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Vraag 

Wat zijn effectieve werkwijzen voor het geïntegreerd (aan)leren van digitale en 
taalvaardigheden in (taal)trajecten voor laagopgeleide volwassenen?  

 

Kort antwoord 

Het (aan)leren van digitale en taalvaardigheden kan gecombineerd worden, doordat blijkt 
dat deze vaardigheden vaak samenhangen. Het onderwijs dat tijdens de taallessen 
(mede) gericht is op digitale vaardigheden moet dan wel aansluiten bij de individuele 
behoeften en aansluiten bij de inhoud van het taaltraject. Met name een blended 
leeromgeving met ondersteuning van een docent als expert en mentor kan er aan 
bijdragen, dat elk van de deelnemers de gewenste leerresultaten bereikt. 

 

Toelichting antwoord 

Volwassenen kunnen naast de behoefte om hun taalvaardigheden verder te ontwikkelen, 
ook de behoefte hebben om hun digitale vaardigheden te verbeteren. Deze twee soorten 
vaardigheden lijken samen te hangen en het aanleren van beide vaardigheden kan onder 
voorwaarden geïntegreerd worden. Zo laat onderzoek naar internetgebruik onder 1240 
Nederlanders zien, dat digibeten relatief vaak laaggeletterd zijn (Van Deursen & Van 
Dijk, 2012). Ook blijkt dat laaggeletterde internetgebruikers onder andere minder 
informatievaardigheden hebben (om informatie te vinden en te gebruiken). 
Laaggeletterden blijken volgens het onderzoek van Van Deursen en Van Dijk (2012) ook 
meer moeite te hebben met strategische vaardigheden (om voordeel te behalen via 
internet) en formele vaardigheden (om te navigeren en te oriënteren op het internet).  

 



 
 
 

 
 

Voorwaarden voor het geïntegreerd (aan)leren van digitale vaardigheden 

Het aanleren van digitale vaardigheden tijdens de taallessen moet ten eerste aansluiten 
bij de individuele behoeften van de deelnemers. Kwalitatief onderzoek van Droogmans et 
al. (2016) onder zowel onderwijsdeelnemers als docenten, trajectbegeleiders en andere 
onderwijsprofessionals laat zien, dat de leeromgeving om digitale vaardigheden aan te 
leren afgestemd moet zijn op deze individuele behoeften om de vaardigheden uiteindelijk 
te kunnen toepassen in de praktijk. Bij het aanleren van digitale vaardigheden zou men 
kunnen starten bij het leren gebruiken van digitale toestellen en programma’s die de 
afzonderlijke deelnemers al kennen (Droogmans et al., 2016). Hierbij kan men denken 
aan het gebruik van en veilig en gezond werken met ICT-systemen, naast het omgaan 
met privacy, het zoeken en verwerken van informatie en het digitaal communiceren, 
zoals app’en en e-mailen (De Hoo et al., 2018).  

Voor laagopgeleide volwassenen zijn er veel leermaterialen beschikbaar die aansluiten bij 
de dagelijkse praktijk van de individuele deelnemers. Volgens een verkenning naar 
leermateriaal van De Greef en Bohnenn (2011) staat hierbij het functioneel taalgebruik 
centraal, oftewel het zodanig aanleren van taal, dat een deelnemer het in de dagelijkse 
praktijk kan toepassen. Door daarbij digitale teksten te gebruiken, kan men (nog) 
flexibeler leermateriaal aanbieden en aansluiten bij individuele behoeften van deelnemers 
dan bij sec schriftelijk materiaal (Rose & Dalton, 2009). Lin en Chuang (2019) laten met 
onderzoek onder ouderen zien (dat overigens niet gericht was op het onderzoeken van 
het verkrijgen van betere digitale of taalvaardigheden), dat digitale leermiddelen die 
aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de ouderen, bijdragen aan de 
zelfwerkzaamheid en vervolgens de interactie tussen de ouderen. 

Een tweede voorwaarde voor het (aan)leren van digitale vaardigheden is de integratie 
ervan in het taaltraject zelf. Droogmans et al. (2016) laten zien, dat de nieuwkomers in 
hun kwalitatief onderzoek de digitale vaardigheden het best leerden als ze in de context 
van hun inburgeringstraject digitale taken uitvoerden (Droogmans et al., 2016). Om 
docenten hierbij te ondersteunen zouden deelnemers bij andere ‘informele’ 
leeromgevingen (buiten de klas) met vragen terecht moeten kunnen (Droogmans et al., 
2016).  

 

Meerwaarde van het inzetten van een combinatie van een face-to-face en digitale 
leeromgeving 

Volgens vergelijkend onderzoek van Cocquyt et al. (2017) zijn deelnemers positiever 
over hun leerresultaten als er met name sprake is van een blended leeromgeving 
(digitaal leren met ondersteuning van een docent). De docent zou volgens onderzoek 
onder zowel deelnemers als begeleiders tijdens het digitaal leren naast een expert ook 
een mentor moeten kunnen zijn tijdens het aanleren van bijvoorbeeld digitale of 
taalvaardigheden (De Greef & Bohnenn, 2011). De docent moet kennis en kunde hebben 
van datgene wat men leert (taal- en digitale vaardigheden), maar ook het leerproces 
kunnen ondersteunen en ervoor kunnen zorgen, dat de deelnemer zich het geleerde 
eigen kan maken. 
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Meer weten? 

Kennisrotonde (2019): In hoeverre kan een volwassene een tweede taal leren in een 
digitale leeromgeving zonder docent? 

 

Onderwijssector 

Volwasseneneducatie 

  
Trefwoorden 

Digitale vaardigheden – Taal leren – NT2– Digitale leeromgeving - ICT 
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