vaardigheden. Het is niet voldoende om bijvoorbeeld op Facebook
een berichtje te kunnen plaatsen, een e-mail te kunnen versturen of muziek te kunnen beluisteren via Spotify. Op
alle vijf domeinen moeten burgers vaardig zijn om goed mee te kunnen komen in de digitale omgeving. Ook zijn
er gradaties in de vaardigheden, ze kunnen op verschillende niveaus beheerst worden.
Ten tweede wordt duidelijk dat basale digitale vaardigheden niet op zichzelf staan, maar sterk samenhangen met
andere vaardigheden. Om te beginnen met taal- en rekenvaardigheden (geletterdheid). Zonder een basaal
taalbegrip is het lastig om een computer te bedienen, met een webbrowser online te surfen, om te navigeren en
zich te oriënteren op internet. Belangrijker nog is taalvaardigheid om digitale informatie- en
communicatievaardigheden te kunnen beheersen. Informatie op internet bestaat immers grotendeels uit
tekstuele informatie. Wie onvoldoende geletterd is, zal moeite hebben om web content te lezen, digitale
formulieren in te vullen of grafiekjes te begrijpen. Maar ook om informatie te zoeken en te beoordelen, om online
bankzaken te regelen, een document aan te vragen bij een digitaal loket, online belastingaangifte doen en om de
financiële gevolgen van een telefoonabonnement te begrijpen.
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Maar niet alleen lezen, schrijven en rekenen zijn een voorwaarde om digitaal vaardig te kunnen zijn. In een
samenleving die zich kenmerkt door een sterke medialisering, een dynamische kenniseconomie, een flexibele
arbeidsmarkt en globalisering, zijn zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden nodig om mee te kunnen doen. Het
gaat dan naast ICT-vaardigheden om kritisch en creatief denken, probleemoplossend vermogen, omgaan met
informatie, mediawijsheid, communiceren, samenwerken en sociale en culturele vaardigheden (burgerschap).
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3

Digitale situatie in Nederland en Zuid-Holland

In dit hoofdstuk komt de digitale situatie in Nederland en Zuid-Holland aan de orde. In de eerste paragraaf wordt
aan de hand van CBS-gegevens de digitale situatie in Nederland geïllustreerd. In de tweede paragraaf worden de
landelijke percentages omgerekend naar Zuid-Holland.

3.1

ICT, kennis en economie 2017: CBS-enquête digitale vaardigheden

Samen met onder andere Denemarken en Finland behoort Nederland binnen de EU -landen tot de kopgroep als
het gaat om digitale vaardigheden. De meeste Nederlanders van twaalf jaar en ouder (75%) hebben
basisvaardigheden of meer dan basisvaardigheden op het gebied van computer en internet.

Meer dan basisvaardigheden
Basisvaardigheden
Weinig vaardigheden
Geen vaardigheden

2017
44%
31%
17%
0%

Tabel 2: Digitale vaardigheden in Nederland
Bron: CBS, ICT-gebruik van huishoudens en personen. De percentages hebben betrekking op personen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek
internet gebruikt hebben. Om die reden tellen ze niet op tot 100: niet iedereen heeft in die drie maanden internet gebruikt 1. (NB: het betreft hier onderzoek
naar doelgroep 12 jaar en ouder)

Geen of weinig digitale vaardigheden
Ondanks dat Nederland hoog scoort op het gebied van digitale vaardigheden, heeft niettemin 17% van de
Nederlanders van 12 jaar en ouder weinig of digitale vaardigheden. Omgerekend is dat één op de zes
Nederlanders. De digitale vaardigheden zijn het relatief minst ontwikkeld onder mensen met lager onderwijs, 65plussers en niet-werkenden. In mindere mate is dit ook het geval onder vrouwen. Uit de praktijk weten we dat de
combinatie van de kenmerken ouder, lager opgeleid en migratie-achtergrond de meest kwetsbare groep oplevert
als het gaat om het gebrek aan digitale basisvaardigheden.

1

Methodologische verantwoording: Hoe meet het CBS digitale vaardigheden?
In de enquête ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ vraagt het CBS aan mensen welke ICT-activiteiten zij recent hebben uitgevoerd. Met
deze informatie stelt het CBS indicatoren samen die de digitale vaardigheden van de bevolking in kaart brengen. Alle EU-landen passen
dezelfde methode toe, waardoor uitkomsten van Nederland internationaal vergelijkbaar zijn.
Vier ‘deelindicatoren’ beschrijven de digitale vaardigheden op een specifiek gebied. Het gaat om de gebieden informatie, communicatie,
computers/online diensten, en software. Activiteiten die respondenten al dan niet hebben uitgevoerd, bepalen hun score op deze
deelindicatoren: geen vaardigheden, basisvaardigheden, of meer dan basisvaardigheden.
Naast de deelindicatoren geeft een ‘totaalindicator’ informatie over de algehele ICT-vaardigheden. De score op de totaalindicator wordt afgeleid
van de vier deelindicatoren. Een respondent kan als volgt scoren op de totaalindicator:
• Geen kennis/vaardigheid: Er is sprake van geen kennis op de aspecten bij alle gebieden (informatie, communicatie, computers/online
diensten en software aspecten).
• Geringe kennis/vaardigheid: Er is sprake van kennis op een of meerdere aspecten van de gebieden informatie, communicatie of
computers/online diensten, maar er is geen kennis over software aspecten.
• Basis kennis/vaardigheid: Op alle vier de gebieden (informatie, communicatie, computers/online diensten en software aspecten) is
minstens basiskennis aanwezig.
• Meer dan basis kennis/vaardigheid: Op alle vier de gebieden (informatie, communicatie, computers/online diensten en software
aspecten) is meer dan basiskennis aanwezig.
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Geen
0%

Weinig
17%

Geslacht
Man
Vrouw

0%
0%

15%
20%

Opleidingsniveau
Lager onderwijs
Middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs

1%
0%
0%

29%
15%
5%

Leeftijd
12 - 25 jaar
25 - 35 jaar
35 - 45 jaar
45 - 55 jaar
55 – 65 jaar
65 – 75 jaar
75 jaar of ouder

0%
0%
0%
0%
1%
0%
2%

10%
9%
13%
15%
22%
30%
32%

Migratie-achtergrond
Nederland
Met migratie-achtergrond
Migratie-achtergrond: niet-Westers

0%
0%
0%

17%
18%
20%

Arbeidsmarktpositie
Werkzame beroepsbevolking
Niet-werkzame beroepsbevolking

0%
1%

11%
27%

Totaal (% vanaf 12 jaar)

Tabel 3: Digitale vaardigheden naar persoonskenmerken (2017). Bron: CBS computerkennis en vaardigheid
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Overige indicatoren van digitale achterstand
Naast het hebben van geen of weinig digitale vaardigheden zijn er nog andere indicatoren die wijzen op een
digitale achterstand. Hieronder volgt een korte opsomming.
Geen gebruik van internet
Bijna 1 miljoen Nederlanders van 12 jaar of ouder gebruikten in 2017 helemaal geen internet. Dit is 6% van de
totale bevolking van 12 jaar en ouder. Onder burgers met een lagere opleiding, 75-plussers en niet-werkzame
burgers ligt dit percentage relatief hoog.

2017
Totaal (% vanaf 12 jaar)

Geen gebruik internet
6%

Geslacht
Man
Vrouw

4%
7%

Opleidingsniveau
Lager onderwijs
Middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs

13%
3%
1%

Leeftijd
12 - 25 jaar
25 - 35 jaar
35 - 45 jaar
45 - 55 jaar
55 - 65 jaar
65 -75 jaar
75+

1%
0%
0%
1%
3%
13%
36%

Migratie-achtergrond
Nederland
Met migratie-achtergrond
Migratie-achtergrond: niet-Westers

6%
8%
3%

Arbeidsmarktpositie
Werkzame beroepsbevolking
Niet-werkzame beroepsbevolking

1%
13%

Tabel 4: % nog nooit internet gebruikt (2017). Bron: CBS Internet; toegang, gebruik en faciliteiten

Geen internet thuis
8% van alle huishoudens heeft thuis geen toegang tot internet. Onder 75-plussers ligt dit percentage op 40%
(bron: CBS Internet; toegang, gebruik en faciliteiten, 2017). Huishoudens zonder internet hebben hiervoor vaak
simpelweg geen interesse, of ze vinden het niet zinvol. Een andere veelgenoemde reden is een gebrek aan kennis
en vaardigheden om te internetten.
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Geen mobiel internet
18% van de mensen van 12 jaar en ouder maakte in de afgelopen 3 maanden geen gebruik van mobiel internet
(smartphone, laptop of tablet). Het gaat daarbij logischerwijs wederom vooral om laagopgeleiden, ouderen (en
met name de 75-plussers) en de niet-werkzame beroepsbevolking.

2017
Totaal (% vanaf 12 jaar)

Geen gebruik mobiel internet
18%

Geslacht
Man
Vrouw

16%
19%

Opleidingsniveau
Lager onderwijs
Middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs

31%
14%
7%

Leeftijd
12 - 25 jaar
25 - 35 jaar
35 - 45 jaar
45 - 55 jaar
55 - 65 jaar
65 -75 jaar
75+

3%
3%
6%
12%
19%
39%
67%

Migratie-achtergrond
Nederland
Met migratie-achtergrond
Migratie-achtergrond: niet-Westers

18%
19%
15%

Arbeidsmarktpositie
Werkzame beroepsbevolking
Niet-werkzame beroepsbevolking

7%
35%

Tabel 5: Geen gebruik van mobiel interne in de afgelopen 3 maanden, naar persoonskenmerken
Bron: CBS, 2017

Geen Internetbankieren
18% van de mensen van 12 jaar en ouder doet niet aan Internetbankieren in 2017. Internetbankieren is minder
gebruikelijk onder jongeren van 12 tot 15 jaar, en onder 75-plussers. Bij jongeren hangt dit waarschijnlijk samen
met het feit dat deze groep minder vaak een eigen lopende rekening heeft. Laagopgeleiden (60% van hen doet dit
wel) internetbankieren minder vaak dan gemiddeld, en mannen scoren iets hoger dan vrouwen: 84 tegen 80%.
Ook onder de werkzame beroepsbevolking wordt internetbankieren vaker gedaan dan onder de niet-werkzame
beroepsbevolking (93% versus 64% gebruik).
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Niet actief op sociale media
16% van de Nederlanders is in 2017 niet actief op een sociaal netwerk. In 2012 lag dit percentage nog duidelijk
hoger, namelijk 43 procent. Sociale netwerken zijn meer in trek bij hoogopgeleiden dan bij laagopgeleiden. Dit
heeft voor een deel te maken met het feit dat ouderen aanzienlijk minder vaak op een sociaal netwerk zitten, en
gemiddeld ook lager opgeleid zijn.
Niet E-shoppen
24% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft in 2017 geen online aankopen gedaan. In 2012 was dit 36%.
Het gaat daarbij vooral om mensen van 65 jaar en ouder.
Geen gebruik E-overheid
32% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder heeft in 2017 geen gebruik gemaakt van een overheidswebsite.
Overheidswebsites omvatten zowel websites van overheidsinstanties (zoals voor burgerzaken, sociale
voorzieningen of officiële documenten) als die van andere publieke instanties (zoals waterleveranciers,
gezondheids- of onderwijsinstellingen).

3.2

Digitale situatie in Zuid-Holland

Er is geen onderzoek in Zuid-Holland gedaan naar digitale vaardigheid. In dit hoofdstuk worden de landelijke CBScijfers daarom omgerekend naar Zuid-Holland. Daarnaast worden de landelijke cijfers uit het PIAAC-onderzoek
over laaggeletterdheid in Nederland toegevoegd. Het is aannemelijk dat de landelijke percentages voor een groot
deel ook opgaan voor de provincie Zuid-Holland.
Om een indicatie te geven van de omvang van het aantal digitale achterblijvers kan op basis van het onderzoek
van CBS (2017) en PIAAC (2013) van een beredeneerde calculatie voor Zuid-Holland met de nodige
voorzichtigheid de volgende schatting gemaakt worden. Het geschatte aantal minder digitaal vaardige inwoners
van Zuid-Holland ligt op 550.000.
Aantal in ZuidHolland in
2017
3.163.422

Geschat % geen of weinig
ICT-vaardigheden

Geschat aantal in ZuidHolland (afgerond)

17%

550.000

65 - 75-jarigen
75-plussers

365.123
273.906

30%
32%

110.000
90.000

Laagopgeleiden

784.000

30%

250.000

Niet-werkzame
beroepsbevolking

104.000

28%

30.000

Totaal inwoners
vanaf 12 jaar

Tabel 6: Bevolkingsgroepen met een meer dan gemiddelde kans op lage ICT-vaardigheden, inschatting van het aantal in Zuid-Holland

Laaggeletterdheid en geen of weinig digitale vaardigheden gaan veelal samen. Gemiddeld is de laaggeletterdheid
in Zuid-Holland 15% van de beroepsbevolking. In Nederland ligt dit op 11,9%. Zie bijlage I voor de omvang en
spreiding van laaggeletterdheid in Zuid-Holland.
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Het aantal laaggeletterden en/of laaggecijferden van 16 jaar en ouder in Zuid-Holland wordt ingeschat op circa
700.000.
Uit het PIAAC-onderzoek weten we dat de belangrijkste risicofactoren voor laaggeletterdheid zijn: leeftijd,
opleiding, werkloosheid en migratie-achtergrond. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat dit ook groepen
zijn die een groter risico hebben op geen tot weinig digitale vaardigheden.
Zoals we eerder zagen, zijn er naast het hebben van geen of weinig digitale vaardigheden, nog andere indicatoren
die wijzen op een digitale achterstand. Hieronder een schatting van het aantal inwoners van Zuid-Holland dat
hiermee te maken heeft.

Niet actief op
sociaal netwerk
Doet niet aan
internetbankieren
Geen online
aankopen
Geen gebruik
overheidswebsite
Geen gebruik van
mobiel internet

Aantal 12+ in ZuidHolland in 2017
3.163.422

Geschat %
16%

Geschat aantal in ZuidHolland (afgerond)
510.000

3.163.422

18%

570.000

3.163.422

24%

760.000

3.163.422

32%

1.000.000

3.163.422

18%

570.000

Tabel 7: Andere indicatoren voor het hebben van geen of weinig digitale vaardigheden, inschatting van het aantal in Zuid-Holland
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4

Digitale Achterblijvers

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de digitale achterblijvers. Uit cijfers van het CBS blijkt dat bepaalde
bevolkingsgroepen in Nederland niet of slechts in beperkte mate beschikken over digitale vaardigheden. Deze
worden aangemerkt als digitale achterblijvers. Het gaat men name om de volgende bevolkingsgroepen:
•
•
•
•

Laaggeletterden en laagopgeleiden
Ouderen
Mensen met een beperking
Mensen die in armoede leven

De hierboven genoemde groepen kunnen overigens niet los van elkaar gezien worden. Er is een behoorlijke
overlap. Zo zijn ouderen en migranten en mensen met een beperking ook vaak laagopgeleid en laaggeletterd.

4.1

Laagopgeleiden en laaggeletterden

Laagopgeleiden scoren minder goed in digitale vaardigheden dan mensen met een hogere opleiding. Van
degenen met alleen lager onderwijs heeft 30% geen of weinig digitale vaardigheden (CBS, 2017).

Totaal
Opleidingsniveau
Lager onderwijs
Middelbaar
onderwijs
Hoger onderwijs

Geen
Weinig
% van personen vanaf 12 jaar
0%
17%

Basis

Meer dan basis

31%

44%

1%
0%

29%
15%

25%
38%

29%
44%

0%

6%

29%

65%

Tabel 8: Totale ICT-vaardigheden in Nederland naar opleidingsniveau, 2017
Bron: CBS, ICT-gebruik van huishoudens en personen. De percentages hebben betrekking op personen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek
internet gebruikt hebben. Om die reden tellen ze niet op tot 100: niet iedereen heeft in die drie maanden internet gebruikt.

Niet alle laagopgeleiden doen het slecht. Het zijn binnen deze groep met name de laaggeletterden die moeite
ondervinden met internet en computer, omdat digitale vaardigheden nu eenmaal sterk samenhangen met taalen rekenvaardigheid. Voor alle vijf genoemde domeinen zijn basale taalvaardigheden nodig, dus om ICT-systemen
te gebruiken, om zorg te dragen voor beveiliging, privacy en gezondheid, om informatie te zoeken en te
verwerken en om digitaal te communiceren.
Laaggeletterden zijn mensen met lage functionele taal- en rekenvaardigheden. De OESO gebruikt daarvoor de
volgende definities:
Taalvaardigheden: Het vermogen om geschreven teksten te begrijpen en gebruiken om deel te nemen in de
samenleving, doelen te bereiken, en kennis en potentie te ontwikkelen.
Rekenvaardigheden: Het vermogen om cijferkundige informatie en ideeën te vinden, gebruiken, interpreteren en
communiceren, om te kunnen omgaan met de verscheidenheid van de wiskundige uitdagingen van het volwassen
leven.
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Laaggeletterdheid in Nederland en Zuid-Holland
In de door Probiblio opgestelde ‘Themapublicatie laaggeletterdheid Zuid-Holland’ uit 2018 wordt er dieper in
gegaan op het onderwerp laaggeletterdheid en de situatie op het gebied van laaggeletterdheid in Zuid-Holland.
Hieronder volgt een samenvatting. Voor meer informatie kan bovenstaande themapublicatie geraadpleegd
worden.
In de groep tussen 16 en 65 jaar zijn 1,3 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd. Daarvan scoren 300.000
mensen onder het eindniveau van groep 8 van het basisonderwijs, de rest haalt het eindniveau van het vmbo
niet. Daarnaast zijn er nog eens 450.000 mensen laaggecijferd.
Maar de groep van 65 jaar en ouder valt nog buiten deze cijfers. Berekend is dat binnen deze groep ook nog eens
740.000 mensen laaggeletterd en/of laaggecijferd zijn in Nederland.
In totaal hebben dus ruim 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met taal en/of rekenen. Dit is 18% van
de totale bevolking van 16 jaar en ouder (Algemene Rekenkamer, 2016).
Toegerekend naar Zuid-Holland betekent dit rond de 350.000 laaggeletterden in de leeftijdscategorie 16 tot 65
jaar; 15% van de beroepsbevolking. Rekenen we hier de 65-plussers bij dan kom je in totaal in Zuid-Holland op
een getal van ruim 700.000 mensen (zie bijlage I).
Laaggeletterden en -gecijferden zijn vanwege hun beperkte taalvaardigheden ook minder digitaal vaardig.
Laaggeletterden die wel een computer en internet kunnen gebruiken, beschikken bovendien vooral over lage
informatievaardigheden. Zij kunnen wel eenvoudige online taken uitvoeren, zoals e-mailen, maar hebben moeite
met meer complexe online taken. Denk daarbij aan doorklikken/ navigeren via verschillende pagina’s om de juiste
informatie te vinden, ‘slim’ zoeken binnen grote hoeveelheden informatie of online informatie, producten of
diensten vergelijken en beoordelen op relevantie of betrouwbaarheid (Stichting Lezen & Schrijven, 2015).
Naast het verschil in vaardigheden, is er een verschil in het gebruik van internet en computers tussen hoger en
lager opgeleiden. Hoger opgeleiden gebruiken computer en internet weliswaar net als lager opgeleiden vooral
voor e-mailen, surfen en internetbankieren, maar kennen daarnaast een meer functioneel computergebruik,
gericht op het vinden van informatie, op communicatie en diensten. Voor lager opgeleiden is computer- en
internetgebruik vaker consumptief van aard en vooral gericht op vermaak, chatten en downloaden (Stichting
Lezen & Schrijven, 2015).

4.2

Ouderen

Van de 65 tot 75-jarigen had 30% in 2017 geen of weinig ICT-vaardigheden, terwijl slechts 14% meer dan digitaal
vaardig was. Onder 75-plussers ligt dit nog hoger: 34% van hen heeft in 2017 geen of weinig ICT-vaardigheden en
slechts 5% is meer dan digitaal vaardig.
Bij de jongeren is dat beeld omgekeerd. In de groep 12 tot 25-jarigen is 10% minder digitaal vaardig, maar 71% is
meer dan digitaal vaardig (CBS, 2017).
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Totaal
Leeftijd
12 tot 25 jaar
25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar
55 tot 65 jaar
65 tot 75 jaar
75 jaar of ouder

Geen
Weinig
% van personen vanaf 12 jaar
0%
17%

0%
0%
0%
0%
1%
0%
2%

10%
9%
13%
15%
22%
30%
32%

Basis

Meer dan basis

31%

44%

18%
26%
29%
37%
42%
40%
22%

71%
64%
57%
45%
30%
14%
5%

Tabel 9: Digitale vaardigheden en leeftijd (2017)
Bron: CBS, ICT-gebruik van huishoudens en personen. De percentages hebben betrekking op personen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek
internet gebruikt hebben. Om die reden tellen ze niet op tot 100: niet iedereen heeft in die drie maanden internet gebruikt.

Dat ouderen zoveel slechter scoren in digitale vaardigheden is deels toe te schrijven aan het feit dat er binnen
deze groep meer laaggeletterden zijn. Daarnaast hebben ouderen eenvoudigweg minder vanzelfsprekend
ervaring opgedaan met ICT. Jongeren groeien op in een digitale wereld en leren spelenderwijs en op school hoe
ze de computer en het internet kunnen gebruiken. Ouderen hebben vaak gewerkt in een periode dat digitale
vaardigheden helemaal niet of alleen voor bepaalde functies nodig waren. Of ze hebben op de werkvloer alleen
het begin van de digitale revolutie meegemaakt en zijn blijven steken op het digitale niveau van toen.
Digitale vaardigheden moeten bovendien onderhouden worden: het is een kwestie van use it or lose it. Wanneer
mensen met pensioen gaan, zal er vaak een stimulans wegvallen om allerlei digitale vaardigheden te blijven
gebruiken. En ten slotte kunnen mentale vermogens afnemen bij het ouder worden. Zowel de geletterdheid als
de digitale vaardigheid kan dan snel afnemen.
Demografische ontwikkelingen
Omdat jongeren zoveel vaardiger zijn op het internet en met ICT-apparatuur, lijkt het of het probleem van
laaggeletterdheid en lage digitale vaardigheid op termijn zou kunnen verdwijnen. Over 25 jaar zijn immers veel
laaggeletterden en digitaal minder vaardigen uit de huidige groep 65-pussers overleden.
Echter, de groep 65-plussers groeit. Van de leeftijdsgroep 45-65-jarigen is 18% niet tot weinig digitaal vaardig
(CBS, 2017). Deze groep is omvangrijk en dat maakt dat de groep 65-plussers van straks groter is dan nu. Waar
Nederland begin 2017 nog 3,1 miljoen 65-plussers telt (20% van de bevolking), zijn dat er in 2040 4,7 miljoen (26%
van de totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plussers. Het is een kwetsbare groep die vaker afhankelijk is van
overheidsvoorzieningen en die vaker een beroep doet op de gezondheidszorg. Digitale vaardigheden zijn dus ook
juist voor ouderen erg belangrijk.
Dat in de toekomst ouderen meer digitaal vaardig zijn, valt ook te betwijfelen omdat het pakket aan digitale
vaardigheden verandert: er zijn steeds weer nieuwe vaardigheden nodig om mee te kunnen komen. Wie nu al
minder digitaal vaardig is en wie niet uitgedaagd wordt om digitaal vaardig te blijven, zal straks deze nieuwe
vaardigheden ook niet beheersen.
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4.3

Mensen met een beperking

Omdat het kennisniveau en de mate van geletterdheid in sterke mate de digitale vaardigheden bepalen, zullen
mensen met een (verstandelijke) beperking behoren tot de groep die onvoldoende digitaal vaardig is. Maar ook
mensen met fysieke beperkingen behoren tot de groep achterblijvers. Zij zijn vaker werkloos, terwijl de werkvloer
de plaats bij uitstek is om digitale vaardigheden te vergroten. Ook zijn apparatuur en websites niet altijd
afgestemd op hun mogelijkheden en behoeften. Zij kunnen dan internet en computers niet eens ten volle
benutten.

4.4

Mensen die in armoede leven

Volwassenen die in armoede leven, houden zich primair bezig met overleven in de waan van de dag en
ondervinden weinig ruimte om hun perspectief te verbeteren. Door deze omstandigheden beschikken ze vaak
beperkt over adequate digitale apparatuur en hebben zij tevens een beperkt doen-vermogen om de benodigde
digitale zelfredzaamheid op te bouwen. Vaak wordt DigiD in verband met problemen gebracht: mensen krijgen
soms schulden omdat ze niet weten hoe ze moeten inloggen, niet weten hoe een DigiD code werkt en ze
daardoor voorzieningen mislopen. Als mensen iets te regelen of te vragen hebben moeten ze dat meestal online
doen. Voor de meeste minima zijn randvoorwaarden zoals het up-to-date zijn van software, betaalbare wifi en
het niet hoeven delen met veel gezinsleden van invloed op de toegang tot de digitale wereld. De behoefte aan
een printer komt vaak voort uit de behoefte overzicht en grip te hebben op onderwerpen als inkomen,
gezondheid, wonen en zorg. Uit onderzoek in de gemeente Amsterdam blijkt dat veel minima gezinnen beperkt
digitaal redzaam zijn en zich onvoldoende kunnen redden in de maatschappij.
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5

Digitale kloof

Internet, sociale media en computerprogramma’s zijn inmiddels verweven met alle facetten van ons dagelijks
leven. Internet is een belangrijke bron van informatie en biedt een breed scala aan mogelijkheden om de (sociaal)
maatschappelijke positie te verbeteren. Het kunnen benutten van deze mogelijkheden is essentieel. Zeker nu veel
organisaties (waaronder de overheid) van de burger verwachten dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van
gezondheid, persoonlijke financiën, wonen en de arbeidsmarkt. Er is in Nederland echter een verschil ontstaan
tussen diegenen die kunnen profiteren van digitale informatie- en computertechnologie en zij die dit niet kunnen.
Dit wordt de digitale kloof genoemd. De mogelijkheden die het internet biedt, zijn vaak niet beschikbaar voor de
mensen die deze misschien wel het hardste nodig hebben (Armoederegisseur gemeente Amsterdam, 2017). Het
Cultureel Planbureau liet onlangs de volgende noodkreet horen: “Regie hebben over het eigen leven is een
belangrijke kwaliteit van mensen om welvaart en welzijn (oftewel kwaliteit van leven) te kunnen realiseren. Dat
geldt ook voor het bezitten van basale vaardigheden om met internet om te gaan, e-mails te versturen, of
anderszins te communiceren via sociale media. Er zijn grote groepen mensen in de Nederlandse samenleving –
bijvoorbeeld degenen die laaggeletterd zijn of die een (lichte) verstandelijke beperking hebben – voor wie dit
moeilijk of zelfs onmogelijk is. Zelfs communicatie met de overheid kan voor hen een onmogelijke opgave
worden. Onze informatiesamenleving lijkt hen te vergeten, er ontstaat een digitale kloof.” In dit hoofdstuk wordt
eerst ingegaan op welke maatschappelijke terreinen de digitale kloof zich manifesteert. Vervolgens wordt
ingegaan op de gevolgen van de digitale kloof voor mens en maatschappij.

5.1

Waar manifesteert de digitale kloof zich?

De belangrijkste terreinen waar die digitale kloof zich landelijk en derhalve ook in Zuid-Holland manifesteert, zijn
de arbeidsmarkt, de overheidsvoorzieningen en de gezondheidszorg. Maar ook bij de opvoeding van kinderen,
het afhandelen van financiële zaken en bij allerlei consumentenzaken kunnen niet-digitaal vaardigen de
mogelijkheden niet optimaal benutten.

5.1.1 Arbeidsmarkt
Digitale competenties steeds belangrijker
Was ICT in de jaren ’90 van de vorige eeuw nog vooral van belang voor kantoormedewerkers, inmiddels heeft
binnen de hele arbeidsmarkt een digitaliseringsslag plaatsgevonden. Vaardigheden als informatie zoeken en
communiceren via internet, en het kunnen omgaan met computers en software zijn in bijna alle beroepen een
vereiste. Ook de boer, de thuiszorgmedewerker en de schoonmaker gebruiken ICT om hun werk efficiënter te
kunnen doen.
Wie werk heeft of de arbeidsmarkt op wil, moet daarom over passende digitale vaardigheden beschikken. Dat
geldt voor zowel jonge als oudere, hoger én lager opgeleide werknemers. De techniek blijft zich bovendien
ontwikkelen en die ontwikkelingen gaan snel. Medewerkers moeten een leven lang leren om competent te
blijven. Het Institute for the Future heeft in 2011 onderzocht welke competenties van belang zijn op de
arbeidsmarkt in 2020. Van de acht geformuleerde competenties zijn er drie direct geassocieerd met ICT:
computational thinking, inzicht in nieuwe media en efficiënte informatieverwerking (Institute for the Future,
2011).
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Werk zoeken vaker online
Digitale vaardigheden zijn niet alleen belangrijk op het werk, maar ook om werk te zoeken en om te solliciteren.
Want bedrijven zoeken steeds vaker online naar nieuwe medewerkers. Door vacatures op hun eigen websites en
op vacaturesites te plaatsen, maar steeds vaker door gebruik te maken van social media, met name LinkedIn,
Facebook en Twitter.
In 2017 verschenen er in Nederland maar liefst 1,7 miljoen unieke vacatures online. Met name in de vraag naar
lager opgeleiden was een duidelijke groei van online vacatures merkbaar. In bijna 57% van alle vacatures werd om
iemand met maximaal mbo-diploma gevraagd (Textkernel, 2018). Toch zoeken middelbaar en laagopgeleiden van
18 tot en met 65 jaar minder vaak een baan via internet dan hoger opgeleiden. De laatste jaren zijn op dit punt de
verschillen tussen opleidingsniveaus flink gegroeid. In 2012 zocht van de hoogopgeleide volwassenen 24% online
een baan, tegen 20% van de laagopgeleiden. In 2016 lagen deze percentages echter ver uit elkaar: respectievelijk
31% tegen 19% (CBS, 2017).
Wie werk zoekt of wie gevonden wil worden, moet online van alles kunnen. Van gericht zoeken naar vacatures,
tot het netjes in een pdf opmaken van een cv met foto, een motivatietekst schrijven en via een vacaturesite of
webtekst reageren. Maar ook: zorgen voor een goed LinkedIn- en Facebook profiel. Voor wie onvoldoende
digitaal vaardig is, worden de kansen op de arbeidsmarkt steeds kleiner.

5.1.2 Overheidsvoorzieningen
De Nationale Ombudsman wijst er in zijn jaarverslagen 2012, 2014 en 2016 op dat de relatie tussen de burger en
overheid in Nederland is veranderd en dat dat tot problemen leidt. Van de burger wordt vaker dan voorheen
verwacht dat hij zijn zaken met de overheid zelf regelt. Voor belastingaangifte of kwijtschelding van
gemeentebelastingen, voor de aanvraag van een uitkering, toeslagen of een vergunning voor een verbouwing,
voor het krijgen van een Wmo-voorziening of jeugdhulp, er zijn talloze momenten waarop de burger online
contact moet maken met de overheid. Digitalisering maakt de dienstverlening van de overheid weliswaar sneller
en toegankelijker, maar daarvan profiteert alleen degene die digitaal vaardig is. Wie niet over goede digitale en
taalvaardigheden beschikt, kan grote problemen ondervinden bij het regelen van zijn overheidszaken.
Niet alleen is het lastig om zaken online te regelen met de overheid, vaak zijn de verschillende
overheidsvoorzieningen zelf erg complex. Zelfs academici struikelen daarover, maar zij kunnen er vaak beter mee
omgaan en weten oplossingen te bedenken. Lager opgeleiden hebben veel meer moeite met de (online)
informatie. Ze kunnen daardoor moeilijk doorgronden of zij voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te
komen voor een voorziening. Ook hapert de online communicatie met de overheid nogal eens vanwege
technische mankementen. Minder digitaal vaardigen begrijpen dan vaak niet wat er mis is of wat ze fout hebben
gedaan. Ook het gebruik van DigiD en van MijnOverheid is voor hen een groot probleem.
Dat mensen met weinig digitale vaardigheden moeite hebben hun overheidszaken te regelen, is problematisch.
Want in deze groep zijn ouderen, laaggeletterden, migranten, vluchtelingen en mensen met een beperking
oververtegenwoordigd. En juist deze groepen zijn vaker afhankelijk van de overheid. Als zij afhaken omdat de
online hindernissen te groot zijn, lopen ze het risico dat ze belangrijke informatie en voorzieningen missen
(Ombudsman, Jaarverslag 2016).
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Woningcorporaties en zorgverzekeraars
Het is niet alleen de overheid waar de dienstverlening in hoge mate gedigitaliseerd is. Hetzelfde proces is gaande
bij woningcorporaties en zorgverzekeraars. Veel huurders en verzekerden hebben moeite met lezen en schrijven
en zijn niet digitaal vaardig genoeg om hun woon- en verzekeringszaken online te regelen. Zij lopen daardoor
sneller tegen problemen aan, bijvoorbeeld als zij een woning of zorgverzekering zoeken of een huur- of
premieachterstand hebben.

5.1.3 Gezondheidszorg
E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de
gezondheidszorg. Denk aan videocontact met thuiszorgmedewerkers, telemonitoring van patiënten met
chronische aandoeningen, apps om gezondheid te bevorderen en digitale zelfhulpprogramma’s. Ook kan e-health
mensen met gezondheidsproblemen voorzien van belangrijke informatie over preventie, zorg en gezondheid
zoals sporten, bewegen, gezonde voeding en opvoeding.
Mensen met een beperking, ouderen, migranten en laaggeletterden zouden veel baat kunnen hebben bij e-health
toepassingen. Het zijn vaak mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding. Deze groep leeft gemiddeld
zeven jaar korter en brengt 19 jaar in minder goed ervaren gezondheid door dan de groep hoger opgeleiden.
Omdat e-health leidt tot een effectievere behandeling, therapietrouw en zorgvuldiger medicijngebruik, kan het
een belangrijk instrument zijn om de grote gezondheidsverschillen in Nederland terug te dringen.
Maar precies voor de groepen die veel baat zouden hebben bij e-health, zijn een groot deel van de bestaande ehealth-toepassingen minder toegankelijk (De eerstelijns, 2018). Deze groepen zijn vaker laaggeletterd en
beschikken over beperkte digitale vaardigheden. Daardoor kunnen zij de informatie op websites en apps vaak niet
vinden of begrijpen. Online interventies, apps, websites en patiëntportals zijn bovendien vaak veel te ingewikkeld
en allesbehalve toegankelijk. Ze bevatten bijvoorbeeld lange teksten, medisch jargon en ingewikkelde
keuzemenu’s.
De vrees bestaat daarom dat e-Health toepassingen juist leiden tot sociale ongelijkheid in toegang, gebruik of
kwaliteit van zorg (Huisarts en Wetenschap, 2017). Er kan een tweedeling in de gezondheidszorg ontstaan tussen
mensen die e-health gebruiken en degenen die dat niet doen. Het probleem lijkt alleen maar groter te worden
omdat technologische toepassingen in de gezondheidszorg naar verwachting een grote vlucht nemen.

5.1.4 Opvoeding
Een flink deel van het leven van kinderen speelt zich tegenwoordig online af. Het is van groot belang dat zij
mediawijs worden, goede informatie- en communicatievaardigheden hebben en hun schoolopdrachten met
behulp van computer en internet kunnen maken. Ouders zouden hen daarbij moeten kunnen ondersteunen.
Maar als zij zelf niet over digitale vaardigheden beschikken, is dat onmogelijk. Ook het contact met school is
moeilijker voor mensen met beperkte digitale vaardigheden. Scholen richten hun contactmogelijkheden steeds
vaker digitaal in. En ouders worden geacht de voortgang van hun kind op school te volgen via een programma als
Magister (Armoederegisseur gemeente Amsterdam, 2017).
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5.1.5 Consumentenzaken
Wie zich niet op de digitale snelweg begeeft, kan moeilijker of soms helemaal niet allerlei consumentenzaken
regelen. Denk aan het zoeken van productinformatie, het vergelijken van (abonnements)prijzen, online winkelen,
tickets boeken, verzekeringen afsluiten, internetbankieren en nog veel meer. Wie onvoldoende digitale
vaardigheden heeft, kan deze mogelijkheden maar moeilijk benutten. Ook buiten de computer of laptop om
wordt er een beroep gedaan op digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld om de ov-chipkaart op te laden, de
wasmachine te bedienen, geld te pinnen en gemiste televisie-uitzendingen terug te bekijken.

5.2

Gevolgen digitale kloof

Minder digitaal vaardigen hebben minder mogelijkheden en kansen in de samenleving en lopen het risico steeds
verder achterop te raken. Maar ook voor de samenleving als geheel is het schadelijk als een substantieel deel van
de bevolking laaggeletterd en niet digitaal vaardig is. Wat zijn de grootste risico’s?

5.2.1 Tweedeling in de samenleving
In de Sociale Staat van Nederland van 2017 concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de kwaliteit
van leven van Nederlanders sinds 1990 op veel terreinen beter is geworden. Maar het rapport wijst ook op een
aantal hardnekkige problemen en ongelijkheden. Een groep mensen met weinig eigen mogelijkheden voor
verbetering, heeft een minder goede leefsituatie en voelt zich minder gelukkig. Het gaat om ongeveer 5% van de
volwassen bevolking, een percentage dat door de jaren heen gelijk is gebleven.
In die groep mensen met weinig eigen mogelijkheden voor verbetering, zijn laaggeletterden
oververtegenwoordigd. Het ziet er niet naar uit dat hun positie in de toekomst verbetert. In de editie van het
Sociaal en Cultureel Rapport (Van den Broek et al. 2016) wordt geschetst hoe Nederland er in 2050 uit zou
kunnen zien. De trend die beschreven wordt, is nu in 2018 al duidelijk zichtbaar. Het beeld is tweeledig: enerzijds
zal het leven veel complexer en dynamischer worden. Om zich in die wereld staande te kunnen houden, moeten
individuele burgers over behoorlijk wat vaardigheden beschikken. Anderzijds zien we een terugtrekkende
overheid die van burgers verwacht dat zij zelf de regie over hun leven nemen en dat zij zich vaker maatschappelijk
inzetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Omgekeerd moeten zij bij ziekte, handicaps of andere
tegenslagen een beroep doen op hun sociale netwerk. Zo helpen burgers zichzelf en elkaar vooruit, in plaats van
afhankelijk te zijn van de overheid: de participatiesamenleving.
Deze ontwikkeling kan volgens het SCP echter leiden tot nieuwe vormen van maatschappelijke ongelijkheid en
achterstelling. Want de verschillen in de samenleving worden niet meer – zoals in het verleden – voornamelijk
veroorzaakt door verschillen in economisch kapitaal en opleidingsniveaus. Ook sociaal kapitaal (een goed sociaal
netwerk), cultureel kapitaal (kennis, houding, opvattingen) en persoonskapitaal (leervermogen, intelligentie,
talent, vakmanschap, creativiteit, flexibiliteit, innovatievermogen) zijn nodig om mee te komen in de snel
veranderende en veeleisende samenleving. De huidige maatschappelijke scheidslijn tussen de haves en de
havenots, verandert langzaam maar zeker in een scheidslijn tussen de cans en cannots (SCP, De Toekomst
Tegemoet).
Digitale vaardigheden vormen slechts een onderdeel van de complexe problemen waar achterblijvers mee te
maken hebben. Maar om mogelijkheden en kansen te benutten en zo de leefsituatie te verbeteren, zijn digitale
vaardigheden en geletterdheid een voorwaarde.

Pagina 30 van 56

5.2.2 Maatschappelijke en bedrijfsmatige kosten
Kosten voor de samenleving
Hieronder volgt een overzicht van de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid. Aangezien er een sterke
samenhang bestaat tussen laaggeletterdheid en mensen met beperkte digitale vaardigheden geeft dit ook een
indruk van de maatschappelijke kosten van beperkte digitale vaardigheden.
Functionele laaggeletterdheid onder volwassenen in Nederland leidt tot hoge maatschappelijke kosten. Die
kosten zijn hoog, zowel voor laaggeletterden zelf als voor de overheid. Laaggeletterden lijden financiële schade
doordat zij vaker een laag inkomen hebben, ze vaker werkloos zijn en afhankelijk van een bijstandsuitkering. De
kosten voor uitkeringen en extra sociale zekerheid zijn voor de overheid. Als laaggeletterden wel werken, hebben
zij vaak een lager bruto-uurloon. Ook werkende laaggeletterden lijden dus inkomstenverlies, maar de overheid
ook, want die mist belastinginkomsten. Verder hebben laaggeletterden vaker een ongezonde levensstijl en maken
meer gebruik van de zorg.
PricewaterhouseCoopers heeft berekend dat de totale maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid op €1,13
miljard euro per jaar uitkomt (PwC, 2018). 2,5 miljoen laaggeletterden lopen zelf ruim 500 miljoen euro
inkomsten mis, en kosten de samenleving een vergelijkbaar bedrag aan uitkeringen en zorg.
Productiviteitsverlies
In 2012 presenteerden onderzoekers van de Universiteit Twente al een rapport (CNTR ALT DEL, van Deursen en
van Dijk) waaruit bleek dat een groot deel van de Nederlandse werknemers problemen heeft op het werk door
gebrekkige digitale vaardigheden. De Nederlandse werknemer besteedt dagelijks maar liefst 8% van zijn werktijd
aan ICT-problemen en gebrekkige digitale vaardigheden. Laagopgeleiden verliezen zelfs tot wel 10% van hun
werktijd. Bijna twee jaar later kwamen dezelfde onderzoekers in opdracht van Digivaardig & Digiveilig met een
vervolg op het rapport. Daaruit bleek dat de problemen onverminderd groot waren. Het productieverlies wordt
overigens niet alleen veroorzaakt doordat werknemers moeite hebben met de computer, maar ook doordat zij
voor de oplossing een beroep doen op hun collega’s, die daardoor tijd verloren en dus ook minder productief
waren.
De onderzoeksmethode gaf onvoldoende zekerheid over de kosten van productiviteitsverlies. Maar geschat
wordt dat het productiviteitsverlies over de gehele beroepsbevolking ongeveer 19,3 miljard euro per jaar
bedraagt.
5.2.3 Verlies van sociale cohesie
Laaggeletterdheid leidt niet alleen tot maatschappelijke kosten, maar heeft ook effect op de sociale cohesie in de
samenleving: het vertrouwen van mensen in de samenleving en de mate waarin ze ‘meedoen’. Mensen die
moeite hebben met rekenen en taal hebben vaak minder vertrouwen in de politiek. Ook hebben zij vaak het
gevoel dat zij geen invloed hebben op de politiek. Ze doen minder aan vrijwilligerswerk en hebben minder
vertrouwen in de medemens. En de werkloosheid waarmee ze vaker te maken hebben, vergroot de kans op
crimineel gedrag (PwC, Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid).
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6

Het dichten van de digitale kloof

De digitale kloof vormt landelijk en derhalve ook in Zuid-Holland een probleem, niet alleen voor de kwetsbare
groep achterblijvers, maar ook voor de samenleving als geheel. Het verbeteren van de basisvaardigheden lezen,
schrijven en omgaan met de computer verdient dan ook veel aandacht en vraagt om een effectieve aanpak.

6.1

Aanpak laaggeletterdheid en digitale vaardigheden

De overheid spant zich in om betrokken partijen te stimuleren, ondersteunen en adviseren in het ontwikkelen en
uitvoeren van activiteiten om laaggeletterdheid terug te dringen en digitale vaardigheden te bevorderen. Dit is
van groot belang omdat de overheid beleid ontwikkelt om Nederland als dé digitale koploper van Europa te
positioneren. In het beleidsplan ‘Nederlandse Digitaliseringsstrategie’ stelt het ministerie BZK: “…dat mensen op
latere leeftijd blijven leren en ontwikkelen voor veranderende beroepen en taken. En dat we kwetsbare groepen
blijven ondersteunen. Het kabinet wil dat iedereen mee kan doen en kan profiteren.” De regering wil werken aan
scholingsinitiatieven voor mensen met beperkte digitale vaardigheden. De overheid is inmiddels actief met een
aantal programma’s.

6.1.1 Tel mee met Taal
Met het actieprogramma 2016-2018 Tel mee met Taal wil de overheid laaggeletterdheid voorkomen en
bestrijden. Gemeenten, scholen, bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere partners worden ondersteund met
advies, onderzoek en materialen om cursisten te werven, te trainen en te toetsen. De bedoeling is om alle
betrokken partners op lokaal en regionaal niveau structureel beter te laten samenwerken. De digitale
vaardigheden zijn een vanzelfsprekend deel geworden van Tel mee met Taal; het actieprogramma loopt tot eind
2019.

6.1.2 Taal voor het Leven
Centraal in de uitvoering van Tel mee met Taal staan landelijke programma’s die hun waarde hebben bewezen.
Voor de doelgroep volwassenen is dat Taal voor het Leven, dat in 2012 ontwikkeld is door Stichting Lezen &
Schrijven. Taal voor het Leven is gericht op het opzetten en onderhouden van taalnetwerken: lokale en regionale
samenwerkingsverbanden die ondersteund worden met landelijk ontwikkelde cursus- en wervingsmaterialen. De
samenwerking moet er bovendien toe leiden dat het plaatselijk taalaanbod en de behoefte van de doelgroep
goed op elkaar aansluiten. Vanuit het taalnetwerk kan een Taalhuis, steeds vaker een digiTaalhuis, opgebouwd
worden. Dit is een herkenbare fysieke plek, meestal in de bibliotheek, voor volwassenen waar zij beter kunnen
leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer en internet. Zij vinden er informatie, volgen er
cursussen of worden doorverwezen naar andere instellingen.

6.1.3 Digitaal Hulpplein
De digitale samenleving vraagt om een digitaal vaardige burger. In opdracht van de ministeries SZW en BZK is met
een groot aantal partijen in 2014 het Digitaal Hulpplein ontwikkeld. Door de krachten te bundelen willen deze
partijen (o.a. ECP, Digisterker, Seniorweb, KB) ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen over de digitale
vaardigheden beschikken die nodig zijn in de informatiemaatschappij. Bij het Digitaal Hulpplein kunnen mensen
hun digitale vaardigheid (laten) testen.
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Ook kunnen ze informatie vinden over een oefenlocatie en een cursus in de buurt om hun digitale vaardigheden
te verbeteren. Er wordt intensief samengewerkt met een groot aantal doorverwijzers: organisaties die regelmatig
te maken hebben met mensen die minder digitaal vaardig zijn en hen doorverwijzen naar het Digitaal Hulpplein.

6.2

De rol van de bibliotheken

Een belangrijke rol bij de ondersteuning van mensen met digitale achterstanden, is weggelegd voor de
bibliotheeksector. Om te beginnen heeft de bibliotheek veel kennis en ervaring in huis wat betreft de aanpak van
laaggeletterdheid, die een uitstekende basis vormen voor de ontwikkeling van een aanbod op het gebied van
digitale vaardigheden. Verder is de bibliotheek een toegankelijke plek in de buurt voor de beoogde doelgroepen.
En ten slotte zijn bibliotheken gewend met veel (lokale) partijen samen te werken om problemen aan te pakken.

6.2.1 Non-formele educatie
Bibliotheken zijn in de afgelopen jaren bovendien veranderd van een klassieke uitleenbibliotheek naar een brede
maatschappelijke bibliotheek. Om burgers te ondersteunen in het verwerven en onderhouden van
basisvaardigheden bieden bibliotheken verschillende diensten en programma’s aan, zoals cursussen, trainingen
en workshops, losse (eenmalige) activiteiten en informatiebijeenkomsten. Maar ook persoonlijke begeleiding en
advies, doorverwijzing naar instanties, inloopspreekuren en oefenmogelijkheden. Zo is de bibliotheek een nonformeel educatief centrum geworden, met name op het gebied van basisvaardigheden.

6.2.2 Samenwerking met partners
Hun non-formeel educatieaanbod realiseren bibliotheken in samenwerking met uiteenlopende partners. Landelijk
zijn dat bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), Stichting Lezen & Schrijven,
Oefenen.nl, Stichting Digisterker en Seniorweb. Lokaal zoekt de bibliotheek samenwerking met stakeholders die
veel te maken hebben met het probleem van laaggeletterdheid en kunnen bijdragen aan een oplossing. Te
denken valt aan gemeenten, scholen, gezondheidsinstellingen, werkgevers, vrijwilligersorganisaties en
vluchtelingenwerk. Binnen de bibliotheeksector zijn het de Koninklijke Bibliotheek (KB), Provinciale
Ondersteuningsinstellingen (POI’s) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) die de lokale bibliotheken
helpen hun dienstverlening te optimaliseren. Zo biedt Probiblio bibliotheken actieve ondersteuning bij de
uitvoering van de landelijke programma’s De Bibliotheek en basisvaardigheden en de digiTaalhuizen. Voor de
digitale basisvaardigheden betekent dit onder andere dat Probiblio bibliotheken hielp bij hun rol bij het digitaal
zaken doen met de overheid en de Belastingdienst en bij het trainen van bibliotheekmedewerkers voor
Digisterker. Met het programma Taalnetwerk Zuid-Holland ondersteunt Probiblio de bibliotheken meer specifiek
op een aantal thema’s zoals bedrijven, effectmeting en taalvrijwilligers. De doelstelling hierbij is om samen langs
de lijn van taal meer te bereiken. Het belang van digitale vaardigheden wordt hierbij steeds nadrukkelijk naar
voren gebracht. Zo heeft het Taalnetwerk Zuid-Holland onlangs een hand-out voor bedrijven gemaakt waarin het
belang van digitaalvaardige werknemers wordt benadrukt.

6.2.3 De bibliotheek en basisvaardigheden
In 2014 en 2015 heeft de KB de landelijke programmalijn De Bibliotheek en basisvaardigheden ontwikkeld in
nauwe samenwerking met het netwerk van Provinciale Ondersteuningsinstellingen en andere stakeholders. Het
programma werkt aan de ontwikkeling, ontsluiting en implementatie van een landelijke educatieve
programmalijn, zowel op het gebied van taalvaardigheid als van digitale vaardigheden.
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Ook worden bibliotheken ondersteund in de manier waarop zij beleid en activiteiten op dit vlak kunnen
vormgeven. Een belangrijke doelstelling van het programma is dat elke bibliotheek in 2018 een digiTaalhuis heeft
waarin álle dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden in de breedte plaatsvindt.
De KB en SPN werken momenteel aan een gezamenlijk plan basisvaardigheden voor 2019 en verder: ‘Elke
Nederlander Hulp om de Hoek’. Hierin wordt onder het motto Hoger Bereik de ambitie uitgesproken om met
inzet van de bibliotheeksector in vijf jaar tijd een miljoen kwetsbare burgers te gaan bereiken met een
laagdrempelig (digitaal) aanbod van hulp en educatie rondom basisvaardigheden. Het streven is naar een vangnet
dichtbij de burgers. De dienstverlening moet zich nestelen in de haarvaten van de samenleving.
Maatwerk
Bibliotheken krijgen vanuit het landelijke veld heel wat aangereikt, maar kunnen wel zelf beslissen hoe zij met dit
aanbod omgaan, met wie zij op lokaal niveau samenwerken en op welke doelgroepen zij zich vooral richten. Dat
leidt ertoe dat er tussen lokale bibliotheken grote overeenkomsten zijn in het aangeboden materiaal, maar dat er
tegelijk verschillen zijn in de uitvoering van het programma. Bibliotheken kunnen bijvoorbeeld meer of minder
bijeenkomsten organiseren voor oefenprogramma’s, werken met taalmaatjes, een inloopspreekuur initiëren of
taalcafés beginnen. Zo kan er maatwerk ontstaan doordat het educatieve aanbod op het gebied van
basisvaardigheden wordt afgestemd op de behoeften van de regionale doelgroep en op de capaciteit en
mogelijkheden van de bibliotheek en de samenwerkingspartners.

6.3

Aanbod digitale ondersteuning in de bibliotheek

Het educatieve aanbod van bibliotheken op het gebied van taalvaardigheden kan een opstap zijn voor
laaggeletterden om ook aan hun digitale vaardigheden te werken. Daarom biedt de bibliotheek ook gericht advies
en concrete cursussen en begeleiding om mensen te ondersteunen in het verbeteren van hun digitale
vaardigheden. De volgende programma’s worden in de meeste landelijke, inclusief Zuid-Hollandse, bibliotheken
ter ondersteuning aangeboden.

6.3.1 Klik & Tik
Klik & Tik is een landelijk aangeboden programma van Oefenen.nl dat bibliotheken op hun computers installeren
zodat cursisten er zelfstandig of in een groepsles mee aan de slag kunnen. Het programma richt zich op de
beginnende computergebruiker die moeite heeft met basale digitale vaardigheden en geen tot bijna geen
ervaring met computers heeft. Het doel is om hen vaardiger te maken in het gebruik van de computer, hun meer
durf en zelfvertrouwen te geven en angst voor computergebruik weg te nemen en tot slot om hen zelfredzamer
te maken. Deelnemers kunnen zelfstandig gebruikmaken van Klik & Tik en daarnaast in de bibliotheek een
ondersteunende cursus of workshop volgen of op het inloopspreekuur komen.

6.3.2 Digisterker
Digisterker is een programma voor mensen die al een beetje digitaal vaardig zijn en het internet op kunnen, maar
die onvoldoende vaardig zijn om met de digitale overheid om te gaan. Doel van de cursus is om deelnemers
zelfstandig en zelfredzaam te maken, zodat ze effectief om kunnen gaan met de digitale overheid. De cursist leert
in de cursus stap voor stap om steeds meer via internet zelf te regelen. Hoe kun je informatie vinden bij de
overheid? Maar ook, hoe kun je iets aanvragen, bijvoorbeeld een paspoort bij de gemeente, of zorgtoeslag bij de
Belastingdienst. Ook MijnOverheid en de Berichtenbox komen aan bod.
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6.3.3 Inloopspreekuur digitaal vaardig worden
Computerspreekuur of Digimiddag: bibliotheken organiseren wekelijks de mogelijkheid voor burgers om digitale
ondersteuning te zoeken. Deze ondersteuning is heel divers; mensen kunnen met de meest uiteenlopende vragen
terecht. De Bibliotheek Den Haag zegt over haar spreekuur: “Klikken, liken, delen, informatie zoeken: ben je ook
vaak op internet? En kun je nog onderscheiden wat echt is en wat niet? Begrijp je hoe de informatie en beelden
tot stand komen? Maar ook: wat stuur je zelf de wereld in? Ook de overheid, het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties gaan digitaal en verwachten dat burgers alle zaken digitaal kunnen afhandelen.”

6.3.4 Bibliotheek & Belastingdienst
Openbare bibliotheken willen burgers helpen in de omgang met de digitale overheid, zoals belastingaangifte doen
en toeslagen aanvragen. Om de bibliotheken daarbij te ondersteunen zijn de Belastingdienst en de Koninklijke
Bibliotheek in 2016 een samenwerking aangegaan. Vrijwel alle bibliotheken hebben zich aangesloten bij dit
samenwerkingsconvenant voor de periode tussen 2016 en 2019. Zij nodigen daarvoor maatschappelijke
dienstverleners uit in de bibliotheek om minder redzame burgers te helpen hun belastingen en toeslagen digitaal
te regelen, bieden een veilige computeromgeving en extra cursussen om burgers digitaal vaardig te maken.
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7

Het bibliotheekaanbod basisvaardigheden

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het bibliotheekaanbod basisvaardigheden. Er wordt daarbij zowel een
beeld gegeven van het landelijke aanbod als van het aanbod in Zuid-Holland. De stand van zaken omtrent de
dienstverlening van openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen is voor 2016 in kaart
gebracht via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP), een enquête waaraan 129 (basis)bibliotheken in
Nederland hebben meegedaan (KB, 2017). De resultaten hiervan vormen de basis van dit hoofdstuk. Tot slot
wordt er verslag gedaan van de ervaringen, opbrengsten en knelpunten.

7.1

Aanbod

Op het gebied van digitale vaardigheden is een duidelijke toename te zien in het aanbod van de landelijke
programma’s. In 2016 is Klik & Tik door 85% van de bibliotheken aangeboden (2015: 63%). Digisterker is in 2016
door 81% van de bibliotheken in cursusvorm aangeboden (2015: 32%).
Naast Klik & Tik en Digisterker maakt 40% van de bibliotheken gebruik van een zelf ontwikkeld programma of
cursus voor digitale vaardigheden. Circa een derde van de bibliotheken (31%) biedt andere (commerciële)
programma’s of cursussen aan in het kader van digivaardigheden.

7.2

Doelgroepen

Bibliotheken geven aan zich op gemiddeld 5 verschillende doelgroepen te richten in het kader van het
basisvaardighedenbeleid. Deze doelgroepen overlappen elkaar wel. Laaggeletterden (NT1 90%; NT2 94%) en
digibeten (92%) vormen in 2016 de belangrijkste doelgroepen van de bibliotheken. Ook inburgeraars,
vluchtelingen en asielzoekers (85%) en senioren (79%) zijn belangrijke doelgroepen.
Daarna ontstaat er meer differentiatie tussen de specifieke doelgroepen waar bibliotheken zich op richten.
Mensen met een lage sociaaleconomische status worden door 52% van de bibliotheken tot de doelgroep
gerekend, met name door bibliotheken met een groter werkgebied (meer inwoners). Scholieren, studenten en
anderen gericht op zelfontplooiing (20%) horen minder vaak tot de primaire doelgroep.

7.3

Aanbod in Zuid-Holland

In deze paragraaf worden de belangrijkste uitkomsten vermeld van het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) op
het gebied van het bibliotheekaanbod basisvaardigheden voor volwassenen. Het verslagjaar is 2016; data over
2017 komen in het najaar van 2018 beschikbaar. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar de provincie Zuid-Holland en
naar landelijk niveau. N staat voor het aantal bibliotheken dat respons gaf.
In de provincie Zuid-Holland zijn er 23 bibliotheekorganisaties: Aanzet (Dordrecht), Rotterdam, Zuid-Hollandse
Delta, Hoeksche Waard, Boekenberg (Nissewaard), Aan den IJssel (Capelle en Krimpen), Schiedam, Vlaardingen,
Aan de Vliet, Maasluis, Dok Delft, Westland, Oostland, Zoetermeer, Den Haag, Voorschoten, BplusC Leiden,
Katwijk, Bollenstreek, Rijn en Venen, Groene Venen en Krimpenerwaard.
De resultaten van de BOP-enquête 2016 - zie onderstaande tabellen - laten zien dat het aanbod van ZuidHollandse bibliotheken over het algemeen iets hoger ligt dan het landelijke aanbod.
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Zuid-Holland
Aantal
% van N=22
bibliotheken

Nederland
Aantal
% van N=149
bibliotheken

Klik & Tik
Digisterker
Ander commercieel
programma of cursus

18
20
6

82%
91%
27%

127
120
33

85%
81%
22%

Zelf ontwikkeld programma
of cursus

13

59%

60

40%

-

-

7

5%

Geen dienstverlening digitale
vaardigheden

Tabel 10: Biedt uw bibliotheek één of meerdere van onderstaande programma’s aan voor het ontwikkelen en oefenen van digitale
vaardigheden voor volwassenen?

Gemiddeld

Klik& Tik
Zuid-Holland
Nederland
N=16
N=112
2,94
2,38

Digisterker
Zuid-Holland
Nederland
N=18
N=102
2,89
2,24

Tabel 11: Op hoeveel locaties biedt uw bibliotheek Klik&Tik/Digisterker cursussen aan?

Zuid-Holland

Nederland

Aantal
bibliotheken

% van N=22

Aantal
bibliotheken

% van N=149

Tablet, smartphone/mobiele
devices

20

91%

135

91%

E-overheid, digitale overheid,
DigiD

20

91%

111

74%

E-books

19

86%

129

87%

Sociale media

18

82%

88

59%

Algemene
computervaardigheden

20

91%

126

85%

Digitale fotografie en video

11

50%

52

35%

Online veiligheid en privacy

13

59%

63

42%

Websites ontwikkelen

4

18%

8

5%

Tabel 12: Organiseerde uw bibliotheek in 2016 de volgende spreekuren, bijeenkomsten of workshops ten behoeve van het verhogen van
digitale vaardigheden?
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Zuid-Holland

Nederland

Aantal
bibliotheken

% van N=18

Aantal
bibliotheken

% van N=103

We stellen faciliteiten
beschikbaar voor de
cursussen

13

72%

89

86%

We coördineren de cursussen

16

89%

98

95%

We zetten
bibliotheekmedewerkers in
als docent of begeleider van
de cursussen

14

78%

71

69%

We zetten vrijwilligers in als
docent of begeleider van de
cursussen

15

83%

82

80%

We zetten ambtenaren in als
docent of begeleider van de
cursussen

2

11%

18

18%

Tabel 13: Hoe ziet de dienstverlening eruit rond Digisterker?

Digisterker
Zuid-Holland
Nederland
N=18
N=97
Gemiddeld

41,24

28,25

Tabel 14: Hoeveel cursisten hebben in 2016 een cursus Digisterker gevolgd?

Zuid-Holland

Nederland

Aantal
bibliotheken

% van N=17

Aantal
bibliotheken

% van N=130

NT1

14

82%

109

84%

NT2

16

94%

118

91%

Rekenen

2

12%

24

19%

Digitaal

17

100%

124

95%

Gezondheid, zorg en welzijn

8

47%

38

29%

Sociale vaardigheden

3

18%

19

15%

Juridisch

5

29%

26

20%

Financieel

6

35%

44

34%

Werk/sollicitatie

11

65%

58

45%

Geen van bovenstaande
basisvaardigheden

0

0%

0

0%

Tabel 15: Voor welke basisvaardigheden biedt uw bibliotheek producten en diensten aan?
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Zuid-Holland
N=17

Nederland
N=130

Laaggeletterden NT1

16

94%

117

90%

Laaggeletterden NT2

16

94%

122

94%

Inburgeraars/vluchtelingen/asielzoekers

14

82%

110

85%

Digibeten

16

94%

119

92%

Senioren (65+)

14

82%

102

79%

Mensen met een lage
sociaaleconomische status

10

59%

68

52%

Scholieren, studenten en anderen
gericht op leren en zelfontplooiing

5

29%

26

20%

We richten ons niet op specifieke
doelgroepen

0

0%

2

2%

Weet niet

0

0%

0

0%

Tabel 16: Op welke doelgroepen richt de bibliotheek zich wat betreft de dienstverlening rondom basisvaardigheden?

Zuid-Holland
N=17

Nederland
N=129

Gemiddeld aantal digiTaalhuizen:

1,24

1,62

Gemiddeld aantal DigiTaalpunten:

2,29

1,27

Geen partner in (digi)Taalhuizen of
(digi)Taalpunten

29%

12%

Tabel 17: Bij hoeveel (digi)Taalhuizen en (digi)Taalpunten is uw bibliotheek betrokken?
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Zuid-Holland
N=17
Tel mee met Taal/ taal voor
het Leven
Volwasseneducatie
Participatie/ re-integratie/
werk en inkomen
Gezondheid/ welzijn

Nederland
N=130

14

82%

102

79%

11

65%

58

45%

9

53%

43

33%

4

24%

13

10%

E-overheid

15

88%

88

68%

Emancipatie

2

12%

5

4%

Armoedebeleid

3

18%

15

12%

Anders

3

18%

9

7%

Geen formele afspraken

0

0%

9

7%

Weet niet

0

0%

0

0%

Tabel 18: Op welke beleidsonderwerpen heeft uw bibliotheek afspraken gemaakt met de gemeente rondom het thema basisvaardigheden?

7.4

Ervaringen en opbrengsten

Uit bovenstaande resultaten van de BOP-enquête kunnen we opmaken dat er duizenden burgers in Zuid-Holland
worden bereikt met activiteiten op het gebied van digitale vaardigheden. Dat gaat dan over de programma’s
Klik&Tik en Digisterker, en over andere digitale programma’s zoals inloopspreekuren en Tabletcafe’s.
Probiblio en de KB hebben in 2017/2018 een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau
Panteia naar de ervaringen met en de opbrengsten van het educatieaanbod: Taalcafés en cursussen digitale
vaardigheden: een kwalitatief onderzoek. Aan dit onderzoek hebben een aantal bibliotheken in Zuid-Holland
meegedaan. Daarbij zijn zowel deelnemers als vrijwilligers en digiTaalhuis-coördinatoren bevraagd. Hieronder
volgen de belangrijkste uitkomsten (zie ook Bijlage II Factsheet Sterker met Klik&Tik).
Waardering. Deelnemers zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden met de cursus Klik&Tik. Ze zijn met
name positief over de sfeer in de cursus en over de begeleiders om hun geduld, hun vriendelijkheid en mate van
behulpzaamheid. Verder worden gewaardeerd: de groepsgrootte, de mogelijkheid om thuis te oefenen en het feit
dat de cursus echt bij de basis begint.
Verbeterde vaardigheden. Vrijwel alle deelnemers geven aan dat zij van de cursus hebben geleerd. De
deelnemers leren diverse nieuwe vaardigheden zoals e-mailen, het gebruik van Word, downloaden,
wachtwoorden, internetbankieren, online winkelen, sociale media en zoekmachines kunnen gebruiken. De
leeropbrengst hangt wel af van het startniveau van de deelnemer. Een deelnemer die nog nooit gebruik heeft
gemaakt van de computer leert andere dingen dan een deelnemer die dat wel heeft gedaan.
In de praktijk brengen. De helft van de deelnemers geeft aan het geleerde in het dagelijks leven te gebruiken en
de andere helft geeft aan dat niet te doen. Er blijkt dus een groot verschil te zitten tussen de oefensituatie en de
situatie thuis. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de werkwijze van de cursus en het feit dat het
geleerde niet in praktijk gebracht wordt. Het verschil kan ook liggen aan het verschil in begeleiding (professionals
en vrijwilligers of alleen vrijwilligers) of aan het verschil in het profiel van de deelnemers.
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Computergebruik. Een minderheid van de deelnemers is de computer vaker gaan gebruiken. Zij gaven aan de
computer niet vaker te gebruiken omdat zij eerst nog meer vaardigheden willen hebben. Ook zijn soms hun
taalvaardigheden nog onvoldoende om digitaal vaardig te zijn. Verder beschikt nog niet iedereen over een
computer, tablet of smartphone. En er zijn deelnemers (met name ouderen) die het gebruik van ICT-apparaten
zoveel mogelijk willen vermijden. Zij prefereren fysiek en telefonisch contact boven digitaal contact, hoewel zij
zich er wel bewust van zijn dat de mogelijkheden hiervoor waarschijnlijk zullen afnemen. De deelnemers die de
computer wel vaker zijn gaan gebruiken doen dit onder andere voor het e-mailen, informatie opzoeken,
internetbankieren en de administratie bijhouden.
Computerangst. Deelnemers geven aan minder bang te zijn om iets fout te doen op de computer, dat zij zich
beter bewust zijn geworden van wat zij doen en hoe dingen werken, en dat ze meer kennis hebben gekregen over
veiligheid. Degenen die niet meer te durven op de computer, geven aan dat ze hiervoor nog onvoldoende
vaardigheden hebben om zeker genoeg te zijn.
Gevoel erbij te horen. De cursus draagt beperkt bij aan gevoel van ‘erbij horen’ Voor een deel van de deelnemers
staat dit gevoel los van hun digitale vaardigheden. Voor anderen was het gevoel erbij te horen wel versterkt
omdat zij beter mee kunnen praten over digitalisering en omdat zij digitaal kunnen communiceren met hun
omgeving. De cursus maakte deelnemers soms ook meer bewust van de mate waarin zij achterlopen. Daardoor
werd hun gevoel er niet bij te horen juist versterkt.

7.5

Knelpunten

Het meest voorkomende knelpunt bij de dienstverlening rondom basisvaardigheden is dat de doelgroep moeilijk
te bereiken is. In 2015 worstelde nog 60% van de bibliotheken met dit probleem, in 2016 steeg dat naar 71%
(bron BOP 2016). Deze stijging is te verklaren uit het feit dat de focus verschuift van het oprichten van de
programma’s naar de invulling van het beleid. Met name de NT1 doelgroep is moeilijk te bereiken.
Ook onvoldoende financiering (50%) en onvoldoende personele bezetting (47%) worden vaak als knelpunten in
de dienstverlening ervaren. Onvoldoende financiering wordt vaak als knelpunt ervaren door bibliotheken in een
klein werkgebied en bibliotheken die een eigen bijdrage van deelnemers vragen voor de financiering van de
dienstverlening rondom basisvaardigheden.
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8

Gesprekken met stakeholders

Dit hoofdstuk bevat een vijftal gespreksverslagen. Er is gesproken met de volgende personen en instanties die
representant zijn voor het landelijke en Zuid-Hollandse bibliotheeknetwerk:
•
•
•
•
•

Jos Debeij, hoofd afdeling bibliotheekstelsel en Maaike Toonen, programmacoördinator basisvaardigheden
van de Koninklijke Bibliotheek
Hester Saakes, onderwijskundig adviseur en adviseur digitale vaardigheden bij Stichting Lezen & Schrijven
Conny Reijngoudt, directeur Bibliotheek Aan den IJssel
Hester van Beek, directeur Bibliotheek Rijn en Venen
Lidy Münninghoff, projectleider Ouderen in de Wijk en programmaleider mediawijsheid Bibliotheek Den
Haag.

Gespreksverslag Koninklijke Bibliotheek - Jos Debeij (hoofd afdeling bibliotheekstelsel) en Maaike Toonen
(programmacoördinator basisvaardigheden)
Context van de KB is onder andere gelegen in de landelijke ontwikkelingen zoals:
Digiprogramma 2018
In het Regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet een ambitieuze, brede agenda ontwikkelt voor de verdere
digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus. Staatssecretaris Knops (BZK) heeft de Tweede
Kamer geïnformeerd over de nieuwe inrichting van de governance voor de digitale overheid en het
Digiprogramma 2018. Zie de Kamerbrief op digitaleoverheid.nl.
Het Digiprogramma is een nationaal, meerjarig programma dat jaarlijks wordt herijkt. Het beschrijft de voortgang
van de lopende en voorziene plannen en activiteiten van de Nederlandse overheid om de generieke digitale
infrastructuur (GDI) verder te ontwikkelen, waar nodig en mogelijk in onderlinge samenhang. Op rijksoverheid.nl
meer informatie over Digiprogramma 2018.
KB-SPN notitie Elke Nederlander Hulp om de Hoek
Er wordt nu gewerkt aan een gezamenlijk plan basisvaardigheden voor 2019 en verder: ‘Elke Nederlander Hulp
om de Hoek’. Hierin wordt onder het motto Hoger Bereik de ambitie uitgesproken om met inzet van de
bibliotheeksector in vijf jaar tijd een miljoen kwetsbare burgers te gaan bereiken met een laagdrempelig(digitaal)
aanbod van hulp en educatie rondom basisvaardigheden. Het streven is naar een vangnet dichtbij de burgers. De
dienstverlening moet zich nestelen in de haarvaten van de samenleving.
Toenemende behoefte aan hulp en educatie
Er is een toenemende behoefte aan hulp en educatie op het gebeid van digitale basisvaardigheden. Het betreft
onder meer:
• Het kunnen omgaan met de nieuwe beveiligingsniveaus in de DigiD
• Een toenemend gebruik in de zorg van e-health
• De toenemende digitalisering van de hulploketten (Raad voor de Rechtsbijstand stelt dat een derde van de
doelgroep niet kan omgaan met het digitale loket)
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Digitale coalitie
Bovenstaande ambitie is alleen te realiseren wanneer er sprake is van onderlinge samenwerking tussen de diverse
partijen. Het dichten van de kloof doe je samen met de partners. De bibliotheek moet mensen met een
functionele vraag op functioneel niveau wegwijs maken. Vanuit de gelaagdheid van het bibliotheekstelsel zou er
met de partners een gezamenlijke agenda gemaakt moeten worden (o.a. met IPO en VNG). Het streven is naar
een landelijk beleidsplan met een eenduidige methodiek, aanpak, content, effectmeting en monitoring.
Samenwerking KB en Stichting Lezen & Schrijven
De samenwerking tussen de KB en Stichting Lezen & Schrijven wordt geïntensiveerd. Het streven is om tot een
gezamenlijk programma basisvaardigheden 18+ te komen. In het kader van het vervolgprogramma vanaf 2020 op
het huidige programma Tel mee met Taal wordt deze samenwerking vanuit het ministerie van OCW zeer
gestimuleerd.
Extra financiële middelen
De bovengenoemde ambitie kan alleen gerealiseerd worden met extra financiële middelen. Dat vereist landelijke
regie en een netwerkexploitatiemodel. De vraag luidt daarbij: welke taken, welke rollen zijn er op de verschillende
plekken nodig en welke middelen zijn vereist?
De rol van Provinciale ondersteuningsorganisatie (POI’s)
• De POI’s zijn de verbindende schakel tussen landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau.
• De POI’s zijn expertisepunten van waaruit de bibliotheken ondersteund worden inzake de innovatie van hun
dienstverlening op het gebied van de bevordering van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
van kwetsbare burgers.
• De POI’s ondersteunen de bibliotheken op plaatselijk en regionaal niveau bij de implementatie van het
landelijk beleid omtrent de diensteverlening aan kwetsbare burger. De expertise is van de POI is nodig om de
landelijke aanpak verder door te ontwikkelen en de lokale invulling daarvan goed te faciliteren.
• De landelijke ambities kunnen alleen gerealiseerd worden door goede afstemming en samenwerking. De
POI’s dienen zich derhalve te committeren aan het landelijk beleid. De provinciale plannen behoren daarom
in lijn te zijn met de landelijke plannen en initiatieven.
• De POI’s hebben in de Wsob de wettelijke taak om ondersteuning te geven aan de “ontwikkeling van
innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken, in overeenstemming met de Koninklijke Bibliotheek in
verband met haar coördinerende taak.”
Gespreksverslag Stichting Lezen & Schrijven - Hester Saakes onderwijskundig adviseur en adviseur digitale
vaardigheden
Basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden
• Taal is verknoopt met digitaal. De digitale vaardigheden kunnen niet zonder lezen en schrijven. Het daarom
belangrijk dat er naast een educatief aanbod op het gebied van taal er ook een aanbod is van digitale
vaardigheden.
• Taal en rekenen zijn van primair belang. Het is immers essentieel dat je moet kunnen lezen, schrijven en
rekenen. Digitale vaardigheden zijn meer een middel. Het gaat om een ondersteunende vaardigheid bij taal
en rekenen leren.
De noodzaak van cursussen digitale vaardigheden
• De digitalisering blijft nu en in de toekomst steeds veranderen. Cursussen digitale vaardigheden zijn nodig
om bij te blijven.
• Het is een goede zaak dat vanuit de WEB-middelen (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) sinds kort cursussen
digitale vaardigheden gefinancierd mogen worden. Cursussen digitale vaardigheden zijn echt pure noodzaak.
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De aandacht bij Stichting Lezen & Schrijven voor digitale vaardigheden
• Er is een factsheet ontwikkeld over digitale vaardigheden.
• Er is een module sociale media (maar deze blijkt bij gebruik nogal ingewikkeld).
Nieuw digitaal leermateriaal bij de methode Succes!
Lezen & Schrijven krijgt vragen uit het veld over digitaal leermateriaal. Medewerkers en taalmaatjes hebben
behoefte aan digitaal leermateriaal omdat de maatschappij digitaler wordt en zaken alleen nog online geregeld
kunnen worden. Taal bevindt zich ook op digitale middelen en apparaten en om digitaal te leren moet je digitale
vaardigheden hebben. Daarom gaat Lezen & Schrijven de methode Succes! uitbreiden met lesmateriaal digitale
vaardigheden voor laaggeletterde digibeten. Hierover is de volgende informatie beschikbaar:
•

•
•
•
•
•
•

De inhoud moet breed en veelomvattend zijn omdat de toepassing zo verschillend is en de behoefte
individueel afhankelijk is. De ene persoon moet een digitaal verhuisformulier invullen, de ander een foto
uploaden of iets in een mappenstructuur opzoeken. Iemand kan wel whatsappen, maar weet niet hoe hij zijn
administratie voor het werk moet bijhouden.
Er is niet één onderwerp waar er meer behoefte aan is; we sluiten aan bij de thema’s van Succes!.
De leervraag is individueel; wél moet iedereen beschikken over knoppenkennis en navigatie.
Het materiaal moet contextgericht zijn; bij de context van ‘nu’ hoort digitaal.
Mensen leren het beste als het aansluit bij hun interesse. In het volwassenenonderwijs hebben mensen een
heel individueel pakketje nodig.
Het materiaal is gericht op de laaggeletterde digibeet. Het is van belang dat de taalvrijwilliger er mee
overweg kan. Taalniveau en vraaggericht werken zijn het uitgangspunt hierbij.
Het nieuwe materiaal wordt begin 2019 getest via pilots. De verwachting is dat medio 2019 de nieuwe
materialen beschikbaar zijn voor alle organisaties die partner zijn van het samenwerkingsprogramma Taal
voor het Leven.

Gespreksverlag Bibliotheek aan den IJssel - Conny Reijngoudt, directeur
Visie omtrent basisvaardigheden
In het beleidsplan van de bibliotheek is de volgende visie vastgelegd: “Onze bibliotheek zet in op de fysieke en
digitale bevordering van lezen en leren zodat mensen zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzame burgers. Aan de
basis hiervan liggen de beheersing van taal, lezen en vaardigheden om te kunnen omgaan met digitale media.
Daar bovenop komen de kennis en vaardigheden die burgers nodig hebben om de voor hen relevante
ontwikkelingen te kunnen bijhouden. Bibliotheken zijn bij uitstek geschikt om burgers hierbij te stimuleren en te
ondersteunen.” Zie verder het beleidsplan van de Bibliotheek aan den IJssel.
Het educatieve aanbod
Het educatieve aanbod op het gebied van digitale basisvaardigheden bestaat uit:
•
•
•
•

Digitaal café rond oefenen.nl
Klik&Tik
Digisterker
Gebruiksinstructie e-books

Zie voor een beschrijving van het aanbod de website bibliotheekaandenijssel.nl.
Capaciteitsprobleem
Vooral de cursussen Klik&Tik lopen heel goed. Het is evenwel jammer dat er niet aansluitend een vervolg- of
verdiepingscursus voor handen is. De Klik&Tik-deelnemers willen graag door met bijvoorbeeld sociale media.
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Zij worden dan doorverwezen naar het digitaal café, maar zowel de bibliotheek als de deelnemers hadden liever
hiervoor weer een apart programma gewild waarin samen in de groep wordt geleerd. Inmiddels is er bij
Oefenen.nl een aanbod. Het punt is dat de bibliotheek een capaciteitsprobleem heeft. Er is onvoldoende
personeel. Het werken met vrijwilligers blijft lastig bij het borgen van de kwaliteit. Zo heb je vier aardige en goed
geschoolde vrijwilligers en zo moet je weer opnieuw beginnen met mensen waarvan je niet zeker weet of ze het
in zich hebben.
Het ontbreken van doorgaande leerlijn digitale basisvaardigheden
De bibliotheek zou graag meer aandacht willen besteden aan het onderhouden van de digitale vaardigheden.
Bijvoorbeeld met de informatievaardigheden voor volwassenen: hoe kun je veilig zoeken op internet, hoe vind je
wat je zoekt? Of over privacy. Daar valt veel over te leren. Hierop zou met partners moeten worden
samengewerkt. Er zou een doorgaande lijn moeten komen. De educatieve behoefte is er en de bibliotheek zou er
graag in willen voorzien, maar dan dient die taak hiervoor vanuit het gemeentelijk (digi)taalnetwerk bij de
bibliotheek belegd te worden. De bibliotheek loopt hierbij ook tegen het bibliotheekimago aan. Zowel klanten als
de gemeenten en partners vinden het niet vanzelfsprekend dat de bibliotheek zich op dit terrein begeeft.
Gespreksverslag Bibliotheek Rijn en Venen - Hester van Beek, directeur
Het educatieve aanbod
Het educatieve aanbod op het gebied van digitale basisvaardigheden bestaat onder meer uit:
•
•
•
•

Digisterker over communicatie met de e-overheid.
ComputerWijs voor o.a. het gebruik van Internet (bijv. e-shoppen).
Spreekuur e-Wereld waarbij mensen op afspraak individueel geholpen worden bij hun digitale vragen.
DigiCafés en e-BookCafés waarbij mensen zonder afspraak binnenlopen met hun smartphone, laptop, tablet
of e-reader onder hun arm, zodat ze meteen op hun eigen apparaat aan de slag kunnen.

Zie verder het Jaarverslag 2017 van Bibliotheek Rijn en Venen op de website bibliotheekrijnenvenen.nl.
Behoefte aan individuele ondersteuning
•

•
•
•

Bij de digitale vraag is er veel behoefte aan één-op-één ondersteuning. Mensen willen graag individueel
geholpen worden. In de e-wereld werkt één-op-één ondersteuning beter dan groepsgewijze benadering
omdat mensen sterk individuele behoefte hebben. Toen e-Wereld in 2017 van start ging, bleek er meteen
veel vraag naar te zijn.
In de cursus Computerwijs wordt ook individuele ondersteuning geboden. Het is eigenlijk een digitaal
spreekuur waar mensen met praktische vragen komen. Tijdens Computerwijs stelt de bibliotheek iPads ter
beschikking. Maar mensen wordt aangeraden om de eigen laptop, iPad of tablet mee te nemen.
Naast het Digicafé hebben we ook een Repaircafé. Bij het Repaircafé komen ook mensen die hun iPad of
computer willen laten repareren.
Individuele ondersteuning past goed in de filosofie van de bibliotheek om vraaggericht te werken.

Digisterker voor statushouder
Naast de reguliere cursussen Digisterker, is er ook een Digisterker-cursus die i.s.m. andere organisaties speciaal
voor statushouders is ontwikkeld. De gemeente is hierin partner en betaalt de boeken van de cursisten.
Mediacoaches
De mediacoaches zijn geschoold in de ondersteuning van de doelgroep 0 tot 100 jaar. Dit betekent dat zij ook
Digisterker en Computerwijs kunnen begeleiden. Tevens ontwikkelen zij activiteiten rondom veel gestelde vragen.
Dit kan resulteren in een nieuwe cursus.
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Doorverwijzing
Voor andersoortige digitale programma's (op hogere niveaus) wordt naar partners zoals Seniorweb
doorverwezen. De bibliotheek fungeert dan vooral als een hulploket waar de vraag wordt geïnventariseerd en al
dan niet wordt doorverwezen. De cursussen van Seniorweb worden op een locatie buiten de bibliotheek gegeven.
Een wereld te winnen
De bibliotheek zou meer werk willen maken van de digitale vaardigheden want er valt een wereld te winnen. De
bibliotheek is vaak te druk met de taalvaardigheden. Het vraagt van de bibliotheek en de partners een duidelijke
keuze om dit te agenderen. Het zou goed zijn om dit ook duidelijk in de resultaten te benoemen en er specifiek op
in te zetten. Er liggen kansen voor digitale vaardigheden in relatie tot het armoedeprobleem. Tevens zou ook voor
ouderen meer cursusmateriaal ontwikkeld moeten worden.
Positioneringsprobleem
De centrale vraag is wie zijn onze partners en waar zitten de mensen met de digitale problemen? Welke partners
moet de bibliotheek aanspreken om bij de doelgroep te komen? Hoe kunnen we ervoor zorgen ervoor zorgen dat
ook onze partners gaan promoten dat de bibliotheek er is voor de digitale vaardigheden? Er is nog wel een wereld
te winnen bij het doorverwijzen van mensen met digitale problemen bij organisaties als het UWV of
ouderenorganisaties. Dat gebeurt nu niet en daar zouden we meer energie in moeten steken.
Wens voor de ontwikkeling van een promotiekit
Ten behoeve van de positionering, de samenwerking en het bereiken van mensen zou de bibliotheek graag
beschikken over een promotiekit voor digitale vaardigheden. Deze zou tools moeten bevatten om het netwerk
van samenwerkingspartners makkelijker aan te spreken.
Trots op vraaggerichte aanpak
Er is trots over de vraaggerichte aanpak van de bibliotheek, het snel en goed kunnen schakelen en de successen
die dat heeft opgeleverd.
Gespreksverslag Bibliotheek Den Haag - Lidy Münninghoff) projectleider Ouderen in de Wijk en
programmaleider mediawijsheid
Breed aanbod digitale basisvaardigheden
Voor beginners:
De computer, een eerste kennismaking
• Internet, een eerste kennismaking
• Tekstverwerken, een eerste kennismaking
• Omgaan met bestanden
• E-mail met Gmail.com
Voor half-gevorderden:
Zoeken op internet: handige tips
• Werken met de Cloud, een introductie
• Veilig op internet
• Downloaden en kopiëren van internet
• Bekend raken met de tablet of iPad
o De tablet, een eerste kennismaking
o De tablet, een vervolg
• Foto's op internet
• Werken met de e-overheid
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Spreekuren:
Inloopspreekuur Klik & Tik
• Mediaspreekuren en Mediacafé: algemene informatie over tablets en computers, maar ook met een
eenvoudige, gerichte vragen over bijvoorbeeld e-books.
• Digitaalpunten
Digitaalpunten
Er zijn acht Digitaalpunten (Escamp, Haagse Hout, Laakkwartier, Nieuw Waldeck, Schilderswijk, Segbroek en
Transvaalkwartier). Voor de volgende zaken kunnen burgers bij een Digitaalpunt terecht:
•
•
•
•
•

Het gebruik van Internet (DigiD aanvragen, e-overheid, e-shoppen en informatie vinden)
Het gebruik van computers en tablets
Het invullen van online formulieren
Informatie over werk, zorg en welzijn
Cursusinformatie: taal en digitale vaardigheden

Jaarlijks worden er duizenden burgers bereikt. De Digitaalpunten worden bemenst door vrijwilligers, stagiaires en
professionals. Het digitale cursusaanbod wordt verzorgd door twaalf professionele docenten.
Pop-up bibliotheken in servicepunten
De dienstverlening betreft ook locaties buiten de bibliotheek. Het gaat onder meer om zogeheten pop-up
bibliotheken in ‘huiskamers’ van verzorgingsinstellingen, maar vooral ook in wijkservicepunten op gebied van zorg
en gezondheid die openbaar toegankelijk zijn.
Bibliotheekmedewerkers verzorgen daar onder meer voor ouderen cursussen over het gebruik van smartphones
en tablets. Deze dienstverlening is onderdeel van het G4-project Ouderen in de wijk.
Hulp bij de belastingaangifte
Afgelopen jaar was dit wederom een groot succes. Honderden mensen konden worden geholpen worden bij het
invullen van hun belastingaangifte. In de hoofdvestiging werden de spreekuren en de aangiftedag verzorgd door
de Belastingwinkel. In een drietal wijkvestigingen zijn de aangiftebijeenkomsten verzorgd door deskundige
vrijwilligers gelieerd aan de vakbond CNV.
Wensen op het gebied van leermiddelen
Er is geen nieuw materiaal nodig. Er is al zoveel.
Verbeterpunten
• Bibliotheek moet nog meer zichtbaar worden in het sociaal domein als dé plek waar kwetsbare burgers
terecht kunnen voor ontmoeting, informatie en een leven lang leren
• Er moet meer geïnvesteerd worden in communicatie, activering en reach-out activiteiten om de doelgroep te
bereiken
• De bibliotheek heeft qua positionering in het sociaal domein goud in handen, maar dit dient verder te
worden gekapitaliseerd.
Aandachtspunten
Kwetsbare burgers onder wie ouderen niet afficheren als ‘hulpbehoevend’. Belangrijk is om uit te gaan van de
kracht van mensen. De bibliotheek moet vooral gezien worden als een ‘community’ waarin mensen elkaar helpen.
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Samenwerking met de KB en Probiblio
•
•
•
•

De Privacy-cursussen door Probiblio werden door de bibliotheek Den Haag hogelijk gewaardeerd.
Er wordt goed gebruikt gemaakt van de leermaterialen die door de Inkoopcommissie voor de bibliotheken
worden aangeschaft (o.a. oefenen.nl).
Het is niet altijd even inzichtelijk wie wat doet, en hoe activiteiten op landelijk, provinciaal en plaatselijk
niveau op elkaar af. De regievoering is niet altijd duidelijk.
Voorbeeld van gebrek aan afstemming: De landelijke communicatie over de samenwerking met de
Belastingdienst liep te ver vooruit op de actuele situatie bij de plaatselijke bibliotheken. Dit werkte enigszins
negatief uit omdat veel bibliotheken nog niet klaar waren voor hulp bij de belastingaangifte en nee moesten
verkopen.

Tips aan andere bibliotheken
•
•

Probeer maatwerk te leveren
Door fouten leer je het meest

Positieve ontwikkeling en trots
Vanuit het gemeentelijk beleid is er steeds meer oog voor de waardevolle rol van de bibliotheek in het sociaal
domein. Dit heeft erin geresulteerd dat verdere sluiting van wijkvestigingen kon worden vermeden. Twee
wijkvestigingen die eerder gesloten waren (Schilderswijk en Bouwlust) werden zelfs heropend.
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BIJLAGE I LAAGGELETTERDHEID IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen
die laaggeletterd zijn, zijn doorgaans geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet
het niveau 2 F in de standaarden en eindtermen volwasseneneducatie (vergelijkbaar met eindniveau vmbo of
niveau mbo-2/3). Groepen met een bovengemiddeld risico op laaggeletterdheid zijn:
• Mensen met een lage schoolopleiding
• Mensen met een migratieachtergrond
• Langdurig werklozen
• 45-plussers (naarmate de leeftijd vordert hoe groter het risico)
Laaggeletterden hebben onder meer moeite met:
• Formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting, etc.)
• Straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer
• Het lezen van ondertiteling van tv-programma’s
• Voorlezen aan (klein)kinderen
• Pinnen en digitaal betalen
• Werken met de computer, solliciteren
• Begrijpen van informatie over gezondheid en zorg
In het PIAAC-onderzoek naar laaggeletterden in Nederland van 2012 is vastgesteld dat Nederland 1,3 miljoen
laaggeletterden telt in de leeftijd van 16 – 65 jaar. Dat is 11,9% van de beroepsbevolking.
In vervolgonderzoek door de Universiteit van Maastricht is voor de provincie Zuid-Holland een schatting gemaakt
van 15% van de beroepsbevolking (Maastricht University & Researchcentrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt/ROA, mei 2016) Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland. Dit komt neer op ongeveer
352.950 mensen in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Het percentage ligt in Zuid-Holland boven het landelijk
gemiddelde omdat er in Zuid-Holland relatief meer mensen met een lage opleiding en een migratieachtergrond
wonen, en dat vooral in de stedelijke gebieden Rijnmond en Haaglanden. Onderstaande aantallen zijn dus
exclusief ouderen waaronder het percentage laaggeletterdheid relatief hoog is.

Tabel: laaggeletterdheid per gemeente in Zuid-Holland onder de beroepsbevolking (16-65 jaar)
Gemeente(s)
Rotterdam
's Gravenhage
Dordrecht
Schiedam
Zoetermeer
Maassluis/Vlaardingen
Westland
Katwijk/Oegstgeest
Capelle aan den IJssel
Barendrecht
Zwijndrecht
Krimpen aan den
IJssel/Nederlek

Percentage
Ondergrens
Laaggeletterden

Bovengrens

Inwoneraantal
16-65 jaar

16+%
16+%
16+%
16+%
13-16%
13-16%
13-16%
13-16%
13-16%
13-16%
13-16%
13-16%

91000
86500
18900
18000
12500
10000
9500
8100
7900
5000
5000
4300

426000
347000
80000
52000
84000
67000
67000
55000
44000
31000
28000
27000

85400
81700
16900
16700
10300
8400
8100
6400
6200
3700
3800
3100
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Spijkenisse
Alphen aan den Rijn
Gouda
Giessenlanden/Gorinchem
Rijswijk
Ridderkerk
Leiden/Voorschoten
Bergambacht/Bodegraven/
Reeuwijk/Nieuwkoop/
Schoonhoven/Vlist
Hillegom/Lisse/Teylingen
Leerdam/Molenwaard/
Zederik
Kaag en Braassem/
Leiderdorp/Zoeterwoude
Boskoop/Rijnwoude/
Waddinxveen
Albrandswaard/Binnenmaas
Ouderkerk/Zuidplas
Goeree-Overflakkee
Noordwijk/Noordwijkerhout
Leidschendam-Voorburg/
Wassenaar
Bernisse/Brielle/
Hellevoetsluis/ Westvoorne
Hardinxveld-Giessendam/
Papendrecht/Sliedrecht
Pijnacker-Nootdorp
Alblasserdam/Hendrik-Ido
Ambacht
Delft/Midden-Delfland
Cromstrijen/Korendijk/ OudBeijerland/Strijen
Lansingerland

11-13%
11-13%
11-13%
11-13%
11-13%
11-13%
8-11%
8-11%

5700
5200
4500
3100
2700
2900
9600
5600

7100
6600
5800
4300
4400
3900
11600
7000

50000
49000
47000
33000
30000
29000
101000
59000

8-11%
8-11%

4500
2900

5800
4100

51000
40000

8-11%

2800

4100

39000

8-11%

2700

4000

38000

8-11%
8-11%
8-11%
8-11%
5-8%

2300
2600
2500
2300
3500

3500
3700
3700
3300
5200

35000
32000
31000
27000
61000

5-8%

3200

4600

55000

5-8%

2900

4200

47000

5-8%
5-8%

2000
1000

3100
2100

33000
30000

0-5%
0-5%

1400
900

3200
2100

84000
36000

0-5%

0

1400

36000

Totaal Zuid-Holland
Totaal Nederland

15%
11,9%

327.500

385.500

2.381.000
1.300.000
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Hoge risicogebieden (rood en oranje) zijn vooral de stedelijke gebieden, met name Rijnmond en Haaglanden.

* De gemeente Krimpenerwaard is in het onderzoek onderverdeeld in meerdere gebieden met verschillende
risico inschattingen; het getoonde percentage is gebaseerd op het gebied met de meeste inwoners
** De gemeente Nissewaard is in het onderzoek onderverdeeld in twee gebieden met verschillende risico
inschattingen; het getoonde percentage is gebaseerd op het gebied met de meeste inwoners
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