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INFORMATIE 

Wat zijn digitale 
vaardigheden? 

We regelen nu al bijna alles via de computer - van het invullen 
van onze belastingaangiftes tot het reserveren van een kaartje 

voor een film. In de toekomst zullen die offline en online 
vaardigheden nog veel meer met elkaar verweven raken, op 
alle gebieden van leven, leren en werken. Daarom is het 

belangrijk dat iedereen digitaal vaardig is. 

Onder digitale geletterdheid verstaan we computational 
thinking (zoals leren programmeren of begrijpen hoe een 

algoritme werkt), ict-basisvaardigheden (zoals het maken van 
een powerpointpresentatie), informatievaardigheden 
(hoe vind je betrouwbare informatie op internet?) en 

mediawijsheid (hoe zet je media bewust, kritisch en actief in, 
en hoe gedraag je je online?). 

Vanaf 2022 zijn Nederlandse scholen verplicht digitale 
geletterdheid te onderwijzen. Dat is nodig, want uit onderzoek 

blijkt dat veel leerlingen momenteel geen goede digitale 
vaardigheden bezitten. Gelukkig doen al veel scholen mee 

aan projecten als MediaMasters of Online Masters. 
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'Al die berichtjes maken 
tieners sociaal vaardig' 

Volgens Patti Valkenburg (hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving) 
kunnen sociale media tieners helpen hun sociale vaardigheden te 

ontwikkelen: "Ouders begrijpen de vele berichten en snippers informatie 
die ze uitwisselen via sociale media vaak niet, maar jongeren 

onderhouden zo hun vriendschappen. 
Ze maken lol met elkaar, lachen samen en worden er gevat van. 

Op die manier vormen ze hun identiteit. Uit onderzoek weten we dat dit 
positieve effecten heeft op het maken van vrienden en het ontwikkelen 
van zelfvertrouwen. Ze worden sociaal vaardig door de smalltalk en 
ontwikkelen humor. Dat zijn skills die zorgen voor succes in je leven." 

Ouders hebben volgens de hoogleraar wel een belangrijke taak 
in de mediaopvoeding. Ze moeten kinderen leren omgaan met 

de non-stop verleiding van de digitale wereld. 
"De vroege puberteit is een goed moment om je kind 

zelfcontrole aan te leren. Stel duidelijke regels. Het liefst 
in samenspraak met je kinderen, zodat zij zich 

die regels eigen maken." 

Lees meer op pattivalkenburg.nl 
en mediawijsheid.nl/mediadiamant. 
- Fotografie: Suzanne Blanchard 


