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These 1: sluiting van de scholen tijdens de lockdown in voorjaar 
2020 toonde de nood aan sterker digitaal inclusiebeleid pijnlijk aan



Bron: JCR Technical Report, European Commission

Afstandsleren leidde tot leerverlies…



Bron: JCR Technical Report, European Commission

Leerverlies door afstandsleren was niet gelijk voor iedereen…



Bron: JCR Technical Report, European Commission
Second Survey of Schools, ICT in Education

Meeste scholen beschikken over digitale leeromgeving



Bron: JCR Technical Report, European Commission
OECD, PISA 2018

Minder ICT-materiaal in scholen met veel leerlingen met lage SES
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OECD, PISA 2018

Meeste gezinnen beschikken over (minstens 1) computer thuis
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Eurostat

Toegang tot breedband internet thuis minder gelijk verdeeld



Bron: Education & Training Monitor 2020, 
European Commission

OECD, TALIS 2018

Onze leraren voelen zich niet goed voorbereid op gebruik ICT
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Leerverlies door afstandsleren was niet gelijk voor iedereen…



These 2: verschillen in leerprestaties tussen leerlingen op basis van 
sociaal-economische afkomst, thuistaal en migratie-achtergrond, 
zien we ook terug in digitale vaardigheden. Digitaal inclusiebeleid 
maakt daarom integraal deel uit van een gelijke 
onderwijskansenbeleid



Knelpunt: we hebben weinig onderzoek naar leerlingenprestaties op het vlak 
van digitale vaardigheden

Onderzoek waar we aan deelnemen met nieuwe resultaten de volgende 
jaren: 
- Peiling ‘informatieverwerving en –verwerking met ICT’ in het 

basisonderwijs in mei 2021 (herhalingspeiling)
- Peiling ‘kritisch denken en mediawijsheid’ in 3de graad secundair 

onderwijs in 2021
- Programme for the International Assessment of Adult Competencies 2022-

2023 

Vlaanderen neemt niet deel aan: 
- International Computer and Information Literacy Survey (ICILS) –

volgende hoofdafname in 2023
- International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) – volgende 

hoofdafname in 2022



Bron: Steunpunt Toetsontwikkeling en 
Peilingen - 2013

Peiling IVV en ICT in basisonderwijs

Via praktische proef 
bij 600-tal leerlingen 
uit laatste jaar BaO in 
2012

Belangrijke resultaten
• Technische vaardigheden goed beheerst bij alle leerlingen
• Informatievaardigheden zijn minder naargelang context minder 

gestructureerd
• Sociaal aanvaardbaar en begrijpelijk communiceren minder beheerst

Belangrijkste conclusies
• Verwerven technische ICT-vaardigheden lukt vrij via buitenschools leren
• Verwerven complexere informatie- en communicatievaardigheden 

veronderstelt wel meer formeel onderwijs
• Klassieke verschillen op basis van thuistaal, SES, migratie-achtergrond, 

cultureel kapitaal, … doen zich vooral voor bij ontwikkeling complexere 
informatie- en communicatievaardigheden
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Peiling IVV en ICT in basisonderwijs

Achtergrondvariabelen die mindere prestaties verklaren
• Geslacht (jongens doen het minder)
• Schoolse achterstand of zittenblijven
• Lagere cognitieve vaardigheden
• Leerstoornissen (dyscalculie, dyslexie en ADHD)
• Andere thuistaal dan Nederlands
• Lagere sociaal-economische situatie van het gezin
• Beperkter cultureel kapitaal in het gezin
• Weinig stimulerend thuisklimaat
• Intrinsieke en extrinsieke motivatie
• Mate dat er niet aan de eindtermen gewerkt wordt
• Ontbreken van visie op school
• Gebrek aan professionalisering bij leraren



Bron: Steunpunt Toetsontwikkeling en 
Peilingen - 2013

Peiling IVV en ICT in basisonderwijs



Bron: OECD, PIAAC 2012
UGent

PIAAC



Bron: OECD, PIAAC 2012
UGent

PIAAC



Bron: OECD, PIAAC 2012
UGent

PIAAC

Goed nieuws: de groep 16-24-jarigen doet het in verhouding veel beter dan de 
groep 55-65-jarigen…

… maar bewijs ook dat we het niet goed doen op het vlak van LLL
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 Wie maximum diploma SO als hoogte kwalificatie heeft, doet het 
in verhouding minder goed



Bron: OECD, PIAAC 2012
UGent

PIAAC

 Opleidingsniveau ouders weegt in Vlaanderen zwaarder door. 
 Algemene trend is dat belang van dit achtergrondkenmerk belangrijker 

wordt, maar verschillen tussen Vlaanderen en OESO-gem. neemt niet toe



Bron: OECD, PIAAC 2012
UGent

PIAAC

 Opvallend: na controle blijken migranten van 1ste en 2de generatie het in 
Vlaanderen niet slechter te doen dan in andere landen



PIAAC: enkele aandachtspunten

 Vlaanderen scoort opvallend minder goed voor ‘probleemoplossend 
vermogen in digitale omgeving’ dan voor ‘geletterdheid’ en vooral 
‘gecijferdheid’

 Vlaanderen haalt die achterstand wel in. De groep 16-24-jarigen doet het 
verhoudingsgewijs wel veel beter dan de groep 55-65-jarigen.

 Opleidingsniveau ouders en hoogst behaalde diploma wegen zwaarder 
door in Vlaanderen. Migratiestatus dan weer niet. 

 Aandachtspunt: de impact van opleidingsniveau moeder, cultureel 
kapitaal, sociaal-economische status, thuistaal en hoogst behaalde 
diploma lijkt zwaarder door te wegen bij jongere generatie dan oudere 
generatie (in Vlaanderen, maar ook in OESO-gem.)



These 3: digitale inclusie houdt ook in dat alle kinderen en jongeren 
recht hebben op een brede algemene vorming, waaronder ook 
complexere informatie- en communicatievaardigheden. In het 
bijzonder dus ook voor jongeren in het secundair onderwijs die een 
arbeidsmarktgerichte studierichting volgen 
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Belang van sterke ICT-vaardigheden i.f.v. arbeidsmarktkansen
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Belang van sterke ICT-vaardigheden i.f.v. arbeidsmarktkansen
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Belang van sterke ICT-vaardigheden i.f.v. arbeidsmarktkansen
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Belang van sterke ICT-vaardigheden i.f.v. democratisch samenleven
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Belang van sterke ICT-vaardigheden i.f.v. democratisch samenleven



Bron: ICCS 2016 en Peiling Burgerschap 
2016 3de graad SO

KU Leuven

Belang van sterke ICT-vaardigheden i.f.v. democratisch samenleven



Dank!

Verdere vragen: 

Jeroen Backs – afdelingshoofd Strategische 

Beleidsondersteuning – jeroen.backs@ond.vlaanderen.be


