
Succes! Digitale vaardigheden

Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij, moet je voldoende digitale 
vaardigheden hebben. Dat zijn vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen, 
schrijven en rekenen op digitale apparaten. Succes! Digitale vaardigheden helpt 
deelnemers hun begrip van de digitale wereld te verbeteren. 



Digitaal voor het Leven
 
Onze samenleving wordt steeds digitaler en

complexer. Veel laaggeletterden hebben niet alleen 

moeite met taal en/of rekenen, maar zijn vaak ook 

niet digitaal vaardig genoeg om mee te kunnen 

doen. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan 

oefeningen op eenvoudig taalniveau om digitale 

vaardigheden te verbeteren. Want iedereen moet 

kunnen meedoen.

In het project Digitaal voor het Leven ontwikkelt 

Stichting Lezen & Schrijven met financiering van 

het KPN Mooiste Contact Fonds een methode over 

digitale vaardigheden voor laaggeletterden. De 

bestaande lesmethode Succes! wordt uitgebreid met 

Succes! Digitale vaardigheden en een bijpassende 

e-learning. Begin 2019 starten er verschillende pilots 

om het nieuwe materiaal te testen.

Over Taal voor het Leven
Succes! Digitale vaardigheden is onderdeel van het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven. Taal voor het Leven is een actielijn uit Tel mee met Taal:  

een kabinetsprogramma waarin zowel het voorkomen als het verminderen van laaggeletterdheid centraal staat rond de thema’s gezin, gezondheid en werk.  

De ministeries van OCW, SZW en VWS werken hierin samen met als doel om in drie jaar 45.000 laaggeletterden te bereiken en 1 miljoen kinderen in aanraking  

te laten komen met leesbevordering. Taal voor het Leven wordt aangeboden door Stichting Lezen & Schrijven en gefinancierd door de Rijksoverheid.

Succes! Digitale vaardigheden:

• is bedoeld voor mensen die hun digitale 
vaardigheden willen verbeteren. Zoals het 

gebruiken van een smartphone, laptop,  

tablet of desktop.

• vergroot het begrip van de digitale wereld. 

Zoals het zoeken en beoordelen van informatie, 

appen, mailen en het bewust zijn van digitale 

veiligheid en privacy.

• in de oefenboekjes staan dagelijkse situaties  

uit het leven van volwassenen centraal.

• is een methode die is bedoeld voor begeleiding  

door een vrijwilliger.

• is voor volwassenen die in het Nederlands  

een mondeling taalniveau hebben van  

minimaal A2-niveau.

Aan de slag 
Wil uw organisatie ook met Succes!  

Digitale vaardigheden aan de slag?  

Dat kan.

Het materiaal is medio 2019 beschikbaar  

voor alle organisaties die partner zijn  

van het samenwerkingsprogramma  

Taal voor het Leven. 

Heeft u vragen over het project of over  

de lesmethode? Wij geven u graag 

persoonlijk advies.

 taalvoorhetleven.nl/digitaalvoorhetleven

 Mail naar info@lezenenschrijven.nl

 Bel ons op 070 – 302 26 60

Digitale vaardigheden
en laaggeletterdheid 

• In Nederland hebben 2,5 miljoen 

volwassenen moeite met lezen, schrijven  

en/of rekenen. Vaak hebben zij ook  

moeite met digitale vaardigheden.

• In Nederland heeft 22% van de bevolking  

van 12 jaar en ouder geen of weinig  

ICT-vaardigheden (CBS, 2016).

• De kans op onvoldoende digitale 

vaardigheden is bij 

laaggeletterden  

ongeveer drie keer  

zo groot als bij  

niet-laaggeletterden 

(ecbo, 2015).
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