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Hoofdstuk 1 . Van digitale kloof naar digitale geletterdheid: sociale uitsluiting in het internettijdperk
Ilse Mariën en Leo Van Audenhove
De informatisering en digitalisering van de huidige maatschappij zijn een feit. Ieder
van ons wordt dagelijks geconfronteerd met allerhande soorten en vormen van informatie- en communicatietechnologieën. Kaartjes voor trein en bus worden verkocht
via automaten of via de computer thuis. Leerlingen schrijven hun huistaken niet langer met de hand, maar via de computer. Scholen stellen leermaterialen, oefeningen
en relevante informatie ter beschikking via onlineleerplatformen zoals Smartschool
in Vlaanderen of Kennisnet in Nederland. Ook overheden en publieke instellingen
bieden hun diensten hoe langer hoe meer aan via het internet. Wil de burger actief
kunnen participeren in de informatiesamenleving, dan moet hij beschikken over een
computer met internet en moet hij kunnen omgaan met dit nieuwe en vaak technische informatiemedium.
Figuur 1. Voorbeeld van een onlineleerplatform in Nederland
www.kennisnet.nl – Kennisnet is een online platform dat allerhande ondersteuning en
diensten biedt aan Nederlandse onderwijsinstellingen met als doel de relatie tussen
ICT en het onderwijs te verbeteren. Enkele praktische toepassingen zijn:
Wikiwijs – online uitwisseling en aanmaak van (open) leermateriaal vrij voor gebruik.
Mediawijzer – informatief online platform over het bewuster, kritischer, actiever en
veiliger omgaan met (nieuwe) media.
Expert op afstand – mogelijkheid tot het gratis gebruiken van software en online platform voor lessen via videoconferencing, inclusief een lijst van beschikbare experts en
sessies.

Minder bevoorrechte bevolkingsgroepen zoals mensen in een armoedesituatie, met
een laag inkomen, met een laag opleidingsniveau of in een niet-actieve arbeidssituatie (soms in combinatie) worden geconfronteerd met digitale en sociale uitsluiting.
Eenoudergezinnen, werklozen, ouderen en migranten zijn de meest kwetsbare groepen aangezien zij het meeste risico lopen in een armoedesituatie te belanden. Ze
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bevinden zich aan de andere kant van de ‘digitale kloof’. De breuklijnen eigen aan de
digitale kloof vallen in grote mate samen met maatschappelijke uitsluitingmechanismen. Door de huidige complexiteit en heterogeniteit van de digitale kloof vallen deze
breuklijnen echter niet alleen samen met de traditionele breuklijnen zoals leeftijd,
arbeidssituatie, inkomen en opleiding. Ook bevoorrechte groepen zoals hoogopgeleiden of jongeren krijgen steeds meer te maken met digitale en sociale exclusie.

Tabel 1. Enkele kerncijfers van de digitale kloof
Vlaanderen
Gebrek aan motivatie bij niet-gebruikers
Bezit Computer
Internet
Internetgebruik 1-2 activiteiten
3-4 activiteiten
5-6 activiteiten
Internetvaardigheden Operationeel
Formeel
Informatie
Strategisch
Armoederisicopercentage

geen cijfers
70%
67%
40%
23%
5%
geen cijfers
geen cijfers
geen cijfers
geen cijfers
11%

Nederland
67%
88%
90%
39%
33%
12%
73%
83%
53%
30%
10%

Bronnen: Studiedienst Vlaamse Regering, 2007; Trendrapport A. van Deursen, J. van
Dijk, 2009; Eurostat, 2009; EU-SILC, 2007.

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de evolutie van de digitale kloof tijdens de voorbije
tien jaar en duidt aan welke bevolkingsgroepen het meest het risico van digitale uitsluiting lopen. Aanvullend biedt het ook een kijk op de maatschappelijke gevolgen
van de digitale kloof en de rol die de overheid en de middenveldorganisaties kunnen
spelen om de digitale en sociale inclusie van burgers te verbeteren.

De digitale kloof vroeger en nu
Tot voor enkele jaren werd de digitale kloof geconceptualiseerd als een tweedeling
tussen het bezitten en het niet bezitten of het gebruiken en het niet gebruiken van
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ICT. Ondertussen is het duidelijk dat de digitale kloof meer omvat dan deze eenvoudige tegenstelling. De grenzen tussen het bezitten en het niet bezitten zijn volledig vervaagd. Het niet bezitten van een computer in de thuisomgeving betekent
niet automatisch dat gezinsleden er geen gebruik van maken. Mensen beschikken
over alternatieve kanalen die toegang bieden tot ICT. Jongeren gebruiken het internet
bij vrienden, op school, in het jeugdhuis of in een internetcafé. Werknemers hebben
toegang tot de computer in hun dagelijkse werksituatie. Het omgekeerde geldt eveneens. Het bezitten van een computer en het internet in de thuisomgeving betekent
niet dat ieder gezinslid van deze computer gebruikmaakt. Er zijn dus met andere
woorden verschillende situaties en gradaties wat het bezit van ICT betreft. Dit fenomeen – het verschil in bezit van ICT – wordt vandaag de ‘digitale kloof van de eerste
graad’ genoemd.
Ook in het gebruik van ICT bestaan momenteel verschillende gradaties en is er niet
langer sprake van een tweedeling tussen niet-gebruikers en gebruikers. De voorbije
tien jaar werkten onderzoekers verschillende typologieën van gebruikers uit, zich
hierbij baserend op de mate waarin mensen in de mogelijkheid zijn of gemotiveerd
zijn om ICT te gebruiken. Een interessant voorbeeld is de typologie die Sonia Livingstone en Ellen Helsper hanteren (zie Tabel 2). Er moet vandaag uitgegaan worden van een reeks van verschillende types gebruikers, gaande van (on)vrijwillige nietgebruikers tot intensieve dagelijkse gebruikers.

Tabel 2. Typologie van gebruikers
Niet-gebruikers

Occasionele gebruikers
Regelmatige gebruikers

Vrijwillig
Onvrijwillig
Potentiële gebruikers
Digitaal uitgesloten
Vrijwillig
Onvrijwillig
Onthouders
Randgebruikers
Basis
Matig
Breed
Allround

Toegang

Gebruikersfrequentie

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Stopgezet – keuze
Stopgezet – verplicht
Geen
Geen
Minder – keuze
Minder – verplicht
Beperkt
Beperkt
1-3 taken
4-5 taken
6-7 taken
minstens 8 taken

Bron: Livingstone & Helsper, 2007
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Toepassingsvelden van het gebruik van het internet moeten eveneens in beschouwing genomen worden. Kwetsbare doelgroepen zoals werklozen, laagopgeleiden of
mensen met een laag inkomen beschouwen ICT eerder als een vorm van vrijetijdsbesteding. Ook voor jongeren geldt dat in grote mate. Niet alleen gebruiken ze het
internet om wat te surfen, maar ze spelen ook spelletjes of onderhouden contacten
met vrienden op Facebook. Hoogopgeleiden, ICT-vaardige ouderen of mensen met
een hoger inkomen daarentegen wenden ICT eerder aan als een strategisch middel in hun eigen voordeel. Ze vergaren informatie over producten en diensten online, onderhouden hun professionele netwerk via LinkedIn, studeren talen of nieuwe
vaardigheden via onlinecursussen. Ze verstevigen en bestendigen via ICT hun reeds
bevoorrechte positie. Bovendien ontstaan nieuwe uitdagingen zodra een persoon toegang heeft tot de computer en het internet en hij die ook daadwerkelijk begint te
gebruiken. Niet iedereen ontwikkelt dezelfde vaardigheden om met ICT om te gaan.
Dit fenomeen – het verschil in gebruik en digitale vaardigheden – wordt de ‘digitale
kloof van de tweede graad’ genoemd.
De digitale kloof is dus de laatste tien jaar geëvolueerd van een dichotoom verschijnsel (toegang versus geen toegang) naar een complex fenomeen met verscheidene dimensies en lagen. In plaats van een kloof is er nu sprake van een schaal waarop verschillende types van ongelijkheid (bezit, gebruik en vaardigheden) kunnen variëren.
De term ‘digitale kloof’ is om die reden achterhaald en zou vervangen moeten worden
door een nieuwe en beter passende term. Er is echter nog geen duidelijke consensus
over een beter geschikte term. Zo bestaan verschillende termen – zoals digitale exclusie of e‑accessibility – die samenhangen met de problematiek van de digitale kloof,
maar nog geen gemeengoed zijn of niet beschouwd worden als een term ter vervanging van ‘digitale kloof’. ‘Digitale kloof’ is om die reden nog sterk in zwang. Wel is er
een steeds grotere focus op een positieve conceptualisering van de digitale kloof door
het gebruik van termen als ‘digitale inclusie’.
Vaak hangen situaties van digitale ongelijkheid samen met ongelijkheid op de andere
vlakken. Hoewel de fysieke toegang tot ICT alleen voor kwetsbare doelgroepen zoals
mensen in een armoedesituatie, mensen met een laag inkomen, een laag opleidingsniveau of een niet-actieve arbeidssituatie een probleem blijft, wordt de digitale kloof
niet kleiner. Vooral op het gebied van gebruik en vaardigheden wordt de digitale kloof
groter. De toenemende integratie van ICT in alle aspecten van het maatschappelijk leven leidt bovendien tot een verhoging van de kans op sociale exclusie. Dat geldt zeker
voor kwetsbare bevolkingsgroepen, maar ook voor kansrijke bevolkingsgroepen zoals
jongeren, hoogopgeleiden of mensen met een hoog inkomen.
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Digitale geletterdheid en de toenemende complexiteit van de
digitale kloof
De toenemende complexiteit van de ‘digitale kloof’ blijkt eveneens uit de conceptualisering van digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid wordt in dit hoofdstuk gedefinieerd als de kennis nodig om ICT te gebruiken zodat een duidelijke meerwaarde
gecreëerd wordt in de dagelijkse realiteit van de gebruiker. Met andere woorden, digitale geletterdheid verwijst naar de vaardigheden nodig om op een betekenisvolle
manier te kunnen omgaan met ICT. Het concept is veel omvattender dan het concept
van de digitale kloof, wat op zich nieuwe uitdagingen opwerpt. Wat bedoelen we juist
met meerwaarde of betekenisvol? Beide begrippen zijn waardegeladen en worden
door verschillende personen en instanties anders ingevuld. En wat omvat ‘kunnen
omgaan met’? Kunnen we dat wel meten? Wat is het basisniveau van digitale geletterdheid waarover alle burgers moeten beschikken? Moet iedereen in staat zijn om
tekstverwerkingsprogramma’s te gebruiken? Of om te communiceren via sociale netwerken op het internet? Welke minimumvereisten kunnen of moeten hier gesteld
worden? En wie bepaalt deze minimumvereisten?
Een gangbare en relevante definitie voor digitale geletterdheid is die van Jan Steyaert
(2000: 38-54). Hij stelt dat drie soorten van vaardigheden aanwezig moeten zijn om
van digitale geletterdheid te kunnen spreken:
Instrumentele vaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen omgaan
met de technologie zelf, de zogenaamde knoppenkennis. Structurele vaardigheden zijn de
vaardigheden die nodig zijn om te kunnen omgaan met de structuur van het medium. Strategische vaardigheden zijn de vaardigheden die maken dat je weet wat je nodig hebt, waar
je dit kan vinden en hoe je dit vervolgens kan toepassen in je eigen dagelijkse realiteit om er
nadien voordeel uit te halen.
Jan van Dijk (2003: 27-33) werkte deze indeling verder uit naar informatievaardigheden – ‘weten wat nodig is, dit kunnen zoeken, vinden, evalueren en gebruiken’ – en
strategische vaardigheden – ‘weten hoe hier voordeel uit gehaald kan worden’. Deze
verdere indeling is relevant omdat het kunnen vinden, evalueren of gebruiken van
informatie niet noodzakelijk uitmondt in een meerwaarde of een positieve impact
voor de gebruiker.
Deze doorgedreven opdeling zorgt ervoor dat steeds meer gesproken en geschreven
wordt over digital literacies of ‘digitale geletterdheden’ in het meervoud. Digitale geletterdheid omvat immers niet een bepaalde vaardigheid, maar wel een geheel aan
vaardigheden. Strategische vaardigheden zijn voor een persoon het moeilijkst te be-
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reiken. Het houdt in dat de persoon bewust doelgericht moet kunnen handelen. Hij
moet de juiste acties kunnen ondernemen, de juiste beslissingen kunnen nemen en
die kunnen toepassen. Het is duidelijk dat niet iedereen over deze mate van rationele
zelfverwezenlijking beschikt
Motivatie, toegang en gebruik in cijfers
In 2007 had 73% van de Vlaamse gezinnen en 90% van de Nederlandse gezinnen
toegang tot het internet in de thuisomgeving. Vlaanderen hinkt hier duidelijk achterop. Een reden hiervoor is onder meer de hogere kostprijs van een internetverbinding
in Vlaanderen. In Nederland zorgt een concurrerende markt ervoor dat de prijzen van
breedbandverbindingen laag blijven. Hoewel het toegangspercentage in Nederland
hoog is, bestaat er een belangrijke minderheid die het gebruik van het internet vrijwillig verwerpt. 67% van de Nederlandse niet-gebruikers geven te kennen dat ze het
internet niet nodig hebben of dat ze niet geïnteresseerd zijn in het gebruik van het
internet. Op het doctoraatsonderzoek van Agnetha Broos (2006) na, zijn er in Vlaanderen weinig cijfers beschikbaar over ‘motivationele’ drempels, maar vermoed wordt
dat er ook in Vlaanderen een harde kern bestaat van vrijwillige niet-gebruikers. In
Nederland gaat het hier voornamelijk om ouderen en laagopgeleiden. Van de Nederlandse huishoudens met toegang tot het internet gebruikt ongeveer 10% het internet
bewust niet.

Tabel 3. Cijfers met betrekking tot toegang en gebruik van pc & internet
EU (27)

Vlaanderen

Nederland

% Huishoudens met een computer in de thuis
omgeving

68

75

88

% Huishoudens met internettoegang

65

73

90

% Individuen die een computer gebruikt hebben
tijdens het laatste jaar

71

77

91

% Individuen die het internet gebruikt hebben
tijdens het laatste jaar

67

76

90

/

17

6

% Individuen die nog nooit een computer gebruikt
hebben
Bron: Eurostat, 2008-2009
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De cijfers in het kaderstuk zijn indicatief voor het aantal huishoudens met een computer en internetaansluiting. Ze geven echter geen duidelijk beeld van het werkelijke
gebruik van de beschikbare computer(s) binnen het gezin. Vragenlijsten worden ingevuld door een lid van het huishouden en zijn daarom ook een weergave van het
gebruik van een individu, niet van het hele gezin. Het is dus mogelijk dat een of meer
gezinsleden geen gebruik maken van de aanwezige computer en aansluiting.

Verschillen internetgebruik Vlaanderen – Nederland
Uit verschillende onderzoeken blijken er zich in Nederland en Vlaanderen grote
verschillen voor te doen in de gebruiksfrequentie van het internet naargelang het
opleidingsniveau en de leeftijd. Iets meer dan 90% van de Vlaamse hooggeschoolden maakt regelmatig gebruik van het internet tegenover minder dan 50% van
de laaggeschoolden. Eenzelfde trend is zichtbaar in Nederland waar 98% van de
hoogopgeleiden en 65% van de laagopgeleiden regelmatig het internet gebruikt.
Ook leeftijd speelt een rol. Zo gebruikt 95% van de Vlaamse jongeren tussen 16
en 24 jaar het internet regelmatig. Bij de groep oudere Vlamingen tussen 55 en
74 jaar is dat slechts 37%. In Nederland doen dezelfde verschillen zich voor, maar
is er sprake van een hogere gebruiksfrequentie bij ouderen: maar liefst 61% van
de Nederlandse ouderen tussen 55 en 74 jaar gebruikt het internet wekelijks. Bij
de Nederlandse jongeren is dat 97%. Ongeveer 9% van de Vlaamse jongeren tussen 16 en 24 jaar gebruikt het internet weinig tot niet. Een grote groep hiervan
– 78% – vindt de uitrusting of de verbindingskosten te duur. Een kleinere, maar
toch nog omvangrijke groep – 31% – geeft te kennen het internet niet te gebruiken ten gevolge van een gebrek aan vaardigheden. In Nederland gebruikt slechts
4% van de jongeren het internet weinig tot niet. Bovendien blijkt de arbeidssituatie een significante factor in Vlaanderen, maar niet in Nederland. In Vlaanderen gebruiken studenten en mensen in een actieve arbeidssituatie het internet
aanmerkelijk meer dan inactieven en werklozen. In Nederland gebruiken alleen
inactieve burgers het internet in mindere mate. Het is opvallend dat 95% van de
Nederlandse werkzoekenden het internet wekelijks gebruikt tegenover slechts 51%
in Vlaanderen.

Leeftijd en opleidingsniveau spelen een grote rol inzake gebruikstoepassingen.
Vlaamse en Nederlandse jongeren gebruiken het internet voornamelijk voor e‑mail,
onlinecommunicatie, het opzoeken van informatie en gamen, terwijl mensen van
middelbare leeftijd het internet voornamelijk gebruiken voor e‑mail, informatie,
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e‑banking en onlineopleidingen. Het gebruik bij hoogopgeleiden is hoger en gevarieerder dan bij laagopgeleiden. Hoogopgeleiden gebruiken nagenoeg alle toepassingen. Laagopgeleiden daarentegen gebruiken het internet minder en maken meer
gebruik van vrijetijdsgerelateerde toepassingen.
Nederlandse burgers gebruiken het internet aanzienlijk meer voor interactie met
overheidsinstanties. Voor Nederland is dat 54% tegenover slechts 16% in België; specifiek voor Vlaanderen zijn geen cijfers beschikbaar. Het gebruik van het internet
voor opleidingsdoelen ligt aanmerkelijk laag in beide regio’s. Amper 16% van de Nederlanders en 8% van de Belgen volgt een cursus op het internet. Volgens de Nederlandse onderzoeker Alexander van Deursen (2009: 24-36) toont dat mogelijk aan dat
het vaardighedenprobleem in Nederland onderscat wordt.
Wie is (niet) digitaal geletterd?
Op basis van recente studies is duidelijk dat problemen met digitale geletterdheid
voorkomen in alle lagen van de bevolking, inclusief bevoorrechte groepen zoals hoogopgeleiden, tewerkgestelden en jongeren. De praktijk toont aan dat jongeren uitstekende operationele vaardigheden bezitten, maar onvoldoende vaardigheden om efficiënt en doelgericht informatie te zoeken, te vinden, te evalueren en aan te wenden in
hun eigen voordeel. Hoewel jongeren goed weten hoe een zoekmachine zoals Google
functioneert, besteden ze onvoldoende aandacht aan de relevantie en de juistheid
van de gevonden informatie. Ze hebben vaak problemen met het formuleren en uitvoeren van doeltreffende zoekstrategieën. Ze vinden dus wel informatie, maar die is
onvoldoende relevant en vaak afkomstig van onbetrouwbare bronnen. Een deel van
de jongeren beschikt met andere woorden over onvoldoende kritisch inzicht om de
verkregen informatie naar waarde te shatten (zie ook Hoofdstuk 4).
Het is opmerkelijk dat ouderen zich vaak in de omgekeerde situatie bevinden. Ze
hebben beperkte operationele vaardigheden en hebben het moeilijker om nieuwe
applicaties te leren gebruiken. Oudere gebruikers bezitten over het algemeen echter
betere informatieve en strategische vaardigheden. Ze vinden gemakkelijker de informatie die ze nodig hebben en gaan in grotere mate delgericht te werk. Figuur 2 geeft
een beknopt overzicht van de motivatie, het ICT-bezit, het ICT-gebruik en de digitale
vaardigheden volgens leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en arbeidssituatie. Jongeren bezitten meer ICT, zijn meer gemotiveerd, maar hebben minder strategische
vaardigheden en gebruiken ICT meer als vrijetijdsbesteding (zie ook Hoofdstuk 5).
Minder bevoorrechte bevolkingsgroepen zoals mensen in een armoedesituatie, mensen met een laag inkomen, een laag opleidingsniveau en/of een niet-actieve arbeidssituatie beschikken over minder digitale vaardigheden en ondervinden verschillende
problemen met het aanleren van deze vaardigheden. Door een gebrek aan toegang
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Figuur 2. Overzicht van motivatie, bezit, gebruik en vaardigheden naar leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en arbeidssituatie

tot ICT in de thuisomgeving verwerven kansarmen digitale vaardigheden minder uit
dagelijkse praktijkervaring. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat het systeem van trial-and-error, het uitproberen en maken van fouten, de manier bij uitstek
is om digitale vaardigheden aan te leren. Het opleiden van deze minder bevoorrechte
bevolkingsgroepen via het formele onderwijs biedt meestal geen oplossing. De weerstand tegen het formele onderwijs, onder meer door slechte ervaringen met school en
opleidingen in het verleden, alsook het gebrek aan vertrouwen in het eigen kunnen
en leervermogen spelen hier mee.
Minder bevoorrechte groepen hebben doorgaans een beperkt sociaal netwerk, wat
de problematiek versterkt. Zij komen bijna uitsluitend in contact met mensen die
in eenzelfde kwetsbare situatie zitten, ook op het vlak van digitale vaardigheden. Dat
staat in contrast met hoogopgeleiden of mensen met een hoger inkomen die deel
uitmaken van verschillende sociale netwerken. Ze knopen contacten aan via het werk,
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het verenigingsleven of andere activiteiten. Het zijn net deze sociale netwerken – en
de integratie van ICT in deze netwerken – die van belang zijn voor het verbeteren van
de digitale vaardigheden. Vaak bieden deze netwerken immers de nodige technische
ondersteuning en informatie over mogelijk interessante appicaties en diensten.

Sociale en maatschappelijke uitsluitingsmechanismen
De digitalisering van de maatschappij lijdt onder het zogenaamde mattheuseffect.
Dit betekent dat wie zich in de meest voordelige positie bevindt vrijwel automatisch
zijn eigen positie kan verbeteren, in tegenstelling tot wie zich in een nadelige positie bevindt. Doorgetrokken naar de problematiek van de digitale kloof komt het
erop neer dat personen die reeds een uitgebreide toegang hebben tot ICT, meestal
ook de nodige (digitale) competenties en ondersteuning bezitten. Bovendien halen
deze personen vaak strategisch voordeel uit het gebruik van het internet. Daardoor
versterkt deze groep stelselmatig reeds uitstekende vaardigheden en vergroot ze haar
voorsprong ten opzichte van andere die minder digitaal vaardig zijn.
Wanneer individuen niet kunnen omgaan met ICT krijgen ze op verschillende maatschappelijke vlakken te maken met mechanismen van uitsluiting. Deze mechanismen lopen in grote mate parallel met andere mechanismen van sociale uitsluiting.
Kwetsbare bevolkingsgroepen zoals mensen in armoede of met een laag inkomen,
laagopgeleiden, migranten of eenoudergezinnen ondervinden ook in vele andere domeinen moeilijkheden, zoals bij het vinden van geschikte huisvesting. De doorgedreven integratie van ICT in alle maatschappelijke velden zorgt ervoor dat de kwetsbare positie van deze groepen niet alleen bestendigd, maar ook verscherpt wordt.
Kwetsbare bevolkingsgroepen komen dus in een vicieuze cirkel terecht die moeilijk
te doorbreken valt.
Kwetsbare bevolkingsgroepen ervaren dat de digitalisering van de samenleving leidt
tot drie soorten drempels: in het onderwijs, de tewerkstelling en de informatieverwerving. In het onderwijs worden zij geconfronteerd met scholen die het gebruik
van de computer en het internet nagenoeg verplichten. Studeren in de huidige samenleving is zonder de nodige digitale vaardigheden vrijwel onmogelijk geworden.
Studiepakketten, les- en examenroosters of puntenbladen worden via ICT verspreid.
De meeste kwetsbare huishoudens hebben thuis geen toegang en dienen gebruik te
maken van alternatieve kanalen zoals een bibliotheek of een andere openbare computerruimte. Dat is echter geen ideale oplossing omdat ook hier verschillende drempels
het gebruik belemmeren. Bibliotheken hebben beperkte openingstijden, maar ook de
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gebruiksduur van de computer of het internet is gelimiteerd. Binnen de praktische
tijdsbesteding van gezinnen is het nagenoeg onhaalbaar na schooltijd nog naar de bibliotheek te gaan om huistaken voor te bereiden. Het verlenen van toegang op school
is geen goed alternatief. Het werkt stigmatiserend als alleen kinderen van kwetsbare
gezinnen tijdens de pauze of na school in het computerlokaal moeten blijven.
Kwetsbare individuen ondervinden verder toenemende moeilijkheden bij het zoeken naar een geschikte arbeidsplaats. De verspreiding van openstaande betrekkingen
grijpt steeds meer plaats via het internet. Solliciteren gebeurt niet meer per brief,
maar via e‑mail. Hetzelfde geldt voor het verwerven van informatie over aanbiedingen of specifieke posities. In het algemeen trouwens verloopt het verwerven van informatie over producten, diensten enzovoort steeds meer via het internet. Andere
media zoals televisie, radio en krant verwijzen bovendien vaak naar aanvullende informatie op het internet.
Nieuw aan de doorgedreven digitalisering is dat ook niet-kwetsbare groepen met uitsluiting geconfronteerd worden. Een recent onderzoek van Périne Brotcorne, Luc
Mertens en Gérard Valenduc (2009) toont aan dat de reële digitale vaardigheden
van jongeren niet voldoen aan het verwachtingspatroon van de arbeidsmarkt. Hierdoor ondervinden jongeren heel wat problemen bij het vinden en behouden van een
geschikte arbeidsplaats. Ouderen worden eveneens geconfronteerd met problemen.
Ze maken minder gebruik van ICT, vertonen meer weerstand tegen het gebruik van
ICT en bezitten minder digitale vaardigheden (zie ook Hoofdstuk 5). Hierdoor ondervinden ouderen problemen met nieuwe onlinedienstverlening zoals e‑government- en
e‑banking-diensten, maar ook met de digitalisering van bestaande dienstverlening zoals selfbanking, informatiekiosken, parkeer- en betaalautomaten. Deze groep wordt
gestigmatiseerd en bedreigd in zijn zelfredzaamheid door het wegvallen van de menselijke ‘link’ in dit soort van dienstverlening.

e‑Inclusie als beleidsfocus
Uit de vorige paragrafen is gebleken dat digitale geletterdheid een uitermate complex
gegeven is. Een e‑inclusiebeleid kan zich niet tevredenstellen met louter aandacht
voor het verspreiden van computers en het internet. Bovendien moet de aanpak van
nieuwe vormen van digitale uitsluiting samengaan met het bewustzijn en het bestrijden van bestaande structurele ongelijkheden en mechanismen van sociale uitsluiting.
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Figuur 3. Overzicht van nodige acties door overheid en middenveld

Figuur 3 geeft een overzicht van de mogelijke rol(len) die de overheid en het middenveld kunnen spelen bij de uitwerking van een e‑inclusiebeleid. Het is belangrijk dat
een e‑inclusiebeleid en de implementatie ervan aansluiten bij de leefwereld en de dagelijkse realiteit van de doelgroep. Inbedden van initiatieven in bekende verenigingen
of organisaties leidt tot een grotere aansluiting bij de leefwereld. Sociale interactie
met andere leden van de vereniging, de uitwisseling van kennis en informatie over
bestaande websites of applicaties, en de wederzijdse ondersteuning bij problemen of
vragen, vergroot de motivatie tot het daadwerkelijk gebruiken van ICT.
Lokale initiatieven moeten inhoudelijk en pedagogisch eveneens aansluiten bij de
beoogde doelgroep. Voor kansengroepen betekent dat een laagdrempelige aanpak,
via niet-formele kanalen en bij voorkeur binnen bestaande sociale structuren waartoe
leden van deze groepen behoren. Vanuit pedagogisch opzicht zijn kleine vertrouwde
groepen met individuele en praktijkgerichte oefeningen het meest aangeraden, omdat persoonlijke ervaringen een belangrijke rol spelen in het leerproces. Zeker voor
minder bevoorrechte bevolkingsgroepen is het belangrijk dat ICT-opleidingen afgestemd zijn op de noden en behoeften van deze groep. Het heeft weinig zin tekstverwerkingsprogramma’s te leren aan mensen die ze in het dagelijks leven niet nodig
hebben. Wel kan het nuttig zijn om een persoon aan te leren hoe e‑mail te gebruiken

Maak mij wat wijs - nieuw.indd 36

18-9-2010 16:09:21

van digitale kloof naar digitale geletterdheid

37

als die zijn of haar wekelijkse werkschema per e‑mail ontvangt. Door via een vraaggestuurde aanpak te werk te gaan, waarbij individuen te kennen geven wat zij willen
aanleren, wordt de kans dat zij de opgedane kennis daarna toepassen in de persoonlijke dagelijkse realiteit veel groter. Een dergelijke strategie leidt tot een duurzame
aanpak en focus op lange termijn. Digidak is een mooi voorbeeld van zo een initiatief
in Vlaanderen.
Figuur 4. Digidak: Vlaams voorbeeld van een laagdrempelig e‑inclusie-initiatief

De overheid is om de reeds vermelde redenen niet altijd de beste actor op dit veld.
Middenveldorganisaties, ngo’s en lokale instellingen staan vaak dichter bij de burger,
zeker wat betreft minder bevoorrechte groepen. De verantwoordelijkheid van de overheid ligt daar om de inspanningen van deze actoren te omvatten en te stimuleren.
Deze ondersteunende maatregelen reiken verder dan louter financiële ondersteuning. Zo is samenwerking met het onderwijsveld cruciaal. In Nederland gebeurt dat
onder meer via het Kennisnet en het initiatief Digivaardig & Digibewust (zie hoofdstuk 7). In Vlaanderen is dat soort van samenwerking alsnog te beperkt.
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Figuur 5. Voorbeeld van een Nederlands samenwerkingsinitiatief tussen overheid
en onderwijs
De overheid moet een coördinerende rol spelen en alle beleidsvelden en stakeholders uit het
middenveld betrekken bij het uitwerken van een
allround e‑inclusiebeleid. Het is belangrijk dat
de verschillende betrokken beleidsvelden – economie, onderwijs, media, tewerkstelling, sociaal
beleid – onderling samenwerken en hun beleid
op elkaar afstemmen. In Vlaanderen gebeurt dat
vooralsnog te weinig. Alleen op die manier kunnen problemen op het vlak van toegang, vaardigheden en gebruik gelijktijdig en voor de juiste
doelgroepen aangepakt worden.
De digitale geletterdheid van de begeleiders in de
socioculturele sector en het onderwijs is nog te vaak
ondermaats waardoor de begeleiding van e‑inclusie-initiatieven in het gedrang komt. Daarom is het
belangrijk dat de overheid voorziet in een adequate
ICT-vorming van deze begeleiders tijdens hun opleiding. Voorts moet mediageletterdheid, waarvan
digitale geletterdheid maar een beperkt onderdeel
is, een van de basiscompetenties zijn die jongeren
verwerven tijdens hun schoolloopbaan, binnen de
verschillende onderwijsniveaus.
De overheid dient ook inspanningen te leveren om
de kostprijs van internetverbindingen te verlagen.
Dat is niet van toepassing voor de Nederlandse situatie, maar zeker een heikel punt in Vlaanderen waar
burgers gemakkelijk 40 euro of meer per maand betalen voor hun toegang tot het internet.

Conclusie
De digitale kloof is een complex en multidimensionaal fenomeen. Bovendien komt
de digitale kloof voor bij verschillende bevolkingsgroepen – inclusief bevoorrechte be-
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volkingsgroepen. Het beleid is alsnog niet afgestemd op het vatten van de complexiteit van de problematiek. Een belangrijk probleem is dat de huidige beleidsplannen
zich grotendeels baseren op data die niet altijd op de meest geschikte manier gemeten worden waardoor bepaalde aspecten onderschat worden. Vooral in Vlaanderen is
dat het geval.
De statistieken verbergen een groep mensen die officieel wel over een computer beschikken, maar er geen gebruik van maken. Beleidsmatig worden deze mensen beschouwd als ICT-vaardig, want in het bezit van een computer met internetaansluiting.
De realiteit toont echter het tegengestelde aan. Het is niet duidelijk op welke manier
om te gaan met deze problematiek. Het is ook niet zeker of deze mensen, die moeilijk te categoriseren zijn volgens sociodemografische kenmerken, momenteel bereikt
worden door de bestaande e‑inclusie-initiatieven. Het is belangrijk dat het beleid zich
bewust wordt van deze groep onzichtbare digibeten en dat – in samenwerking met
lokale initiatieven en onderzoek – inzicht wordt geboden in de ‘motivationele’ drempels bij deze groepen.
In de tweede plaats dient het beleid meer rekening te houden met de kennis van
ervaringsdeskundigen uit het middenveld. Doeltreffende en succesvolle initiatieven
zijn kleinschalig en laagdrempelig. De expertise en kennis van deze initiatieven dienen beter door te stromen naar het overheidsbeleid. De overheid dient meer gerichte
ondersteuning te bieden aan deze projecten. Uitwisseling van best practices tussen
bestaande initiatieven dient door de overheid gestimuleerd te worden.
Het gebrek aan samenwerking en onderlinge coördinatie binnen het beleid vormt
een derde probleem. Dat komt vooral tot uiting in Vlaanderen en België waar ieder
departement werkt binnen zijn eigen bevoegdheidsdomein en onvoldoende overlegt
met andere beleidsdomeinen. In principe zou het beleidsplan mediawijsheid in overeenstemming moeten zijn met het plan onderwijs, het digitaal actieplan enzovoort.
In hoeverre dat in Nederland het geval is, vereist verder onderzoek. Het is voorts
cruciaal dat bestaande sociale ongelijkheden weggewerkt worden. Hierbij is het nodig
de nadruk te leggen op de sociale en maatschappelijke integratie van burgers en niet
louter op het vergroten van de ICT-toegang en -vaardigheden.
Het belang van sociale netwerken is een vierde aspect. Dat wordt vaak miskend, zowel door het beleid als door bestaande e‑inclusie-initiatieven. Gezien de meerwaarde
die sociale netwerken bieden voor de adoptie van ICT is het nodig na te denken over
mogelijke methodieken om:
– sociale netwerken van mensen uit te breiden of te verstevigen;
– ICT-gebruik op een duurzame manier te integreren in bestaande sociale netwerken, zoals buurt-, jongeren- en seniorenwerking.
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