
Digitale 

Geletterdheid



21st Century Skills

Deze elf competenties heb jij als 

leerling nodig heeft om succesvol deel 

te nemen in de maatschappij van de 

toekomst. 

Digitale geletterdheid is één van de elf 

competenties.



DG op het Markland College

Schoolvak Digitale Geletterdheid staat voor elke brugklas 1 lesuur per 

week op het rooster. 

In de lessen komen de volgende thema’s aan bod:

1. Informatievaardigheden

2.    ICT-basisvaardigheden

3.   Mediawijsheid



Inhoud thema’s DG

Informatievaardigheden

Een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren en op basis hiervan relevante 

informatie zoeken, selecteren, verwerken en inzetten.

ICT-Vaardigheden

het kunnen benoemen van functies van computers en computernetwerken

het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware

het kunnen bedienen van verschillende apparaten en programma’s

het kunnen opslaan en toegankelijk maken van informatie

het kunnen omgaan met softwareprogramma’s voor o.a. internetgebruik, tekstverwerking en  beeldbewerking

het op de hoogte zijn van privacyaspecten in het kader van persoonlijke gegevens

3.    Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.



Waarom Digitale Geletterheid?

Informatievaardigheden

Het goed kunnen omgaan en verwerken van informatie is 

iets wat terug komt op vervolgopleidingen en in het 

werkveld. Bij verschillende vakken wordt het steeds meer 

duidelijk dat leerlingen het over het algemeen moeilijk 

vinden om informatie op een juiste manier te verwerken. 

Omdat veel leerlingen deze vaardigheid niet van nature 

bezitten, dient deze te worden aangeleerd.



Waarom Digitale Geletterheid?

ICT-basisvaardigheden

Sinds het schooljaar 2018-2019 heeft elke brugklasleerling 

een laptop/tablet. Bij steeds meer vakken wordt namelijk 

gebruik gemaakt wordt van digitale leermiddelen. De 

afgelopen jaren is het opgevallen dat leerlingen over het 

algemeen niet goed weten hoe zij gebruik moeten maken 

van programma’s voor tekstverwerking, spreadsheets en 

presentaties. Er is weinig basiskennis bij leerlingen en dit 

gaat ten koste van de kwaliteit dat ingeleverd wordt bij 

docenten.



Waarom Digitale Geletterheid?

Mediawijsheid

Leerlingen brengen steeds meer tijd door op het Internet. Steeds 

meer leerlingen ambiëren een carrière als influencer en zien 

andere influencers op sociale media als Youtube, Instagram en 

TikTok als hun voorbeeld. Deze ontwikkeling heeft ook een 

schaduwkant. 

Leerlingen vinden het steeds moeilijker om de ‘echte wereld’ te 

onderscheiden van de ‘digitale wereld’. De digitale wereld is een 

wereld waar veel mensen kwetsbaar en gevoelig zijn voor de 

mening van anderen, nepnieuws en waar de ideale wereld die er 

geschetst wordt. Het is van belang dat leerlingen leren om daar 

op een juiste en verantwoorde manier mee om te gaan.




