
Digitaal burgerschap, al ingeburgerd?
Workshop TROTS, LEF EN VERTROUWEN

Remco Pijpers -Strategisch adviseur Kennisnet , Jan Faber-Hoofd externe projecten MBO Raad



Wie bent u? 

● Wat is uw naam, functie en binnen welke opleiding?
● Geeft u burgerschap?
● Wat is het mooiste of ontroerendste dat u uw studenten digitaal hebt zien 

doen? 
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Monitor Jeugd en Media 

brengt digitale vaardigheden van leerlingen in kaart 
→

om scholen beter te kunnen adviseren (weet waar 
je staat) -->

om leerlingen digitaal geletterd te kunnen maken, 
inspelend op verschillen -->

om digitale geletterdheid meetbaar/toetsbaar 
kunnen maken 
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Signalen uit de MBO praktijk
- Het begrip digitaal burgerschap is een onbestaande term en relatief 

onbekend
- Docent burgerschap zet in op de vier dimensies, niet zozeer het digitale 

aspect
- In hoeverre wordt er aangesloten bij de kennis vanuit het VO?
- In hoeverre zijn studenten digitaal geletterd? Wat voor rol heeft de 

docent hierin?
- Burgerschap-methoden leggen weinig de digitale of online koppeling
- Hoe maakt de docent de ideale koppeling tussen (digitaal) burgerschap 

en het beroep?

Waar moet het heen met digitaal burgerschap???
4



Strategische agenda Digitalisering mbo 2018-2020
Alle studenten dienen te beschikken over voldoende digitale
burgerschapsvaardigheden. 

Dat is de omgang met sociale media, de interpretatie van (nep)nieuws, de 
persoonlijke financiële huishouding en weten hoe om te gaan met de digitale 
(bureaucratische) overheid. 

Studenten moeten als burgers goed weten om te gaan met digitalisering in hun 
persoonlijke leven. Dat geldt voor het benutten van digitalisering, maar ook 
moet er aandacht zijn voor de negatieve kanten.

Mbo Raad, saMBO-ICT, Kennisnet, SURF
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Methoden voldoende aansluitend? Bekend? En welke 
gebruikt u?

6



Geïntegreerd Burgerschap: Flexibel,  online en offline 
lopen door elkaar  
1. Kan ik me digitaal ook redden als ik afgestudeerd ben in de maatschappij?
2. Hoe kan ik digitaal participeren wat is daar voor nodig?
3. Wat kan ik digitaal gebruiken/inzetten voor stage en studiekeuze en 

beroep: Linkedin groep, digitaal portfolio?
4. Leer ik hoe ik digitaal moet communiceren met de overheid. Stemmen, een 

paspoort of rijbewijs aanvragen? 
5. Kan ik digitaal een verzekering afsluiten?
6. Kan ik met  nepnieuws (HOAX/bronsoort) omgaan?
7. Hoe zorg ik er voor dat ik niet verslaafd raak aan whatsapp, sociale media?
8. Hoe zorg ik er voor dat ik online geen ruzie krijg?
9. Hoe kunnen we digitaal met elkaar omgaan en samenwerken?
10.Hoe kan ik social media positief inzetten voor werk en studie?
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De verrijkte lessen binnen de vier dimensies
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Burgerschap

De politiek-juridische dimensie
Gericht op de bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming, 
wetten, bekeuring online betalen 

De economische dimensie
Gericht op de bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap 
en gericht op de bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen 
aan de maatschappij,
financiële huishouding, verzekering aanvragen,

De sociaal-maatschappelijke dimensie
Gericht op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan 
leveren
etc etc rijbewijs, paspoort aanvragen

De dimensie vitaal burgerschap



Helpt dit?
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Aan de slag

Denken: 
Hoe verrijk je je les burgerschap met onderwerpen of middelen die aansluiten 
op de digitale belevingswereld van de student? Maak een koppeling met de 
vier dimensies.

Delen: 
Wissel de informatie uit in je werkgroep

Uitwisselen: 
Plenaire uitwisseling. Wat is er nodig om nog meer aan te sluiten?
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Tips? Contact: 
Jan Faber, Hoofd externe projecten MBO raad 

Projectleider Kennispunt MBO Burgerschap
jfaber@mboraad.nl

Remco Pijpers, Strategisch adviseur digitale geletterdheid 
Auteur handboek Digitale geletterdheid 

r.pijpers@kennisnet.nl
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https://www.mboraad.nl/platforms-projecten/burgerschap-het-mbo-0
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/digitale-geletterdheid/Handboek_digitale_geletterdheid.pdf


Helpen? Contact:

Jan Faber
jfaber@mboraad.nl

Remco Pijpers 
r.pijpers@kennisnet.nl

Anneloes Haagsman,
Harriet Leget 

h.leget@kennisnet.nl
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