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1. Referentiemodel digitale geletterdheid 

Om de activiteiten, (onderzoeks‐)vragen, projecten, ontwikkelde producten op het gebied van 

digitale geletterdheid inzichtelijk te kunnen maken en om richting te kunnen geven aan nieuwe 

activiteiten en onderzoek, is een praatmodel digitale geletterdheid opgesteld. In dit model wordt 

onderscheid gemaakt in vijf componenten waarin deze van elkaar kunnen verschillen: 
1. De onderwijssector; (sector)  

2. De doelgroep die het betreft; (voor wie)  

3. De aspecten van digitale geletterdheid; (digitale geletterdheid)  

4. In het belang waarvan zijn de competenties? (ten behoeve van) 

5. Wat zijn de belangrijkste vragen die daarbij gelden? (vragen) 

Het complete model met de opsplitsing per component is hieronder grafisch weergegeven1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model digitale geletterdheid (compleet) – versie 27‐9‐2017 

De linker kolom (sector, voor wie, digitale geletterdheid, ten behoeve van, vragen) wordt altijd 

opgenomen en vermeldt de componenten. De blokken op dezelfde regel rechts naast de 

componentnaam zijn deelcomponenten. Deze worden opgenomen of weg gelaten waar nodig. De 

verschillende onderdelen van het figuur zullen hieronder kort toegelicht en beschreven worden. 

Daarna zal een aantal voorbeelden van gebruik van het model uitwerkt worden. Aan het einde van 

dit document worden een aantal acties uitgewerkt. 

   

                                                         
1 Het model is ook online te bekijken. Hierbij kunnen dan de verschillende componenten verschoven worden. De 
(tijdelijke) url hiervoor is: https://ictoblog.com/ict‐geletterdheid  
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2. Componenten van het referentiemodel digitale geletterdheid 

De componenten van het referentiemodel worden hieronder kort beschreven.  

2.1. Component: sector (#1) 
Traditioneel gezien kent het onderwijs in Nederland min of meer harde scheidslijnen tussen 

onderwijssectoren. Het iXperium / CoE is zelf weliswaar onderdeel van een hbo‐instelling, maar is 

actief binnen zowel het primair onderwijs (po), het voorgezet onderwijs (vo), het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo) en het hoger beroepsonderwijs (hbo). De reden hiervoor spreekt voor 

zich: de leraren die door de pabo en het 

Instituut voor Leraar en School (ILS) worden 

opgeleid, zijn werkzaam in zowel het po, het 

vo, als het mbo.  

De antwoorden op de vragen die in het kader 

van digitale geletterdheid gesteld worden zijn 

in de regel niet een‐op‐een uitwisselbaar 

tussen onderwijssectoren. Dat betekent echter 

niet dat ze niet aanpasbaar of vertaalbaar zijn 

tussen sectoren. Voor onderwijsinstellingen is 

het daarnaast relevant om ook naar de 

onderlinge samenhang te kijken, bijvoorbeeld in het kader van een doorlopende leerlijn van het po 

met het vo. 

2.2. Component: voor wie (#2) 
Uitgangspunt van het iXperium / CoE waren en zijn de leraren en lerarenopleiders. Zij immers 

moeten binnen het onderwijs primair zorg dragen voor het faciliteren van het gepersonaliseerd 

leren in een door technologie ondersteunde sociale leeromgeving (Kral & Kuypers, 2013, 2016). 

Duidelijk is echter dat ook schoolleiders, directeuren, teamleiders en andere leidinggevenden 

moeten beschikken over de benodigde competenties op dit gebied. En ook van leerlingen en 

studenten is bekend dat zij niet zondermeer over deze competenties beschikken (Kirschner, 2013).  

Ook hier geldt dat de antwoorden op de gestelde vragen kunnen en zullen verschillen, afhankelijk 

van de gekozen deelcomponent(en). Echter, net bij de sectoren is het relevant om ook de 

onderlinge samenhang in de gaten te houden. Immers, de competenties die van een leerling 

verwacht worden, hebben direct en indirect invloed op de benodigde competenties van een 

leraar.  

Component: digitale geletterdheid (#3) 

Om te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige maatschappij moet iedereen over de 

competenties beschikken die nodig zijn om effectief en efficiënt gebruik te maken van technologie 

 doorlopende leerlijn po‐vo 
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in de brede zin van het woord. Dit betekent dus voor alle actoren (zie “voor wie”), binnen alle 

sectoren (zie “sectoren”) ten behoeve van leren en ontwikkelen, werken en beroep, leven en 

burgerschap (zie “ten behoeve van”). 

In dit referentiemodel digitale geletterdheid wordt gebruik gemaakt van de terminologie zoals 

gangbaar binnen het iXperium/ Centre of Expertise Leren met ict (iXperium / CoE)  bij het 

beschrijven van de competenties leren en lesgeven met ict (van Loon & Kral, 2016b). Nieuw is de 

expliciete vermelding van computational thinking als afzonderlijk deelcategorie. De competentie 

die hierbij horen zijn bij de bestaande competentieprofielen geïntegreerd opgenomen. 

2.3. Component: ten behoeve van (#4) 
Deze component wordt vaak uit het oog verloren bij het bepalen van de benodigde competenties 

met als gevolg dat het beeld van het geheel onoverzichtelijker wordt: ten behoeve waarvan 

besteden we aandacht aan digitale geletterdheid? We onderscheiden hierbij drie 

deelcomponenten als het gaat om digitale geletterdheid: 

 ten behoeve van leren en ontwikkelen 

 ten behoeve van werk en beroep 

 ten behoeve van leven en burgerschap 

Bij de eerste deelcomponent gaat het om digitale geletterdheid ten behoeve van het zichzelf 

verder ontwikkelen en het leren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van elektronische 

leeromgevingen en digitale lesmaterialen. Maar ook het gebruik van digitale en online bronnen 

ten behoeve van werkstukken. In het kader van een leven lang leren zullen ook zittende leraren en 

anderen nadat ze het reguliere onderwijs verlaten hebben moeten beschikken over de 

vaardigheden om gebruik te kunnen blijven maken van het zich verder digitaliserend 

onderwijsaanbod. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen gebruiken van verschillende e‐learning 

omgevingen, of het participeren in een MOOC.  

Bij werk en beroep gaat het de leerling onder andere over competenties op het gebied van digitale 

geletterdheid die de toekomstige werkgever verwacht, maar ook over het eigen online profiel en 

portfolio. Voor leraren gaat het om de competenties ten behoeve van hun beroep als leraar. 

Bij leven en burgerschap gaat het om al die vaardigheden die mensen nodig hebben om deel te 

nemen aan de samenleving in de brede zin van het woord, maar buiten het leren en werken. Het 

onderdeel mediawijsheid richt zich hier voornamelijk op. Maar het gaat hierbij ook om zaken als 

ethiek van de digitale media. Welke rol willen wij dat technologie in onze samenleving vervult? 

Wat is ethisch acceptabel?  

2.4. Component: vragen (#5) 
Met betrekking tot digitale geletterdheid staan een aantal vragen centraal die richting geven aan 

de activiteiten die het iXperium / CoE op dit gebied uitvoert. Deze vragen zijn: 

 Welke competenties zijn nodig? Wat zijn de bijbehorende gedragsindicatoren, d.w.z. welk 

zichtbaar gedrag hoort bij de competenties? 
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 Hoe kunnen we het huidige niveau van de competenties vaststellen? Observeren van het 

waarneembaar gedrag is natuurlijk een van de mogelijkheden, maar vaak niet praktisch 

uitvoerbaar. Hoe dan wel? 

 Als bekend is waar er verschillen zitten tussen het benodigd en aanwezig niveau van 

competenties, hoe kan dat verschil worden opgelost? En daar aan gerelateerd: hoe is er voor 

te zorgen dat de betrokken actoren bereid zijn om de benodigde inspanning te verrichten om 

dit te doen? 

 Over welke tools en hulpmiddelen gaat? Vanwege de snelle veranderingen die er op digitaal 

gebied plaats vinden is deze vraag expliciet opgenomen als steeds terugkerende vraag om te 

beantwoorden.  

De antwoorden op deze vragen zullen afhankelijk van de keuzes met betrekking tot de andere 

deelcomponenten kunnen variëren. 
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3. Het gebruik van het referentiemodel digitale geletterdheid 

Het referentiemodel kan gebruikt worden als praatmodel binnen een onderwijsinstelling of ten 

behoeve van onderzoek om inzichtelijk te maken wat er al bekend is, of waar meer inspanning op 

nodig is. Hieronder worden een aantal voorbeelden van gegeven: 

3.1. Competentieprofiel leraar / lerarenopleider / schoolleider 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competentieprofiel leraar / lerarenopleider / schoolleider 

Bovenstaande afbeelding toont de deelcomponenten die reeds (deels) ingevuld zijn als het gaat 

om het competentieprofiel van de leraar / docent, de lerarenopleider en de schoolleider / 

directeur / teamleider. 

Het iXperium / CoE heeft in de eindkwalificaties leren en lesgeven met ict voor leraren (Uerz, 

Coetsier, van Loon, & Kral, 2014) de competenties met betrekking tot digitale geletterdheid van 

leraren en lerarenopleiders beschreven. Deze zijn tevens uitgewerkt in gedragsindicatoren voor 

startbekwame leraren po, vo en mbo (Coetsier e.a., 2013).  Voor leidinggevenden zijn deze 

competenties uitwerkt in een competentiebeschrijving (Coetsier, Loon, Kral, & Rigter, 2016) en 

een onderbouwing (van Loon & Kral, 2016a). 

In de afbeelding hierboven zijn de componenten “computational thinking” en “leven en 

burgerschap” bewust niet opgenomen: Hoewel computational thinking nu reeds in de 

competentiemodellen is opgenomen is het noodzakelijk om de uitwerking ervan in 

gedragsindicatoren te herzien. De component “leven en burgerschap” gaat voor digitale 

geletterdheid ook voor de leraar verder dan slechts het bewustzijn van de medialisering van de 

samenleving en de impact daarvan. Denk daarbij aan de bijdrage van onderwijs aan de algemene 

en persoonlijke vorming van leerlingen en studenten.  
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3.2. Bepalen niveau competenties + professionalisering leraar / 
lerarenopleider / schoolleider 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

bepalen niveau competenties + professionalisering leraar / lerarenopleider / schoolleider 

De overeenstemming tussen doelgroepen en sectoren is er deels ook voor de vragen met 

betrekking tot het bepalen van het huidige niveau van competenties en het oplossen van de 

verschillen tussen benodigd en aanwezig niveau. Maar er zijn ook verschillen. 

De iX‐ray biedt leraren uit het po en vo de mogelijkheid om zelf een inschatting te maken van hun 

vaardigheden op het gebied van leren met ict. De ict basisvaardigheden, mediawijsheid en 

informatievaardigheden worden hier doorgelicht samen met ook de competenties die onderdeel 

zijn van leren en lesgeven met ict. De iX‐ray is (nog) niet beschikbaar voor het mbo en het hbo. 

Het monitoronderzoek van het iXperium / Centre of Expertise Leren met ict brengt de 

uitgangspositie van lerarenopleiders, leraren en leraren in opleiding2 in beeld en vormt zo een 

startpunt voor de opleidings‐ en professionaliseringsactiviteiten. De monitor wordt nu reeds 

uitgevoerd bij alle vier de genoemde sectoren. 

Er worden heel veel en heel diverse activiteiten uitgevoerd om het verschil tussen benodigd en 

aanwezig niveau van competenties op te lossen. Deze lopen uiteen van trainingen op maat, 

bezoeken aan scholen, iXpiratiebijeenkomsten, Quix, bezoeken van scholen aan de fysieke 

iXperium locaties of bezoeken vanuit de fysieke locaties naar de scholen (“iXperium on tour”). Ook 

de ontwikkelkringen dragen, naast het ontwikkelen van onderwijs, bij aan de professionalisering 

van leraren. Er wordt nog nauwelijks gestructureerd geëvalueerd als het gaat om de effectiviteit 

van de activiteiten die op dit gebied worden uitgevoerd. Ook wordt er vooraf niet altijd voldoende 

onderscheid gemaakt / geëxpliciteerd waarop betreffende activiteiten zich willen richten en met 

welk doel. Niet alleen zorgt dit er voor dat het wiel regelmatig opnieuw uitgevonden moet 

worden, het belemmert ook hergebruik van interventies bij andere sectoren of doelgroepen dan 

                                                         
2 Hier wordt bewust niet de term “student” gebruikt omdat het hier gaat om een specifieke groep studenten, de 
leraren in opleiding. 
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waar ze voor ontworpen zijn. Het kan de effectiviteit van activiteiten ten goede komen als er 

vooraf al scherper gericht wordt. De ontwikkelkringen zijn hierop de duidelijke uitzondering, de 

werkwijze daarvan wordt gestructureerd geëvalueerd.  

3.3. Competentieprofiel leerling / student 
 

competentieprofiel leerling / student 

Voor leerlingen en studenten (anders dan studenten in hun rol als leraar in opleiding) zijn de 

competentiebeschrijvingen voor digitale geletterdheid nog niet integraal uitgewerkt. Er bestaan  

competentiebeschrijvingen voor deelgebieden, zoals voor mediawijsheid (Mediawijzer.net, 2012; 

SLO, 2015b)  of informatievaardigheden (SLO, 2015a; Van der Kaap & Schmidt, 2007). Voor ict 

basisvaardigheden ontbreekt die grotendeels. 

Het is de verwachting dat het competentieprofiel dat opgesteld is voor de leraar in zijn basis ook 

te vertalen is naar het niveau van de leerling3. Er is nog geen eenduidigheid over de uitwerking van 

alle verschillende onderdelen naar gedragsindicatoren. De mate waarin bijvoorbeeld 

computational thinking ook het kunnen programmeren omvat wordt verschillend ingevuld. Zo 

neemt het Britse onderwijs coding als centraal uitgangspunt van het onderwijs op dit gebied 

(Pijpers & Stiller, 2015) terwijl in Nederland de discussie nog gaande is. Datzelfde geldt voor de 

integratie van wetenschap en techniek of makeronderwijs met digitale geletterdheid. In het KNAW 

rapport over digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs (KNAW, 2012) worden naars de 

bekende deelcomponenten, ook ict vaardigheden opgenomen als onderdeel van digitale 

geletterdheid die redelijk technisch van aard zijn.  

Het is de vraag of de uitwerking van de deelcomponenten voor de verschillende sectoren 

uiteindelijk gelijk zal zijn op niveau van de competenties en/of de bijbehorende 

gedragsindicatoren.  

                                                         
3 Er wordt op dit moment gewerkt aan een profiel voor het voorgezet onderwijs. 
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Een meer dekkende beschrijving zou voor scholen in ieder geval een oplossing bieden voor de 

huidige worsteling met het vinden van het juiste beschrijvingsniveau. 

Het bepalen van het niveau van de competenties is bij leerlingen een grotere uitdaging dan bij de 

andere doelgroepen. Duidelijk is dat het simpelweg in een vragenlijst vragen naar het huidige 

gedrag niet het gewenste resultaat zal opleveren. Onderzocht zal moeten worden wat dan wel een 

bruikbaar meetinstrument is. 

Het oplossen van verschil tussen het huidige en het gewenste niveau van de competenties bij 

leerlingen is een andere vraag die aandacht vereist. Daarbij gaat het om vragen als de keuze voor 

opname in het bestaande curriculum of door middel van een apart vak. In het KNAW rapport over 

digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs (KNAW, 2012) komen de competenties terug in 

twee specialistische vakken: Informatiekunde en Informatica. Ook de mate van ondersteuning die 

de onderwijsinstelling verleent bij het ontbreken van een bepaald niveau (“moet een 

onderwijsinstelling lessen werken met Word, PowerPoint, typen met 10 vingers verzorgen?”) 

verschilt op het moment. 

3.4. Relaties tussen benodigde competenties 
Het referentiemodel kan ook gebruikt worden binnen een onderwijsinstelling om de samenhang 

tussen de benodigde competenties van een leraar en die van een leerling zichtbaar te maken. 

Neem bijvoorbeeld onderstaande afbeelding van een mbo instelling die wil weten welke 

competenties een leraar nodig heeft op het gebied van digitale geletterdheid.  

 
 

competenties en tools leraar 

Bij een mbo instelling zal het zo zijn de leerlingen die er studeren in hun werk en beroep later in 

aanraking komen met een veelvoud van digitale tools en hulpmiddelen. Deels zullen zij hier reeds 

tijdens de opleiding vaardigheden voor moeten opdoen, deels zal het ook gaan om vaardigheden 

zoals het zichzelf eigen kunnen maken van nieuwe tools en hulpmiddelen. De invulling van die ict 

competenties en tools leerling 
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basisvaardigheden voor de leerling zal dan mede bepalen hoe de digitale geletterdheid van de 

leraar vorm krijgt. Daarbij zal het ook zo zijn dat het voor de leraar zal gaan om vaardigheden die 

niet specifiek voor digitale geletterdheid zijn, zoals het bijbrengen van onderzoeksvaardigheden, 

het leren leren etc. 

Dat de input voor deze competenties hier idealiter op zijn minst voor een deel vanuit het 

beroepenveld komt waar de leerling zal gaan werken spreekt voor zich.  

3.5. Toelichten van individuele projecten en activiteiten 
Een laatste gebruiksmogelijkheid van het referentiemodel die in dit document beschreven zal 

worden, is het gebruik als beschrijving van individuele projecten en activiteiten. Hieronder worden 

twee voorbeelden gegeven. 

3.5.1. Doorbraakproject programmeren 

Het figuur op de volgende pagina geeft de componenten van het referentiemodel weer die aan 

bod komen binnen het doorbraakproject programmeren.  

Tijdens dit project bij vijf scholen in het primair onderwijs, wordt onderzocht welke interventie 

(met behulp van Scratch of met Edison robots) de grootste bijdrage levert aan een drietal 

deelcompetenties van computational thinking (algoritmisch redenen, probleem decompositie, 

debugging). Behalve in gebruikte hulpmiddelen wordt er ook gevarieerd op het gebied van 

personalisatie. Een deel van de leerlingen kan per sessie zelf het niveau van de interventie kiezen, 

de controlegroep mag dat niet. Het onderzoek richt zich op de middenbouw en de bovenbouw.  

 

Doorbraakproject programmeren 
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3.5.2. KIEM aanvraag digitale geletterdheid 

Voor de KIEM‐aanvraag rond een meetinstrument voor digitale geletterdheid voor leerlingen op 

het voortgezet onderwijs ziet het referentiemodel er uit als hieronder getoond. 

 
KIEM‐aanvraag digitale geletterdheid 

Voor alle vier de deelgebieden van digitale geletterdheid worden de competenties geformuleerd 

(op basis van het competentiemodel voor leraren)4, er worden gedragsindicatoren geformuleerd 

en een meetinstrument ontworpen. Dit meetinstrument wordt getest. 

Het gebruik van het referentiemodel om projecten te beschrijven maakt het eenvoudig mogelijk 

om te zien waar raakvlakken en dwarsverbanden tussen projecten liggen. Ook laat het zien welke 

vragen (nog) niet aan bod komen. 

   

                                                         
4 Discussiepunt hier is of het ook “werken en beroep” en “leven en burgerschap” betreft. 
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4. Wat betekent dit voor de activiteiten van het iXperium / 
CoE? 

De beschrijving van het referentiemodel digitale geletterdheid maakt inzichtelijk dat een aantal 

componenten reeds heel sterk aangezet zijn en dat er nog een aantal gebieden zijn waar 

doorontwikkeld moet worden. Ze worden hieronder kort aangestipt. 

 

Referentiemodel digitale geletterdheid (compleet) 

 Binnen het onderdeel voor wie is het met name de leerling / student waar een behoefte 

zichtbaar is voor wat betreft de invulling van de onderliggende vragen; belangrijk 

aandachtspunt is dan om digitale geletterdheid in de breedte (dus alle vier de componenten 

ict basisvaardigheden, mediawijsheid, computational thinking, informatievaardigheden) en 

voor alle drie de domeinen (leren en ontwikkelen, werken en beroep, leven en burgerschap) te 

ontwikkelen. Daarbij moet verstandig (her)gebruik gemaakt worden van bestaande materialen 

en methoden (van uitgevers) maar moet zeker ook aandacht besteed worden aan het 

vormgeven van een ict‐leerlijn die recht doet aan de dynamiek van het vakgebied. 

 

 Binnen het onderdeel digitale geletterdheid zijn de componenten mediawijsheid en 

informatievaardigheden tamelijk ver uitgewerkt, zowel voor de leraar, lerarenopleider, 

schoolleider als voor leerling. Voor wat betreft de ict basisvaardigheden en computational 

thinking is dat minder het geval d.w.z. ook daar waar gedragsindicatoren beschreven zijn 

vergen deze verdere verduidelijking. 

Discussiepunt daarbij is ook of computational thinking onderdeel hoort te zijn van digitale 

geletterdheid en hoe programmeren hierbinnen past. Datzelfde geldt voor maker onderwijs. 

Net als computational thinking is dat niet inherent uitsluitend digitaal, maker onderwijs kan 

volledig zonder digitale componenten vorm krijgen, maar heeft vaak duidelijk digitale 

componenten (in het Verenigd Koninkrijk wordt soms daarom ook over digital maker 

education gesproken als het onderscheid benadrukt wordt). 
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 Binnen het onderdeel ten behoeve van wordt door de driedeling, en met name vanwege de 

component leven en burgerschap, het domein waar de competenties betrekking op hebben 

verbreedt ten opzichte van de beschreven modellen geformuleerd vanuit de context van de 

lerarenopleiding. Met name voor leerlingen is die verbreding relevant. Denk hierbij ook aan 

vragen met betrekking tot ethiek van de digitale technologie. Voor wat betreft het onderdeel 

werk en beroep is betrokkenheid van het werkveld noodzakelijk. 

 

 Binnen het onderdeel vragen is het relevant om ervaringen met interventies, werkvormen, 

professionaliseringsactiviteiten etc. beter te documenteren dan nu het geval is zodat deze 

ervaringen verzameld kunnen worden. Hoewel hier voor met name lerarenopleiders al de 

nodige ervaring is opgedaan, blijft er voor alle doelgroepen en sectoren behoefte aan meer 

evidentie. 

 

 Binnen het onderdeel vragen is de component tools/middelen een blijvend aandachtspunt 

voor alle genoemde sectoren en doelgroepen. ICT is slechts een hulpmiddel, maar de vraag 

blijft steeds relevant welke tools en hulpmiddelen het beste aansluiten bij het onderwijs, 

daarbij gaat het om software (leeromgeving, apps), hardware (mobiele devices, robots, 3D 

printers), infrastructuur (inrichting van lokalen, netwerkvoorzieningen) etc.  

Ook hier is en blijft het relevant dat ervaringen op dit gebied op een eenvoudig deelbare wijze 

worden geregistreerd en verzameld. 

 

 Belangrijk is om te onthouden dat dit referentiemodel zich beperkt tot digitale geletterdheid; 

ook voor leren en lesgeven met behulp van ict is het relevant om een vergelijkbaar 

referentiemodel op te stellen. 

 

 Eveneens van belang is de organisatie rond de professionalisering of scholing, ook die is niet in 

dit referentiemodel opgenomen maar onderdeel van een aparte programmalijn. 
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