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Voorwoord

Wie mee wil komen in een kennissamenleving zal vaardig moeten zijn in de omgang 
met informatie- en communicatietechnologie (ict). Steeds meer informatie is alleen 
langs digitale weg beschikbaar en het gemak en de snelheid van online-communi-
catie zijn vele malen groter dan oudere media mogelijk maken. Niet alleen deelname 
aan de arbeidsmarkt vraagt om digitale vaardigheden, ook in het onderwijs en in het 
privéleven groeit het belang van die vaardigheden. Nederlanders verschillen echter in 
de mate waarin ze over dergelijke vaardigheden beschikken. 

In 2000 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) het rapport Digita-
lisering van de leefwereld waarin het ongelijk verdeelde bezit en gebruik van ict 
werd beschreven. Ook werd in dit rapport ingegaan op de verschillen in digitale 
vaardig heden en de verwachting uitgesproken dat verschillen in vaardigheden in de 
toekomst prominenter zouden zijn dan verschillen in bezit. Onder alle bevolkings-
groepen is de verspreiding van technologie sindsdien doorgegaan en is het gebruik 
van die technologie voor velen gewoon geworden. Vertrouwd is het nog lang niet voor 
iedereen. Nog steeds zijn het dezelfde groepen die achterblijven, namelijk ouderen, 
lager opgeleiden, inactieven en allochtonen. Dat geldt het sterkst voor ouderen. Dit 
was aanleiding om in een aparte rapportage onder de titel Verbinding maken in te gaan 
op de redenen van ouderen om niet of juist wel online zijn (Duimel 2007).

Geringe digitale vaardigheden zetten mensen in sommige gevallen op achterstand, 
omdat ze toegang missen tot unieke informatie of onvervangbare communicatie-
mogelijkheden. Die achterstand wordt versterkt doordat anderen ervan uitgaan 
dat iedereen inmiddels online is. In andere gevallen volstaan alternatieven om aan 
informatie te komen of om met anderen contacten te onderhouden en is het ook 
niet nodig voor arbeidsmarktdeelname. Er mag dan afstand zijn tot wat anderen als 
gewoon beschouwen, een echt probleem is er dan niet. Met de toenemende dominan-
tie van ict wordt afstand echter steeds meer achterstand. 

Om inzicht te krijgen in de mate van achterstand in digitale vaardigheden onder ver-
schillende bevolkingsgroepen heeft het ministerie van Economische Zaken het scp 
verzocht hier onderzoek naar uit te voeren. Dit rapport is het resultaat van heranalyse 
van bestaande databronnen. Er wordt niet alleen ingegaan op verschillen in digitale 
vaardigheden, maar ook op de oorzaken en de gevolgen ervan.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1 Digitale vaardigheden in een kennissamenleving

Informatie- en communicatietechnologie (ict) als belangrijke productieve factor in de 
moderne samenleving is niet langer een punt van discussie. In onderwijs, werk en pri-
véleven is voor velen de aanwezigheid van computers inmiddels vanzelfsprekend. Er is 
echter nog steeds een kleine en slinkende groep die thuis niet over een computer met 
internetaansluiting beschikt. In academische en beleidskringen wordt het onderscheid 
tussen personen die wel of niet toegang hebben tot de mogelijkheden van computers 
en internet aangeduid als de digitale kloof (of in het Engels digital divide). Ook het 
onderscheid tussen mensen met en zonder digitale vaardigheden wordt hier regelmatig 
bij betrokken. Een vlotte omgang met ict blijkt steeds belangrijker te worden voor suc-
cesvolle maatschappelijke participatie. Om verschillen in digitale vaardigheden tussen 
bevolkingsgroepen goed in beeld te krijgen, is een dergelijke tweedeling te eenvoudig. 
Mensen verschillen immers in de mate waarin ze over deze vaardigheden beschikken 
en daaraan gekoppeld in de mate waarin zij van de ict-mogelijkheden gebruikmaken. 
Daarmee is ict een bron van ongelijkheid: de één kan ict strategisch inzetten om aller-
lei doelen (beter) te verwezenlijken, de ander niet of in mindere mate.

Het doel van dit rapport is een genuanceerd beeld te schetsen van ongelijkheden 
in digitale vaardigheden. Daartoe worden vier groepen met een achterstand op ict-
terrein onderscheiden, namelijk ouderen, laagopgeleiden, inactieven en allochtonen. 
De vragen in het rapport hebben betrekking op de mate van hun achterstand in 
digitale vaardigheden, op de oorzaken van die achterstand en op de gevolgen ervan. 
Met de uitkomsten van het rapport leveren we een bijdrage aan zowel het academi-
sche als het maatschappelijke debat rondom de verdeling van digitale vaardigheden. 
Voordat we de vier groepen nader afbakenen en de vraagstellingen uitwerken, is het 
van belang om in te gaan op de relevantie van digitale vaardigheden in een kennis-
samenleving en toe te lichten waarom een nuancering van het onderscheid tussen 
have’s en have-not’s van belang is.

1.1 Kennissamenleving en de verspreiding van ict

Door de groei van de hoeveelheid beschikbare online informatie en de groeiende 
benutting van die informatie (door steeds meer mensen) neemt het belang van 
internet als informatiebron sterk toe.1 Bovendien betekent een groter aantal mensen 
online meer mogelijkheden om met anderen te communiceren. Deze sociale net-
werken maken het mogelijk om sociale en emotionele steun te verwerven en nieuwe 
kennis aan te boren en zijn regelmatig een voedingsbodem voor het ontstaan voor 
allerlei virtuele gemeenschappen.

De opkomst van verschillende nieuwe media heeft er in de loop der tijd voor 
gezorgd dat communicatie en informatieoverdracht steeds verder versneld en verge-
makkelijkt is. De ontwikkeling van computers en internet betekende na de introduc-
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tie van telefoon, radio en televisie een vierde mediarevolutie in een eeuw tijd. Internet 
ontwikkelt zich tot een medium dat veel van de voorgaande technologieën in zich 
opneemt. Daarmee speelt internet een belangrijke rol in een samenleving waarin het 
belang van productie, verspreiding en benutting van kennis toeneemt. Het is volgens 
Castells (1996) de ongekende versnelling in de productie en verspreiding van kennis 
die kennissamenlevingen onderscheidt van andere (eerdere) samenlevingstypen. ict 
zorgt niet alleen voor versnelling, maar ook voor vernieuwing. De interactiviteit van 
het medium maakt het voor steeds meer mensen mogelijk om zelf informatie aan het 
web toe te voegen. Het gemak waarmee via internet gepubliceerd kan worden, heeft 
ervoor gezorgd dat niet alleen traditionele kennisinstellingen publiceren, maar dat 
ook veel privékennis in het publieke kennisdomein terechtkomt.

Voor de benutting van ict-mogelijkheden moet aan ten minste drie voorwaarden 
voldaan zijn: de technische infrastructuur moet op orde zijn, mensen moeten toe-
gang hebben tot ict en gebruikers moeten over voldoende informatie- en communi-
catievaardigheden beschikken. In Nederland is de infrastructuur, de netwerken waar 
informatie ‘doorheen stroomt’, goed geregeld (oecd 2005). Amsterdam is inmiddels 
een belangrijker knooppunt (internethub) in het Europese dataverkeer dan Londen, 
Frankfurt of Stockholm (OenS 2006). Nederlanders lopen in de wereld voorop bij 
de toegang tot internet. Een overgrote meerderheid van de bevolking heeft thuis, 
op school, op het werk of op andere plaatsen de beschikking over een pc of andere 
apparatuur met een internetaansluiting. Vaak heeft men die toegang op meerdere 
plaatsen, en door de opkomst van mobiel internet is de plaats van toegang steeds 
minder relevant aan het worden.

In een periode van twintig jaar verwief de pc zich een plaats in de meeste Neder-
landse huishoudens. Tussen 1985 en 2005 steeg het aandeel van de Nederlandse 
bevolking dat thuis over een pc kon beschikken van 18% naar 87%. De inburgering 
van internet verliep veel sneller. Na een relatief lange aanloop in universitaire kring 
kwam de verspreiding van internettoegang onder brede lagen van de bevolking op 
gang nadat het world wide web het internet gebruiksvriendelijker maakte. In zeven 
jaar steeg het aandeel van de Nederlandse bevolking dat thuis een internetaanslui-
ting heeft van 16% in 1998 naar 78% in 2005 (Steyaert en De Haan 2007). De ver-
spreiding van breedbandaansluitingen verloopt nog weer sneller. In 2000 had een op 
de tien Nederlanders toegang tot internet via een kabelaansluiting en een jaar later 
begon de opmars van adsl. Ook de initiatieven met glasvezel-tot-aan-de-deur gaan 
voorzichtig door. De kabel- en adsl-verbindingen worden samen met de glasvezel-
verbindingen als breedbandinfrastructuur aangemerkt. In 2006 had maar liefst 66% 
van de Nederlandse huishoudens een breedbandverbinding.

De verspreiding van computers en internetaansluitingen volgt de logica van 
diffusieprocessen (van succesvolle innovaties), vaak weergegeven als een S-vormig 
patroon (fi guur 1.1). De S-vorm wijst op een relatief langzaam begin van de versprei-
ding, gevolgd door een middenfase met een versnelling en ten slotte een vertraging 
als verzadiging van de markt zich aandient (Rogers 1995). Overigens zijn lang niet 
alle producten succesvol genoeg om die versnelling mee te maken. Als een product 
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wel succesvol genoeg is, komt tijdens de versnelling de meerderheid van de bevol-
king in het bezit van het betrokken product. Het is te verwachten dat naarmate 
verzadiging van de markt meer in zicht komt, de verspreidingssnelheid van de pc en 
internet zal afnemen.

Figuur 1.1
Ideaaltypische weergave van de S-vormige diffusiecurve

Bron: Rogers (1995)
 

0

25

50

75

100

innovators
early adopters

early majority

late majority

laggards

percentage bezitters van een technologie

Internationaal behoort Nederland met (breedband)internet tot de koplopers in 
Europa. Het Europese gemiddelde van de huishoudens met toegang tot internet lag 
op 52% (cijfers Eurostat, november 2006, eu-25). De Scandinavische landen blijven 
daarbij net iets achter bij Nederland, terwijl Griekenland en Slowakije hekkensluiters 
zijn in de rangorde. Ook het verspreidingsniveau in de Verenigde Staten ligt onder 
dat van Nederland. In maart 2006 had 73% van de Amerikanen thuis toegang tot 
internet en 42% een breedbandaansluiting. Wel is er ook in de vs een snelle groei van 
breedband zichtbaar, die mede wordt aangedreven doordat de helft van de nieuwe 
internetklanten meteen een snelle verbinding neemt (Horrigan 2006).

Van de vaardigheden om van ict gebruik te maken – ook wel ict-competenties, 
digitale of e-vaardigheden genoemd – is het moeilijker om een internationaal verge-
lijkend beeld te geven. Die moeilijkheid heeft meerdere oorzaken. Ten eerste is het 
niet onmiddellijk duidelijk wat onder die vaardigheden verstaan moet worden. In de 
tweede plaats is het lastig om die vaardigheden te meten.

In een poging om meer greep te krijgen op de informatievaardigheden (een breder 
begrip dan digitale vaardigheden) maakt Steyaert (2000) een onderscheid tussen 
instrumentele, structurele en strategische vaardigheden (een vergelijkbare indeling 
in drie typen vaardigheden is overigens gemaakt door Van Dijk (2001b)). Instrumen-
tele vaardigheden hebben betrekking op het kunnen bedienen van apparatuur, ook 
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wel knoppenkennis genoemd. Deze vaardigheden kunnen variëren van eenvoudige 
basishandelingen, zoals het bedienen van een muis, tot complexere handelingen, 
zoals het kunnen gebruiken van complexe software. Structurele vaardigheden verwijzen 
naar de (nieuwe) structuur waarin informatie zich bevindt en de mogelijkheid inhou-
delijk met geboden informatie om te gaan. Voorbeelden van nieuwe structuurken-
merken van internet zijn bijvoorbeeld de hypertekst (het via trefwoorden springen 
naar andere informatiebronnen), zoekmachines en discussielijsten. De omgang met 
informatie heeft betrekking op het kunnen begrijpen, beoordelen en selecteren van 
gevonden informatie. Tot slot maken strategische vaardigheden het mogelijk informatie 
toe te passen in de eigen leefsituatie. Het gaat er dan om de nieuwe mogelijkhe-
den zodanig aan te wenden dat er baten van zijn, dat men er in werk, onderwijs of 
privéleven beter van wordt. Dit kan voornamelijk door proactief zoeken en scannen 
van de omgeving, juist taxeren van informatie en nemen van beslissingen op basis 
van de nieuw verworven kennis. Aangezien het web veel onjuiste of gemanipuleerde 
informatie bevat, is het van groot belang om de juistheid van de gegevens te kunnen 
inschatten en de betrouwbaarheid van de bronnen op waarde te schatten (vgl. Vedder 
2003). Strategische vaardigheden zijn niet specifi ek digitaal, want die zijn net zo 
relevant bij ‘oude’ media. Recente technische ontwikkelingen zorgen echter wel voor 
een kennisintensivering van de samenleving en daardoor voor een toenemend belang 
van vaardigheden om met online informatie om te gaan.

Digitale vaardigheden hebben in dit rapport vooral betrekking op de instrumen-
tele omgang met (internet)computers. Incidenteel wordt ook ingegaan op meer 
structurele en strategische aspecten van digitale vaardigheden. In hoofdstuk 2 
bespreken we de wijze waarop digitale vaardigheden in het onderzoek gemeten zijn.

1.2 Nut en noodzaak van digitaal vaardige burgers

Het groeiende belang van digitale vaardigheden in de informatiesamenleving en 
kenniseconomie komt op verschillende maatschappelijke terreinen tot uitdrukking.

Op de arbeidsmarkt is effectief ict-gebruik door werknemers van groot belang 
voor de productiviteit en de concurrentiekracht van bedrijven. Technologische 
innovatie kan – onder de juiste condities – een belangrijke bijdrage leveren aan 
productiviteitsstijging (o.a. Triplett 1999; Van der Wiel en Van Leeuwen 2003; esb 
2006). Die stijging doet zich vooral voor als er ook geïnvesteerd wordt in onderwijs 
en organisatorische veranderingen (Van Ark 2001). Technology push alleen (zonder 
fl ankerende maatregelen) is niet voldoende. Vaardige informatiewerkers zorgen voor 
innovatie en dit is van groot belang in de huidige economie, zowel voor de ontwikke-
ling van producten als voor die van diensten. Een beroepsbevolking met veel vaar-
dige informatiewerkers zorgt bovendien voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor buitenlandse bedrijven (oecd 2005). Hogere productiviteit, meer innovatie en 
een toename van vestigingen stimuleren de economische groei op macroniveau. 
Op individueel niveau zijn digitale vaardigheden steeds vaker een vereiste voor een 
arbeidsplaats (oecd 2006).
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Ook de overheid zorgt ervoor dat steeds meer informatie en diensten langs digitale 
weg beschikbaar komen. Inmiddels kunnen burgers met DigiD (Digitale Identiteit) 
met één inlogcode bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen 
terecht. Hierdoor is het mogelijk om effi ciënter op wensen van burgers in te spelen. 
Voor het digitaal vaardige deel van de bevolking wordt het hierdoor gemakkelijker 
om op de hoogte te blijven van actueel beleid, mogelijkheden die de overheid biedt 
of juist beperkingen die ze oplegt. De belastingdienst is een voorbeeld van een 
overheidsorganisatie die de digitale mogelijkheden goed benut heeft. Veel burgers 
hebben in de afgelopen jaren hun aangifte via internet ingediend. De overheid moet 
echter wel alternatieve kanalen van informatie en communicatie openhouden zolang 
niet alle burgers online zijn.

In het onderwijs blijkt de inzet van ict een positieve invloed te hebben op de 
leerprestaties van leerlingen (Ten Brummelhuis 2006). ict-gebruik in scholen zorgt 
ervoor dat leerlingen meer leren, sneller leren, met meer plezier leren en zichzelf 
succesvoller voelen. Een toename van vaardigheden bij de leerlingen blijkt een van de 
condities te zijn waaronder deze gunstige effecten van ict tot stand komen. Andere 
condities zijn de verbeterde kwaliteit van computerprogramma’s, betere computer-
voorzieningen in het onderwijs en grotere deskundigheid van leraren. Naarmate 
leraren beter in staat zijn ict in de eigen onderwijsaanpak te integreren, leidt dat tot 
betere prestaties van leerlingen (Ten Brummelhuis 2006).

Ook in de privésfeer speelt nieuwe technologie een rol bij het zoeken, verwerken 
en verspreiden van informatie. Hoewel wordt gesproken over een bijdrage aan de 
menselijke ontwikkeling (undp 2001), is over het belang van vaardigheid met nieuwe 
technologie voor de sociale kwaliteit van de vrije tijd veel minder bekend dan over 
de invloed in het onderwijs en op de arbeid. De Haan en Huysmans (2006) onder-
zochten in Nederland drie dimensies die van belang zijn voor de sociale kwaliteit: de 
samenhang tussen burgers, hun maatschappelijke participatie en de leefbaarheid in lokale 
gemeenschappen. Zij constateerden dat internetgebruik sociaal contact bevordert 
en dat functioneel internetgebruik samenhangt met een grotere interesse in politiek. 
Voor andere indicatoren bleken echter geen signifi cante verbanden aantoonbaar. Met 
andere woorden, digitale vaardigheden zijn geen wonderolie voor de sociale kwaliteit 
van de samenleving, maar een bescheiden positieve rol kan er wel in worden vervuld. 
Noord-Amerikaans onderzoek laat ook kleine positieve effecten van ict-gebruik zien 
voor de omvang en de kwaliteit van de sociale contacten (Katz et al. 2001; Wellman et 
al. 2001). Maar digitale communicatie, en dan vooral e-mail, wordt nog altijd minder 
belangrijk geacht voor het creëren en onderhouden van hechte sociale relaties dan 
face-to-facecontact of telefoongesprekken (Cummings et al. 2002).

Met de verspreiding en acceptatie van internet onder de bevolking groeit op 
verschillende maatschappelijke terreinen het belang van digitale vaardigheden. Wie 
niet mee kan komen met deze ontwikkelingen, dreigt achterstand op te lopen. De 
laatste jaren wint de aandacht voor digitale vaardigheden (eSkills) in het ict-beleid 
dan ook terrein. Die aandacht is enerzijds gericht op het economische rendement 
en vraagstukken die daarmee samenhangen, zoals de ontwikkeling en opschaling 
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van e-diensten door het bedrijfsleven en het dreigende tekort aan ict-specialisten 
(its 2006). Anderzijds is ook een bredere maatschappelijke relevantie van digitale 
vaardigheden aanwezig. Al genoemde groepen met een achterstand in digitale 
vaardigheden moeten in een snel veranderende maatschappij mee kunnen komen. In 
Europees verband wordt erover gesproken deze mensen bij de samenleving te betrek-
ken met behulp van digitale middelen onder de noemer e-inclusion. Achterblijven 
bij technologische ontwikkelingen zou immers tot sociale uitsluiting (De Haan 
2004) en meer sociale ongelijkheid kunnen leiden (Steyaert 2004). De Rijksbrede 
ict-agenda onderstreept daarom nog eens het belang van ict-benutting en benoemt 
daarnaast enkele nieuwe speerpunten.2 Een daarvan is ict-competenties.

1.3 Nuancering van ‘de’ digitale kloof: verschillende achterstandsgroepen

De gunstige invloed van digitale vaardigheden in uiteenlopende levenssferen roept 
de vraag op naar de verdeling van die vaardigheden onder de Nederlandse bevolking. 
Niet alle Nederlanders hebben thuis toegang tot internet en niet alle Nederlanders 
zijn even vaardig in de omgang met nieuwe technologie (Van Dijk et al. 2000; De 
Haan 2003). Dit rapport wil dan ook het verhaal achter de gemiddelden vertellen, met 
juist de spreiding (ongelijkheid) van vaardigheden als hoofdonderwerp.

In de literatuur zijn deze verschillen in toegang tot ict vaak aangeduid met de 
term ‘digitale kloof’, een vertaling van het vanuit de Verenigde Staten overgewaaide 
begrip digital divide.3 Dit begrip werd al in 1995 gemunt door de journalisten Jona-
than Webber en Amy Harmon van de la Times en vervolgens opgepakt door Al Gore 
in mei 1996. In een wetenschappelijke publicatie werd de term voor het eerst gebruikt 
door Katz en Aspden (1997). Aanvankelijk gingen de discussie en het onderzoek over 
verschillen in het bezit van een pc en toegang tot internet in huis. In de vs brachten 
onderzoekers van het us Department of Commerce (1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 
2004) deze verschillen in kaart in de reeks Falling through the net. In Nederland deed 
het cbs dat met jaarlijks onderzoek vanaf 1998 (zie o.a. cbs 2005).

Het begrip digitale kloof is niet vrij van kritiek gebleven (o.a. Steyaert en De Haan 
2001; Van Dijk 2003; Lenhart en Horrigan 2003). In de eerste plaats wekt dit begrip 
ten onrechte de suggestie dat de verschillen onoverbrugbaar zijn en miskent het het 
procesmatige karakter van de diffusie van ict-producten. Die diffusie zorgt juist 
voor een verschuivende scheidslijn.

In de tweede plaats wekt het de suggestie dat groepen aan beide zijden relatief 
homogeen zijn, terwijl ook hier grote verschillen bestaan in de historie van gebruik 
onder niet-bezitters en de mate, diversiteit en complexiteit van het gebruik onder de 
bezitters. Ook zijn er aanzienlijke verschillen tussen bezitters in de kwaliteit van hun 
computers en internetverbindingen. Het is gepaster om van een digitaal spectrum te 
spreken dan van een kloof. Een dergelijk spectrum verschaft beleidsmakers, onder-
zoekers en non-profi tinstellingen meer specifi eke informatie over de verschillende 
vooruitzichten, sociale context en demografi sche verschillen van subgroepen van 
niet-gebruikers (Lenhart en Horrigan 2003).
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Ten derde legt het begrip digitale kloof de nadruk op verschillen in bezit. Maar de 
diffusie van apparatuur gaat gewoon door en in Nederland heeft vrijwel iedereen een 
computer thuis staan, terwijl verschillen in gebruik en in vaardigheden steeds meer 
aan het licht komen.

In de vierde plaats legt een discussie over tweedeling de nadruk op het bezit en 
gebruik van technologie als doel op zich, terwijl dit afl eidt van een visie op ict-pro-
ducten als middel om waardevolle individuele en collectieve doelen te realiseren.

Voor een beschrijving en analyse van de problemen lijkt de term ‘digitale kloof’ 
dan ook weinig bruikbaar. Dat neemt echter niet weg dat er verschillen tussen bevol-
kingsgroepen bestaan in het bezit en gebruik van ict en de mate waarin Nederlan-
ders over digitale vaardigheden beschikken. In 2005 had 13% van de Nederlanders 
geen pc in huis en had 22% geen internetaansluiting. Bovendien maakte niet ieder-
een die wel over deze mogelijkheden beschikte, er ook (met enige regelmaat) gebruik 
van. Het percentage van de bevolking dat in de vrije tijd ten minste een kwartier per 
week op internet actief is, steeg van 24% in 1985 naar 60% in 2005, vooral door de 
opmars van internet (Breedveld et al. 2005). Een vrij omvangrijk deel van de bevol-
king heeft er moeite mee om de ontwikkelingen op ict-gebied bij te benen. De Haan 
en Huysmans (2006) schatten de omvang van deze groep op 36% van de bevolking. 
De achterstand is eind 2006 slechts voor een beperkt deel toe te schrijven aan de 
afwezigheid van de benodigde apparatuur. Aannemelijk is dat niet-gebruik onder 
bezitters deels samenhangt met een gebrek of tekort aan digitale vaardigheden en 
dat met de voortgaande verspreiding van apparatuur dit tekort aan vaardigheden een 
belangrijk obstakel wordt voor het effectief aanwenden van de digitale mogelijkhe-
den. Gelijke toegang tot informatie- en communicatiekanalen betekent immers nog 
geen gelijke benutting.

Uit eerder onderzoek werd al duidelijk dat een aantal groepen bij het bezit en 
gebruik, evenals bij de beschikking over digitale vaardigheden, in een achterstands-
positie verkeert. Aan het eind van de jaren negentig was de achterstand het grootst 
onder personen in huishoudens met een laag inkomen, gevolgd door (alleenstaande) 
vrouwen, 65-plussers, mensen met een lagere (voortgezette) opleiding en werklo-
zen (Van Dijk et al. 2000). In de loop van de jaren zijn sommige verschillen kleiner 
geworden en andere juist prominenter. Het belang van sociaaleconomische status, 
afgemeten aan inkomen en opleidingsniveau, nam iets af en het onderscheid naar 
leeftijd werd juist meer kenmerkend voor verschillen in bezit, gebruik en vaardighe-
den (De Haan 2003). Ook blijkt dat allochtonen, en dan vooral Turken en Marokka-
nen, in Nederland een achterstand hebben (Van den Broek en Keuzenkamp 2007) en 
dat de digitale kloof langs etnische scheidslijnen verloopt (Hoffman en Novak 1998; 
D’Haenens et al. 2005). Deze patronen van achterstand zijn in verschillende westerse 
landen te herkennen.4
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1.4 Onderzoeksvragen

Aannemende dat de ontwikkeling in de richting van een kennissamenleving door-
zet en het belang van informatie- en communicatievaardigheden blijft groeien, is 
de vraag aan de orde wie in het bijzonder over die vaardigheden beschikken en wie 
achterblijven. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er niet een standaard pakket 
digitale vaardigheden bestaat dat voor iedere Nederlander minimale bagage zou 
moeten zijn. Voldoende vaardigheden moeten er op verschillende niveaus zijn. Een 
ict-professional moet meer kunnen dan de meeste andere werkenden. In sommige 
beroepen speelt ict nauwelijks een rol, maar in vele andere is het onmisbaar gewor-
den. Onder werknemers bestaan aanzienlijke verschillen in de intensiteit, diversiteit 
en complexiteit van het ict-gebruik en de daaraan gekoppelde vaardigheden (Van 
Damme et al. 2005). Van jongeren is bekend dat velen bedreven zijn in multitasking 
en daarmee beschikken over vaardigheden om verschillende applicaties naast elkaar 
te gebruiken (Duimel en De Haan 2007), iets wat volwassenen waarschijnlijk ook 
steeds meer beheersen. Tegenover de voorhoedegroepen staan echter achterblijvende 
groepen die in het geheel niet of in zeer beperkte mate over digitale vaardigheden 
beschikken.

Om inzicht te krijgen in de mate van achterstand in digitale vaardigheden onder 
verschillende bevolkingsgroepen heeft het ministerie van Economische Zaken het 
scp verzocht hier onderzoek naar uit te voeren. Het onderzoek bestaat uit deskre-
search en secundaire data-analyse. Bij digitale vaardigheden richten we ons op vaar-
digheden die als tamelijk basaal mogen gelden: tekst verwerken, gericht informatie 
zoeken, e-mailen, chatten, teleshoppen en telebankieren (vgl. cbs 2005). Hoewel het 
om basisvaardigheden gaat, betekent dat niet dat deze ontdaan zijn van praktisch 
nut. Strategisch gebruik van de digitale mogelijkheden kan voordelen opleveren door 
betere of snellere toegang tot informatie, door gemakkelijke communicatie of door 
effi ciënt gebruik van digitale diensten. In die zin lopen basisvaardigheden over in 
strategische vaardigheden (vgl. Steyaert 2000).

Bij het vaststellen van verschillen in vaardigheden gaan we na overleg met het 
ministerie van ez in op de mogelijke achterstanden bij ouderen, inactieven, laagop-
geleiden en allochtonen. In de literatuur en in voorgaande onderzoeken van het scp 
kwamen deze naar voren als de groepen met de grootste achterstand. De groepen 
zijn als volgt omschreven:
– Ouderen zijn personen van 55 jaar of ouder.
– Inactieven zijn mensen die tijdelijk of langdurig niet deelnemen aan het arbeids-

proces. Aangezien werklozen, arbeidsongeschikten en huisvrouwen/-mannen 
sterk van elkaar verschillen in hun maatschappelijke positie en het doel van hun 
ict-gebruik, zullen we deze groepen apart behandelen.

– Laagopgeleiden zijn mensen met een lbo-opleiding of minder.
– Allochtonen zijn personen van wie ten minste een van de ouders in het buitenland 

geboren is. We richten ons op de vier grootste doelgroepen uit het minderheden-
beleid te weten Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen.
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In dit rapport worden niet alleen verschillen in digitale vaardigheden beschreven, 
maar wordt tevens een poging gedaan om, voor zover het beschikbare materiaal daar 
gelegenheid toe biedt, achterliggende factoren en consequenties van niet-gebruik 
aan het licht te brengen. De onderzoeksvragen van dit onderzoek luiden als volgt:
1 In welke mate verschillen de digitale vaardigheden van vier groepen met een ach-

terstand op ict-terrein van de rest van de bevolking?
2 Welke knelpunten signaleren achterblijvers waardoor zij niet internetten en welke 

verschillen bestaan hierin onder ouderen, inactieven, laagopgeleiden en allochto-
nen?

3 Welke factoren dragen ertoe bij dat ouderen, inactieven, laagopgeleiden en alloch-
tonen wel of niet online zijn?

4 Welke maatschappelijke en economische consequenties heeft het niet-gebruik van 
ict voor de deelname aan de samenleving?

De beantwoording van deze vragen is gebaseerd op zowel opvattingen van respon-
denten over hun eigen situatie als op gemeten kenmerken van respondenten. Daar-
door ontstaat een subjectieve en een meer objectieve vaststelling van de situatie.

Dit geldt in de eerste plaats voor het vaststellen van de digitale vaardigheden. Het 
betreft aan de ene kant een inschatting van het niveau van de vaardigheden door 
de respondenten zelf en aan de andere kant een meting van de diversiteit van hun 
gebruik van verschillende applicaties.5

Het onderzoek naar achterliggende factoren van de verschillen richt zich enerzijds 
op de redenen van niet-gebruik die respondenten zelf aangeven en anderzijds op de 
uiteenlopende beschikking over verschillende hulpbronnen, de toegang tot ict op 
meerdere plaatsen (meervoudige toegang: thuis, school, werk) en de aanwezigheid 
van een breedbandaansluiting in huis. De redenen van niet-gebruik die responden-
ten zelf aangeven, zijn grotendeels gebaseerd op kwantitatieve gegevens, maar in 
hoofdstuk 4 wordt tevens kwalitatief materiaal gepresenteerd over niet-gebruik van 
ouderen. De theorie over de invloed van hulpbronnen wordt in hoofdstuk 2 geïntro-
duceerd.

Bij de consequenties gaat het zowel om de inschatting van de gevolgen door de 
respondenten zelf als om het relateren van gegevens over gebruik aan informatie 
over hun maatschappelijke participatie. Dit onderzoek richt zich daarbij op sociale 
en economische factoren. Sociale factoren zijn gericht op de betrokkenheid bij de 
samenleving (internetgebruik als informatiebron voor verschillende maatschappe-
lijke onderwerpen) en de economische factoren op de toegang tot de arbeidsmarkt 
(digitale vaardigheden als kwalifi catie om aan het werk te komen of in eigen beroep 
hogerop te komen).

Of er noodzaak is om achterstanden in digitale vaardigheden op te lossen door 
overheidsingrijpen is mede afhankelijk van de inschatting van de ernst van de 
achterstanden. Gebaseerd op de geconstateerde consequenties van achterstanden in 
digitale vaardigheden wordt in het slothoofdstuk de aanzet tot een discussie gege-



18 Digitale vaardigheden in een kennissamenleving

ven. Verder beantwoorden we daar de vraag hoe het onderscheid in (doel)groepen en 
de uiteenlopende digitale vaardigheden van die groepen kan worden vertaald naar 
(gedifferentieerd) beleid.

1.5 Methoden en databronnen

Om de achterstand in digitale vaardigheden van genoemde groepen te beschrijven, 
zijn actuele data gewenst. Gezien de beperkte ruimte in fi nanciële middelen en tijd 
bij dit project behoorde nieuwe dataverzameling echter niet tot de mogelijkheden. 
Dat betekent dat gebruik is gemaakt van bestaande data. Het betreft steeds kwan-
titatieve gegevens over grote aantallen respondenten. Om de actualiteit niet te zeer 
uit het oog te verliezen, is besloten om bij de analyses geen databestanden van vóór 
2004 te gebruiken.

De twee belangrijkste gegevensbronnen zijn het Tijdsbestedingonderzoek (tbo)6 
uit 2005 en het onderzoek Leefsituatie allochtone stedelingen (las) uit 2004/2005. 
Het tbo is representatief voor de gehele zelfstandig wonende Nederlandse bevol-
king en bevat informatie over onder andere de hoeveelheid tijd die online en offl ine 
gespendeerd wordt en over vijftien gespecifi ceerde typen van internetgebruik (e-
mail, chatten, gamen, telebankieren, kaartjes reserveren e.a.). Verder is er informatie 
over het gebruik van de computer ten behoeve van studie en werk, het gebruik ervan 
buitenshuis en over computeren als hobby.

Het las-onderzoek bevat kwantitatieve gegevens over bezit en gebruik van ict bij 
allochtone groepen. Het onderzoek is afgenomen onder inwoners van de 50 grootste 
Nederlandse gemeenten en biedt een goed beeld van de leefsituatie van verschillende 
etnische groepen. Er is antwoord gegeven op de vragen waarom men geen pc en/of 
internet heeft en of men zich een buitenstaander voelt als er over computers wordt 
gesproken. Ook is er informatie over typen internetgebruik en de mate van integratie 
via internet. Het las-onderzoek is geschikt om de digitale vaardigheden van alloch-
tone groepen te vergelijken met die van autochtonen.

Een derde en vierde bron van informatie zijn een online enquête via de website 
van SeniorWeb uit 2006 en het onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen (dat 
voor het Sociaal en Cultureel Rapport (tos) is uitgevoerd in 2004). In de SeniorWeb-
enquête is leden van SeniorWeb en de bezoekers van de SeniorWeb-website gevraagd 
naar hun internetgebruik. Hieruit is onder meer bekend waar zij hun vaardigheden 
hebben opgedaan en op welke manier zij die nog zouden willen uitbreiden. In het 
tos is onder meer gevraagd of mensen belemmeringen ervaren bij het vinden van 
een baan of bij hogerop komen in het huidige werk als gevolg van een tekort aan 
digitale vaardigheden. Bovendien is er gevraagd naar een beoordeling van de eigen 
computervaardigheden en de bereidheid daar in de toekomst verder in te investeren.

Een vijfde databron is het Permanent onderzoek naar de leefsituatie (pols’04), dat 
is gebruikt om de redenen van ouderen om geen gebruik te maken van internet in 
beeld te brengen.
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Noten

1 Het world wide web telt inmiddels 14,3 miljard webpagina’s, waarvan er 291 miljoen tot 
het Nederlandse web behoren (De Kunder 2006). De totale hoeveelheid nieuw geprodu-
ceerde en opgeslagen informatie groeit met 2% per maand.

2 Vervolg Rijksbrede ict-agenda 2006-2007, Acties voor ‘Nederland in Verbinding’, januari 
2007.

3 Volgens de International Telecommunication Union (itu) verwijst digital divide naar 
‘the gap between those able to benefi t from digital technology and those who are not’ 
(www.itu.int/itu-D/digitaldivide).

4 Zie issue 4, 5 en 6 van it & Society, www.itandsociety.org.
5 Uit eerder onderzoek van De Haan en Iedema (nog te verschijnen) is gebleken dat diver-

siteit van gebruik (afgemeten aan het gebruik van een set applicaties) zeer sterk (.82) 
samenhangt met digitale vaardigheden (gemeten door te vragen of respondenten met 
een vergelijkbare set applicaties overweg kunnen). Hierdoor is het goed mogelijk om 
diversiteit als een indicator van digitale vaardigheden te gebruiken.

6 www.tijdbesteding.nl biedt een overzicht van uitkomsten en geeft een toelichting op de 
methodologie van dit onderzoek.
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2 Achterstand in digitale vaardigheden nader bekeken

Niet alle Nederlanders zijn even vaardig met informatie- en communicatietechnolo-
gie. Sommigen zijn heel handig met internet en weten hun ict-gebruik eenvoudig 
in te zetten voor het bereiken van persoonlijke doelen. Anderen hebben echter nog 
geen begin gemaakt met het gebruik van nieuwe technologie. Dit hangt onder meer 
samen met het moment waarop technologie (voor het eerst) is aangeschaft en met 
andere, meer algemene kennis en kunde, bijvoorbeeld het beheersen van de Engelse 
taal. De verschillen in aanschaf zijn in bestaand onderzoek regelmatig aangeduid 
met de term de ‘digitale kloof’ (zie het vorige hoofdstuk), waarbij is gebleken dat 
deze in belangrijke mate samenvallen met andere maatschappelijke scheidslijnen. Bij 
de verspreiding en het gebruik van ict komen steeds dezelfde groepen met een ach-
terstand bovendrijven. Vier groepen zijn in hoofdstuk 1 in het bijzonder genoemd, te 
weten lager opgeleiden, ouderen, inactieven en allochtonen. In dit hoofdstuk wordt 
nagegaan hoe groot de verschillen met respectievelijk hoger opgeleiden, jongeren, 
werkenden en autochtonen zijn en welke mogelijke verklaringen er zijn voor de 
achterstanden. In de hoofdstukken die volgen, worden de groepen elk meer in detail 
bekeken.

2.1 Meten van digitale vaardigheden

Hoe goed mensen met ict overweg kunnen, laat zich moeilijk objectief vaststellen. 
In Nederlands onderzoek is tot nu toe steeds gewerkt met zelfrapportage. Respon-
denten wordt dan gevraagd naar een eigen inschatting van vaardigheden of naar de 
beheersing van specifi eke applicaties of handelingen binnen programma’s (zie Van 
Dijk et al. 2000; De Haan en Huysmans 2002; De Haan 2003). Daaruit blijkt veelal 
dat mannen en jongeren aangeven over meer digitale vaardigheden te beschikken 
dan vrouwen en ouderen. Verder achten hoger opgeleiden en personen met een hoog 
inkomen zich vaardiger dan lager opgeleiden en personen met een laag inkomen. 
Ten slotte blijken ook schoolgaanden, studerenden en werkenden vaardiger te zijn 
dan personen die het huishouden voor hun rekening nemen.

Na dergelijk onderzoek blijven echter vragen over de validiteit van de meting 
bestaan. Een alternatieve methode is het afnemen van een prestatietest. Dergelijke 
tests zijn in de vs afgenomen door Hargittai (2002, 2004). Zij deed experimentele 
tests met 54 respectievelijk 100 proefpersonen en legde hen tevens een vragenlijst 
voor. Uiteraard waren er grote verschillen in de snelheid waarmee internettaken uit-
gevoerd konden worden. Die verschillen kwamen maar gedeeltelijk overeen met de 
zelfi nschatting. Kennelijk zijn er bij zelfi nschatting ook andere factoren werkzaam. 
Toch zijn het wel steeds dezelfde groepen die een achterstand in digitale vaardig-
heden blijken te hebben. Hargittai toonde aan dat jongeren en hoger opgeleiden 
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vaardiger zijn dan ouderen en lager opgeleiden en dat er nauwelijks verschil bestaat 
tussen de digitale vaardigheden van mannen en die van vrouwen.

Dit soort directe meting is uiteraard bij grootschalig, kwantitatief onderzoek 
niet mogelijk. Daarom wordt in dit rapport gekozen voor een andere oplossing. Uit 
eerder onderzoek is bekend dat het bezit en gebruik van ict sterk samenhangen met 
digitale vaardigheden (De Haan en Iedema, nog te verschijnen). Vooral de diversi-
teit van gebruik (afgemeten aan de totale hoeveelheid gebruikte applicaties) blijkt 
zeer sterk samen te hangen met digitale vaardigheden (gemeten door te vragen of 
respondenten met een vergelijkbare set applicaties overweg kunnen). Het blijkt in 
onderzoek weinig verschil te maken of respondenten wordt gevraagd of ze bepaalde 
handelingen kunnen verrichten of dat ze deze daadwerkelijk zeggen te verrichten. In 
het vervolg van dit onderzoek zullen digitale vaardigheden dan ook worden opgevat 
als de diversiteit van het computergebruik dat mensen eropna houden (waarbij ervan 
uit wordt gegaan dat de mensen die allerlei verschillende toepassingen gebruiken 
ook het vaardigst zijn).

Aangezien er met meerdere databestanden (zie hoofdstuk 1) wordt gewerkt, is het 
wel van belang dat de vragen over ict-gebruik in de verschillende analyses vergelijk-
baar worden gemaakt. Er bleken voldoende vragen in tbo en las hetzelfde gesteld te 
zijn om onderlinge vergelijking mogelijk te maken. Tabel 2.1 geeft een overzicht van 
de geharmoniseerde items uit beide bestanden. In de tabel zijn indicatoren van ict-
toegang, de mate van ict-gebruik en de diversiteit van dat gebruik opgenomen.

Een eerste manier om naar de verspreiding van ict in de bevolking te kijken, is op 
basis van verschillen in toegang. De meeste basale indicatie daarvoor is de aan-
wezigheid van een pc in het huishouden. Ook kunnen mensen toegang hebben tot 
computerfaciliteiten op het werk of op school. Vervolgens kan deze pc al dan niet 
zijn aangesloten op het internet en kan de toegang tot stand komen door middel van 
een smal- of breedbandverbinding.

Hoewel toegang een voorwaarde is, zegt het strikt genomen nog niets over 
daadwerkelijk gebruik. Het is daarom van belang aparte gegevens over ict-gebruik 
te verzamelen. Bij dit gebruik is onderscheid gemaakt tussen mate en diversiteit van 
gebruik. De mate van gebruik bestaat uit de optelsom van de tijd on- en offl ine, zoals 
respondenten dat hebben aangegeven in het ‘dagboek’-gedeelte van beide onder-
zoeken (registratie per vijftien minuten van wat men deed). Diversiteit van gebruik 
bestaat uit een optelling van de verschillende computertoepassingen die door 
respondenten werden gebruikt (zie de appendix voor de statistieken bij de schaal). 
Het totaal van toegang, mate van gebruik en diversiteit van gebruik geeft een goed 
beeld van de diffusie van ict in het dagelijks leven van mensen. De spreiding in de 
somscores weerspiegelt tevens het digitale spectrum zoals dat door Lenhart en Hor-
rigan (2003) is voorgesteld. Verschillen in ict-gebruik zijn in dit hoofdstuk geme-
ten met een schaal die bestaat uit optelling van alle indicatoren.1 Deze schaal heeft 
een bereik van 0-14 met een gemiddelde van ongeveer 6,4.2 In latere hoofdstukken 
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worden ook de uitkomsten van de drie afzonderlijke indicatoren (toegang, mate en 
diversiteit van gebruik) beschreven.

Tabel 2.1
Overzicht van ICT-indicatoren en meeteenheden bij computer- en internetgebruik

indicator meeteenheid

toegang

pc aanwezig in huishouden ja/nee

internetaansluiting aanwezig geen/smalband/breedband

computergebruik op werk ja/nee

computergebruik op school ja/nee

mate van gebruik

tijd online minuten per dag

tijd offl ine minuten per dag

type gebruik/diversiteit

informatie zoeken op internet ja/nee

iets bestellen/kopen ja/nee

telebankieren ja/nee

zomaar surfen ja/nee

e-mailen ja/nee

chatten ja/nee

tekstverwerking/spreadsheet ja/nee

spelen games ja/nee

2.2 Groepen met een achterstand

In fi guur 2.1 zijn de scores op de ict-schaal in kaart gebracht voor vier achtergrond-
kenmerken, te weten leeftijd, opleiding, beroepspositie en etniciteit.

Het verband tussen leeftijd en ict-gebruik is heel duidelijk: ouderen maken 
minder gebruik van ict (zie ook Duimel 2007). Deze afname blijkt niet lineair te 
verlopen: de verschillen tussen oudere leeftijdsgroepen zijn groter dan die tussen 
jongere. Vanaf de leeftijdsgroep 52-61 jaar zet de daling versterkt in. Daarom zullen 
we in het hoofdstuk over ouderen binnen deze groep de grens trekken tussen wel 
en geen achterstand. Dit doen we bij de leeftijd van 55 jaar, conform eerdere scp-
 rapporten over ouderen (De Boer 2006).
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Figuur 2.1
ICT-score (op een schaal van 0-14) naar achtergrondkenmerken, personen van 12 jaar en ouder, 
naar leeftijd, opleidingsniveau, beroepspositie en land van herkomst

Bron: SCP (TBO’05; LAS’04)
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Het verband tussen opleiding en ict is eenduidig: hoe lager de opleiding, hoe gerin-
ger het ict-gebruik. Aangezien het verschil tussen enerzijds mensen met een lbo-
opleiding of lager en anderzijds een mavo-opleiding of hoger het grootst is, wordt dit 
onderscheid gehanteerd in het vervolg van dit rapport.

Bij de beroepspositie blijkt dat ‘werkenden’ een duidelijke voorsprong hebben ten 
opzichte van andere groepen. Huisvrouwen/-mannen en werklozen/arbeidsonge-
schikten zijn aanmerkelijk beperkter in hun omgang met ict, waarbij de achterstand 
van de eerstgenoemden het grootst is. De overige groepen (o.a. studenten, gepensi-
oneerden) zijn hier weggelaten uit de fi guur, maar zullen in het begin van hoofdstuk 
6 nog wel kort aan de orde komen. Aangezien de groepen huisvrouwen/-mannen 
en werklozen/arbeidsongeschikten sterk van elkaar verschillen, worden ze zoveel 
mogelijk apart behandeld.

Tot slot toont fi guur 2.1 de verschillen tussen etnische groepen. Wat hier opvalt, is 
dat er zeker geen sprake is van een homogene groep allochtonen, waardoor het in dit 
verband ook weinig zin heeft te spreken over allochtoon versus autochtoon. Marok-
kanen en Turken zijn aan de ene kant duidelijk achterblijvende groepen, terwijl 
autochtone Nederlanders aan de andere kant het hoogst op de ict-schaal scoren. 
Antillianen en Surinamers vormen een middengroep, hoewel hun profi el meer neigt 
naar dat van autochtonen dan dat van Turken en Marokkanen.
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Figuur 2.1 gaf het ict-gebruik weer op basis van een reeks ‘objectieve’ kenmerken. 
Aangezien daadwerkelijk gebruik en het kunnen omgaan met ict sterk met elkaar 
samenhangen, geven de gebruiksindicatoren een goed beeld van verschillen in 
digitale vaardigheden. Er is echter nog een andere manier om die vaardigheden van 
mensen in te schatten. In onderzoek is respondenten gevraagd hoe goed zij vinden 
dat ze zelf met computers kunnen omgaan. Deze inschatting van eigen vaardigheden 
wordt in dit rapport gebruikt als ‘subjectieve’ meting van digitale vaardigheden.

Het patroon van deze zelfi nschatting lijkt sterk op die van de meting volgens 
gebruikskenmerken. Figuur 2.2 geeft het percentage weer dat de eigen omgang 
met computers goed noemt (van allochtonen ontbreken deze gegevens). De over-
eenkomst met fi guur 2.1 is groot, de rangorde van de groepen is hetzelfde. In grote 
lijnen komt de eigen inschatting dus overeen met opgegeven vaardigheden in 
gebruik: men is zich bewust van eigen kennis en kunde op het vlak van ict. Toch 
is de verhouding tussen objectieve en subjectieve meting niet helemaal gelijk: de 
verschillen tussen groepen aan de hand van eigen inschatting zijn wat groter dan 
op basis van feitelijk gedrag. Met andere woorden, de achterstand lijkt in de waarne-
ming van mensen wat groter dan hun gedrag aangeeft (hoewel het moeilijk is om de 
indicatoren rechtstreeks te vergelijken).

Figuur 2.2
Aandeel van de bevolking dat zelf aangeeft goed met computers om te kunnen gaan, naar 
leeftijd, opleidingsniveau en beroepspositie (in procenten)

Bron: SCP (TOS’04)
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2.3 Onderlinge samenhang tussen achterstandsgroepen

In deze paragraaf gaan we na in hoeverre de groepen met een achterstand op het 
gebied van ict elkaar overlappen. Ouderen zijn bijvoorbeeld ook relatief vaak lager 
opgeleid. Hetzelfde geldt voor Turken en Marokkanen, die bovendien minder actief 
zijn op de arbeidsmarkt (dan autochtonen). De vraag is dan welk deel van de ach-
terstand aan leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie of etniciteit is toe te 
schrijven. Deze invloeden ontrafelen is mogelijk door regressieanalyse uit te voeren, 
waarbij de variatie in score op de ict-schaal wordt verklaard door de groepsverschil-
len en waarbij wordt gekeken naar hun onderlinge samenhang. Als groepsverschil-
len deels samenvallen, zou dit moeten resulteren in kleinere effecten, met andere 
woorden, het initiële verschil tussen bijvoorbeeld lager en hoger opgeleiden kan dan 
deels worden verklaard door verschillen in etniciteit.

Tabel 2.2
ICT-gebruik (schaal van 0-14), naar opleidingsniveau, leeftijd en beroepspositie
(in ongestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten)

model I model II model III

opleiding

lo, vglo, lavo –4,92 –3,50 –3,16

lbo –3,31 –2,70 –2,46

ulo, mavo –1,57 –1,52 –1,27

havo, vwo, mbo –0,95 –1,12 –0,98

hbo –0,61 –0,28 –0,20

universiteit ref. ref. ref.

leeftijd

12-21 jaar ref. ref.

22-31 jaar –1,16 –0,71

32-41 jaar –1,76 –1,24

42-51 jaar –1,64 –1,08

52-61 jaar –2,72 –2,03

62-71 jaar –4,16 –3,32

≥ 72 jaar –5,76 –4,99

beroepspositie

studerend 0,39

werkend ref.

huisvrouw/-man –1,34

werkloos/arbeidsongeschikt –1,10

gepensioneerd/VUT –0,37

R2 adj. 0,26 0,29 0,35

Vetgedrukt: signifi cant effect (p < 0,05).

Bron: SCP (TBO’05)
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In tabel 2.2 worden de resultaten van de analyses stapsgewijs gepresenteerd. Eerst 
zijn de verschillen tussen opleidingsgroepen weergegeven en vervolgens wordt 
gecontroleerd voor leeftijd en beroepspositie. De coëffi ciënten laten zich als volgt 
interpreteren: het verschil in score op de ict-schaal tussen mensen met basisonder-
wijs en universitaire opleiding (referentiegroep) bedraagt 4,92 punten (in het nadeel 
van de eerstgenoemden). Als er rekening wordt gehouden met leeftijdsverschillen, 
bedraagt dat verschil 3,50 punten en als ook nog rekening wordt gehouden met 
beroepspositie 3,16 punten. Verschillen in opleiding en leeftijd vallen dus – deels 
– samen. Ook na controles blijven echter signifi cante verschillen tussen opleidings-
groepen bestaan. Alleen het verschil tussen hbo’ers en universitair geschoolden is 
niet langer signifi cant. Verschillen in scholing hangen dus samen met verschillen 
in leeftijd en beroepspositie; laaggeschoolden zijn vaker ouderen en huisvrouwen/-
mannen en zijn vaker werkloos of arbeidsongeschikt.

Op vergelijkbare wijze kan de analyse worden gestart met verschillen in leef-
tijd of beroepspositie. Het blijkt dan dat verschillen tussen enerzijds studenten en 
gepensioneerden en anderzijds werkenden kunnen worden verklaard door leeftijds-
verschillen. Dat wil zeggen, de voorsprong van studenten en de achterstand van 
gepensioneerden zijn terug te voeren op hun leeftijd, niet op hun arbeidsmarktposi-
tie (bijbehorende tabellen worden hier niet gepresenteerd omwille van de bondigheid 
van het hoofdstuk). Ook blijkt dat er overlap bestaat tussen ouder en inactief zijn, 
wat evident is voor gepensioneerden, maar wat (in mindere mate) ook opgaat voor 
‘jongere ouderen’.

De mate waarin de verschillen in ict-score worden verklaard (de zgn. verklaarde 
variantie of R2) is opmerkelijk groot: 35% van de verschillen is toe te schrijven aan 
slechts drie variabelen, te weten opleiding, leeftijd en beroepspositie. Daar waar op 
andere terreinen wel wordt beweerd dat deze traditionele achtergrondkenmerken 
niet langer veel verklaringskracht hebben, blijkt hier het tegenovergestelde waar.

De informatie over de achterstand van etnische groepen in relatie tot opleiding, 
beroepspositie en leeftijd komt uit een apart bestand en de analyse daarvan is 
gepresenteerd in tabel 2.3. Ook hier blijkt dat verschillen in ict-gebruik enerzijds 
samenhangen met andere achtergrondkenmerken, maar er anderzijds ook niet (vol-
ledig) toe kunnen worden herleid. De achterstand van Marokkanen en Turken en van 
Antillianen en Surinamers heeft (deels) te maken met het feit dat ze vaker lager opge-
leid en inactief zijn. Dit geldt het sterkst voor de eerstgenoemden. Het verband met 
leeftijd loopt juist andersom: de groepen allochtonen zijn gemiddeld jonger dan de 
autochtonen. Als dit niet het geval was geweest, dan zou de achterstand nog groter 
zijn. Echter, ook nadat rekening is gehouden met de groepssamenstelling, blijven er 
verschillen bestaan tussen de etnische groepen.
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Tabel 2.3
ICT-gebruik (schaal van 0-14), naar etniciteit, opleidingsniveau, leeftijd en beroepspositie
(in ongestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten)

model I model II

etniciteit

Marokkanen –2,67 –1,71

Turken –2,49 –1,66

Antillianen –0,55 –0,47

Surinamers –1,02 –0,85

autochtonen ref. ref.

leeftijd –0,07

opleiding

lo, vglo, lavo –3,59

lbo –2,77

ulo, mavo –2,03

havo, vwo, mbo –1,43

hbo –0,40

universiteit ref.

beroepspositie

werkloos/arbeidsongeschikt –1,07

huisvrouw/-man –1,36

anders –0,13

werkend ref.

R2 adj. 0,10 0,41

Vetgedrukt: signifi cant effect (p < 0,05).

Bron: SCP (LAS’04)

2.4 Verklaring van achterstanden

De mate van ict-gebruik wordt beïnvloed door de mogelijkheden en beperkingen 
waarmee mensen geconfronteerd worden. Mensen verschillen in de hoeveelheid 
hulpbronnen waarover zij kunnen beschikken en in de mate waarin omstandigheden 
restricties opleggen. Dit heeft gevolgen voor de keuzes die worden gemaakt bij aan-
schaf en gebruik van ict. Voor de verklaring van achterstand op ict-terrein onder-
scheiden we vier soorten hulpbronnen: culturele, sociale, temporele en fi nanciële 
hulpbronnen (zie ook Van Dijk et al. 2000).

Culturele hulpbronnen, ook wel aangeduid als human capital, wijzen hier op vaardig-
heden om met media-informatie om te gaan. Van oudsher beïnvloedt de vaardigheid 
in omgang met schriftelijke informatie (literacy) de communicatie en informatie-
overdracht. Personen met een grote vaardigheid in lezen en begrijpen van teksten 
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kunnen gemakkelijk informatie verwerven en verstrekken. Leesvaardigheid beïn-
vloedt hierdoor ook het ict-gebruik. Aangenomen kan worden dat het vermogen om 
met (complexe) informatie om te gaan vooral sterk met het niveau van het genoten 
onderwijs samenhangt. Een deel van de verschillen in het ict-gebruik tussen hoger 
en lager opgeleiden kan vermoedelijk toegeschreven worden aan de uiteenlopende 
vaardigheden die deze groepen tijdens hun onderwijsloopbaan verworven hebben.

Sociale hulpbronnen kunnen op dit terrein omschreven worden als het aantal 
mensen in de sociale omgeving dat van ict gebruik maakt en bereid is advies 
hierover te geven. Bovendien betekent een groot sociaal netwerk dat communica-
tietoepassingen zoals e-mail of msn interessanter worden (ze vergen een kritische 
massa). Aangenomen kan worden dat personen met veel netwerkcontacten meer 
gestimuleerd worden om zelf ict te gebruiken. Personen uit de hogere statusgroe-
pen (hoogopgeleiden, hoog inkomen) hebben over het algemeen een groter sociaal 
netwerk dan personen uit lagere statusgroepen.

Temporele hulpbronnen of beperkingen hebben betrekking op de hoeveelheid tijd die 
beschikbaar is om van ict gebruik te maken.

Financiële hulpbronnen of beperkingen beïnvloeden wie wel en wie niet de beno-
digde ict- apparatuur kan aankopen en de bereidheid heeft om maandelijkse lasten 
van een abonnement te betalen. Naarmate het inkomen hoger is, neemt de kans dat 
apparatuur en abonnementen aangeschaft zullen worden toe.

Wij verwachtten dat naarmate mensen over meer hulpbronnen beschikken, 
zij langer en meer divers van ict gebruik zullen maken. Dat betekent ook dat de 
beschikking over hulpbronnen van invloed is op de kwaliteit van de digitale vaardig-
heden. De analyses zullen tevens duidelijk maken in hoeverre de verschillen tussen 
groepen – ingedeeld naar leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit en positie in het 
arbeidsproces – toegeschreven kunnen worden aan deze vier typen hulpbronnen.

Aangezien het om secundaire analyse van bestaande data gaat, was het onvermij-
delijk om de operationalisering van de hulpbronnen af te stemmen op de beschik-
bare mogelijkheden. Deze werkwijze is niet ideaal, maar de data bieden voldoende 
mogelijkheden om tot een acceptabele invulling te komen. Niet uitgesloten is dat een 
op maat gesneden operationalisering een hogere statistische verklaringskracht zou 
hebben. In de analyses is gebruikgemaakt van de volgende operationaliseringen3:
– culturele hulpbronnen: diversiteit van mediagebruik (van kranten en opinie-

bladen);
– sociale hulpbronnen: aantal uren sociaal contact met derden per week;
– temporele hulpbronnen: hoeveelheid vrije tijd in uren per week;
– fi nanciële hulpbronnen: inkomen van het huishouden waartoe men behoort.

In tabel 2.4 zijn in model I drie groepen met ict-achterstand vermeld: lager opge-
leiden, 55-plussers en inactieven (huisvrouwen/-mannen en werklozen/arbeids-
ongeschikten). De verklaringen voor de achterstanden van allochtonen worden 
in tabel 2.5 beschreven. De coëffi ciënten van de groepen kunnen steeds worden 
geïnterpreteerd als het verschil met hun referentiegroep (bijvoorbeeld lager opgelei-
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den ten opzichte van hoger opgeleiden). De vier verklarende variabelen zijn in aparte 
modellen toegevoegd om hun effect los van elkaar te kunnen beoordelen.4

Tabel 2.4
Regressie van ICT-gebruik op lager opgeleiden, 55-plussers, inactieven en hulpbronnen (in 
ongestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten)

model I model II model III model IV model V

lager opgeleiden (lbo of minder) –2,12 –2,16 –2,12 –2,13 –1,92

55-plussers –2,81 x –2,94 –2,79 –2,88

beroepspositie

huisvrouw/-man –1,34 –0,79 –1,39 –1,27 –1,23

werkloos/arbeidsongeschikt –1,01 –0,24 –1,12 –0,91 –0,92

inkomen van huishouden 0,20

totale vrije tijd (uren/dag) 0,01

sociale contacten met derden (uren/week) –0,04

diversiteit mediagebruik 0,15

Vetgedrukt: signifi cant effect (p < 0,05).

Bron: SCP (TBO’05)

Het beschikbare inkomen heeft zoals verwacht een positief effect: hoe meer fi nan-
ciële middelen, hoe groter het ict-gebruik. Tevens biedt dit een verklaring voor de 
groepsverschillen, zoals blijkt bij vergelijking tussen modellen I en ii voor huisvrou-
wen/-mannen en inactieven.5 Nadat rekening is gehouden met hun inkomensposi-
tie, neemt het verschil met werkenden fl ink af en is dit niet langer signifi cant. Dat 
betekent dat een groot gedeelte van de verklaring van hun achterstand loopt via het 
inkomen: huisvrouwen/-mannen en inactieven beschikken over minder inkomen en 
zijn daardoor minder in staat ict te gebruiken.

De totale hoeveelheid vrije tijd waarover mensen beschikken heeft geen zelfstan-
dig effect op ict-gebruik. Bovendien bieden tijdsbeperkingen geen verklaring voor 
de achterstand van groepen. Dit is overigens voor de meeste groepen evident, omdat 
ze juist over relatief veel (vrije) tijd beschikken. Echter, het mechanisme werkt ook 
niet de andere kant op: meer vrije tijd blijkt geen stimulans tot meer en meer divers 
ict-gebruik.

Sociale contacten – of preciezer, de tijd per week besteed aan sociale contacten 
met derden6 – hebben wel een signifi cant effect op ict-gebruik. Dit effect is zeer 
klein, maar wel tegengesteld aan de verwachting. Het ict-gebruik daalt iets naar-
mate men meer tijd besteedt aan sociale contacten.

De vaardigheden voor informatieverwerking (culturele hulpbronnen) – hier 
opgevat als diversiteit van mediagebruik – hangen zoals verwacht positief samen 
met ict-gebruik. Bovendien bieden ze enige verklaring voor de achterstanden van de 
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onderscheiden groepen. Vooral de achterstand in ict-gebruik onder lager opgelei-
den blijkt te kunnen worden toegeschreven aan hun geringere vaardigheden in het 
verwerken van informatie.

Voor Turken en Marokkanen gaan dezelfde verklaringen op, zij het in wat mindere 
mate (tabel 5.2). Deels valt hun achterstand ten opzichte van autochtonen te verkla-
ren door een lager inkomen en geringere vaardigheden in informatieverwerking (die 
op hun beurt positief samenhangen met ict-gebruik). Echter, nadat hier rekening 
mee is gehouden, blijft nog een groot deel van het verschil bestaan. Het grootste 
gedeelte van hun achterstand blijft zelfs onverklaard.

Tabel 2.5
Regressie van ICT-gebruik op etnische groepen en hulpbronnen (in ongestandaardiseerde 
regressiecoëffi ciënten, gecontroleerd voor leeftijd, opleiding en arbeidsmarktpositie)

model I model II model III model IV model V

etniciteit

Marokkanen –1,77 –1,75 –1,61 –1,78 –1,59

Turken –1,69 –1,68 –1,51 –1,68 –1,54

Antillianen –0,42 –0,41 –0,33 –0,42 –0,43

Surinamers –0,98 –0,97 –0,84 –0,98 –0,84

autochtonen ref. ref. ref. ref. ref.

totale vrije tijd (uren/dag) 0,00

huishoudens inkomen 0,17

sociale contacten met derden (uren/dag) –0,00

diversiteit mediagebruik 0,14

Vetgedrukt: signifi cant effect (p < 0,05).

Bron: SCP (LAS’04)

Regressieanalyse van de invloed van hulpbronnen op het ict-gebruik is een manier 
om zicht te krijgen op de achterstand van bepaalde groepen. Een andere methode is 
onderzoek doen naar de motieven van niet-gebruik (door respondenten zelf gerap-
porteerd). Dit kan zowel in kwantitatief als kwalitatief onderzoek gebeuren.

In voorgaand kwantitatief onderzoek is onder meer gevraagd naar de redenen om 
geen internet te gebruiken. Daarbij wordt met vooraf gegeven antwoordcategorieën 
gewerkt, zodat respondenten wel een keuze hebben, maar de antwoordmogelijk-
heden worden ingeperkt door wat gegeven is. Een groot deel van de respondenten 
geeft dan aan niet geïnteresseerd te zijn, gebruik niet zinvol te achten of internet niet 
te willen (tabel 2.6). Naast deze weinig specifi eke redenen worden een gebrek aan 
kennis of vaardigheden en de afwezigheid van een goede pc ook regelmatig aange-
geven als een belemmering. Ook hoge kosten voor pc of internet worden met enige 
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regelmaat genoemd als reden voor niet-gebruik. Fysieke beperkingen of privacyover-
wegingen worden relatief weinig genoemd.

Tabel 2.6
Redenen om geen internet te hebben onder personen van 12 tot 75 jaar zonder aansluiting, 
2006 (in procenten)

geen interesse/niet zinvol 50

wil niet 23

onvoldoende kennis/vaardigheden 12

elders internet 12

pc te duur 10

internet te duur 6

fysieke beperking 2

privacy/veiligheid 2

Bron: CBS (ICT’06)

Achter de opgegeven reden ‘geen interesse’ zouden heel verschillende motieven 
schuil kunnen gaan. Duimel (2007) verkent in kwalitatief onderzoek aan de hand 
van Rogers’ diffusietheorie (1995) wat in kwantitatief onderzoek mogelijk verborgen 
blijft. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op ouderen. In haar onderzoek geven veel 
ouderen aan dat geen gebruik van de computer en internet wordt gemaakt, omdat 
dat het moeilijk zou zijn of omdat zij ict associëren met complexiteit. Bovendien 
ervaren zij internet soms als opdringerig: ze komen het overal te pas en te onpas 
tegen. Dit kan een averechts effect sorteren; ouderen geven soms aan te verharden 
in hun aversie en daarmee te volharden in niet-gebruik. Wie dergelijke emotionele 
drempels heeft overwonnen, is niet onmiddellijk een enthousiaste internetgebruiker. 
Financiële of fysieke beperkingen, zoals slecht gezichtsvermogen, kunnen alsnog 
een obstakel vormen. In hoofdstuk 4 zal dieper op de motieven van niet-gebruik 
onder ouderen worden ingegaan.

Samenvatting
Verschillen in digitale vaardigheden zijn het grootst tussen jongeren en ouderen, 
gevolgd door de verschillen tussen opleidingsgroepen. Relatief klein zijn de achter-
standen van inactieven en allochtonen ten opzichte van werkenden en autochtonen. 
Daarbij is de achterstand van huisvrouwen/-mannen en Turken en Marokkanen nog 
het grootst. Deze conclusies gelden voor de meting op basis van zowel subjectieve 
als objectieve indicatoren. In beide metingen komt dezelfde rangorde in groepen 
met een ict-achterstand naar voren. Daarbij lijkt een lichte neiging te bestaan om 
de eigen achterstandssituatie te overschatten (verschillen op basis van subjectieve 
indicatoren zijn iets groter dan op basis van objectieve indicatoren).
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Deze conclusies bevestigen uitkomsten van voorgaand onderzoek: bij toegang tot 
ict, mate van gebruik en diversiteit van gebruik zijn ouderen, lager opgeleiden en 
inactieven terecht aangemerkt als achterstandsgroepen. Onder allochtonen beschik-
ken alleen Turken en Marokkanen over minder digitale vaardigheden dan autochto-
nen. Voor Surinamers en Antillianen is dit niet of nauwelijks het geval.

Kenmerken van de groepen met een achterstand vallen deels samen (ouderen zijn 
bijvoorbeeld vaak lager opgeleid). Hierdoor is de ict-achterstand deels te herleiden 
tot de overige kenmerken, al blijven de groepen met een achterstand signifi cant 
 verschillen van hun vergelijkingsgroepen als hiermee rekening wordt gehouden.

Beschikbaar inkomen (m.n. voor inactieven) en bedrevenheid in informatie-
verwerking (m.n. voor lager opgeleiden en Turken/Marokkanen) blijken een deel van 
de verschillen in digitale vaardigheden te kunnen verklaren. Dat geldt niet voor de 
invloed van sociale hulpbronnen en tijdsbeperkingen.
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Noten

1 Met mate van gebruik gehercodeerd naar ja/nee.
2 Als dezelfde leeftijdsselectie wordt gehanteerd: tbo: gem = 6,41; st afw = 3,09. las: gem 

= 6,36; st afw = 3,05. Zie ook de appendix voor de statistieken van de schaal.
3 Zie de appendix voor details over de meting.
4 Normaal gesproken zou ook een model worden gepresenteerd met alle verklarende 

factoren tegelijkertijd, maar dit is gezien de problemen op de inkomensvariabelen (grote 
non-respons en bovendien selectieve respons naar leeftijd) niet goed mogelijk.

5 Helaas was de analyse van het effect van inkomen op het verschil oud-jong niet goed uit 
te voeren vanwege problemen in de meting van de inkomensvariabelen.

6 Zie de appendix.
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3 Lager opgeleiden

In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat verschillen in opleidingsniveau hand in hand gaan 
met ongelijkheid in ict-gebruik en -vaardigheden. Na controle voor het feit dat 
lager opgeleiden vaker ouderen zijn en inactief op de arbeidsmarkt, bleef dit verband 
bestaan. In dit hoofdstuk wordt het ict-gebruik van lager opgeleiden nader onder de 
loep genomen. Ook wordt gekeken naar de achtergronden van de digitale vaardig-
heden van lager opgeleiden en wordt nagegaan welke mogelijke consequenties een 
gebrek aan vaardigheden kan hebben. Het opleidingsniveau heeft betrekking op het 
hoogste niveau van de voltooide opleiding of van de opleiding die gevolgd wordt.

3.1 ict-gebruik

De achterstand in ict-gebruik van lager opgeleiden is in tabel 3.1 in meer detail 
beschreven aan de hand van een uitsplitsing naar toegang, mate van gebruik en 
diversiteit van gebruik. De kolom met de totaalscore laat zien dat het verband tussen 
opleiding en ict-gebruik niet lineair is: de verschillen tussen de hoger opgeleide 
groepen zijn kleiner dan die tussen lager opgeleide groepen. Vooral degenen met 
alleen basisonderwijs of lbo bevinden zich in een achterstandssituatie. Dit patroon 
komt terug in de dimensies toegang en diversiteit. Ten aanzien hiervan verschillen 
alle groepen van de referentiegroep universitair opgeleiden (in negatieve zin). Dit 
wordt in de tabel aangegeven door vetgedrukte scores. Anders is het beeld van de 
mate van computergebruik (de duur van het computergebruik in de vrije tijd). Mensen 
met een middelbare opleiding zitten in hun vrije tijd langer achter de computer dan 
hoger opgeleiden. Dit is deels het gevolg van het feit dat jongeren (die nog niet zijn 
doorgestroomd naar hbo en universiteit) hier relatief sterk zijn vertegenwoordigd.

Tabel 3.1
ICT-gebruik (schaal 0-14) naar opleidingsniveau, bij personen van 12 jaar en ouder

totaal toeganga mateb diversiteitc

lo, vglo, lavo 2,5 1,3 16,4 0,9

lbo 4,1 2,1 26,0 1,6

ulo, mavo 5,9 2,8 43,8 2,4

havo, vwo, mbo 6,5 3,1 41,3 2,8

hbo 6,8 3,3 29,1 3,1

universiteit (ref.) 7,4 3,5 26,6 3,4

Vetgedrukt: signifi cant verschil met universiteit (T-test groepsgemiddelden: p < 0,05).
a Somscore van bezit van pc, toegang tot internet thuis, computergebruik op school en computergebruik op het werk.
b Duur van offl ine en online computergebruik in minuten per dag.
c Somscore van het gebruik van acht computerapplicaties.

Bron: SCP (TBO’05)
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Aangezien diversiteit van gebruik de belangrijkste indicatie is van digitale vaar-
digheden en het verschil tussen gebruik door personen met een lbo- en een mavo-
opleiding het grootst is, bakenen we hier de achterstandsgroep af als mensen met 
een opleiding op lbo-niveau of lager. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt deze 
groep dan steeds afgezet tegen die van personen met een mavo-opleiding of hoger. 
Tabel 3.2 laat het verschil zien tussen deze twee groepen voor alle beschikbare indi-
catoren.

Tabel 3.2
ICT-gebruik van lager opgeleiden, onder personen van 12 jaar en ouder (in procenten en minuten 
per dag)

lbo of lager mavo of hoger

toegang (%)

pc in huis 72 93

beschikking over internetaansluiting (%)

niet 49 15

smalband 9 15

breedband 42 70

gebruik computer op werk 11 46

gebruik computer op school 13 20

mate van gebruik (minuten/dag)

tijd offl ine 7 12

tijd online 16 24

diversiteit (%):

internet: gericht informatie zoeken 43 81

internet: teleshoppen 8 25

internet: telebankieren 20 50

internet: zomaar surfen 24 40

internet: e-mailen 37 77

internet: chatten 11 17

tekstverwerken/spreadsheeta 1 5

gamesa 8 (n.s.) 10 (n.s.)

a De laatste twee items meten activiteit op de dag voorafgaand aan het onderzoek i.p.v. het ‘wel eens’ uitvoeren van de 
activiteit.

n.s. = niet signifi cant.

Bron: SCP (TBO’05)

Hoewel het computerbezit in Nederlandse huishoudens het niveau van verzadiging 
aan het bereiken is, zijn er nog steeds personen die thuis niet over een computer 
beschikken. In 2005 had 87% van alle Nederlanders thuis een pc. Een groot aantal 
niet-bezitters is te vinden onder lager opgeleiden. Aangezien veel digitale vaardig-
heden verworven worden door dingen zelf op de computer uit te proberen, missen 
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niet-bezitters een mogelijkheid om die kennis en kunde te ontwikkelen. Ook op 
plaatsen buiten het eigen huis hebben lager opgeleiden minder toegang tot compu-
ters. Vooral het verschil in gebruik op het werk is hier opmerkelijk: 11% van de lager 
opgeleiden versus 46% van de hoger opgeleiden geeft aan hier computertoegang te 
hebben.

De ongelijkheid in ict-toegang komt ook sterk tot uitdrukking bij de aansluiting 
(thuis) op het internet: slechts 51% van de lager opgeleiden heeft een internetaanslui-
ting versus 85% van de hoger opgeleiden. Wellicht spelen hierbij fi nanciële overwe-
gingen een rol; in het voorgaande hoofdstuk bleek immers dat inkomen een deel van 
de verschillen in het gebruik van ict verklaart. Daarbij is het dan wel opmerkelijk dat 
de verschillen in computerbezit kleiner zijn dan verschillen in internettoegang, want 
de aanschafprijs van een computer is aanmerkelijk hoger dan van een internetaan-
sluiting en -abonnement. Uitzondering in de achterstandspositie van lager opge-
leiden vormt het type internetaansluiting. De verhoudingen tussen smalband- en 
breedbandaansluitingen waren in 2005 exact gelijk voor lager en hoger opgeleiden 
(ongeveer 1:5).

Verschillen in ict-toegang blijken te accumuleren. Afwezigheid van een ict-toe-
gang in huis gaat vaak samen met niet-gebruik op het werk of school. Gelegenheid in 
de ene context biedt dan ook meestal geen compensatie voor gemiste mogelijkheden 
elders.

Lager opgeleiden spenderen minder tijd achter de computer dan hoger opgeleiden. 
Dit geldt ongeveer in gelijke mate voor offl ine en online activiteiten. Het type gebruik 
is bovendien zeer verschillend. Voor de tijd besteed aan het spelen van computerspel-
letjes geldt dat het gevonden verschil met hoger opgeleiden niet signifi cant is, maar 
alle overige activiteiten worden minder uitgevoerd door lager opgeleiden. Vooral bij 
de ‘recreatieve’ internettoepassingen zijn de verschillen wat kleiner, zoals zomaar 
surfen en chatten. Bij de meer functionele toepassingen zijn de verschillen juist 
groter, zoals gericht informatie zoeken, teleshoppen of werken met tekstverwerker 
of spreadsheets. Bij nadere beschouwing blijkt dus dat de ongelijkheid in kwaliteit 
van ict-gebruik nog groter is dan in kwantiteit. Lager opgeleiden hebben niet alleen 
minder toegang tot ict, ze zijn ook minder vaardig in het gebruiken van allerlei 
toepassingen. Daarmee zal het ook moeilijker zijn om ict productief in te zetten, 
waardoor bestaande ongelijkheid ook op andere vlakken zal worden vergroot (ceteris 
paribus). Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan doelstellingen op het werk of bij het 
vinden van werk. Hierop zal aan het einde van dit hoofdstuk nader worden ingegaan.

Naast een blik op digitale vaardigheden die gebaseerd is op objectieve gebruiksin-
dicatoren kan ook naar de eigen inschatting van vaardigheden gekeken worden en 
naar de bereidheid daarin te investeren. De eigen beoordeling van vaardigheden 
bevestigt het beeld dat werd geschetst op basis van de gebruikskenmerken. Van de 
lager opgeleiden vindt 30% dat zij goed kunnen omgaan met computers, tegen 60% 
van de hoger opgeleiden (tabel 3.3). Het percentage ‘kan enigszins omgaan met 
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computers’ is gelijk, zodat het verschil bij het aandeel dat slecht overweg kan met 
computers sterk in het nadeel is van lager opgeleiden.

Een verkleining van de verschillen lijkt niet naderbij. Hoger opgeleiden zeggen vaker 
dat ze bereid zijn om in de toekomst in digitale vaardigheden te investeren dan lager 
opgeleiden. Het blijkt dat 44% van de lager opgeleiden dit van plan is tegen 54% van 
de hoger opgeleiden (39% versus 29% is dit niet van plan). Hoger opgeleiden, die 
toch al over meer vaardigheden beschikken, zijn dus ook nog vaker van plan deze uit 
te breiden. Voor zover dit een indicatie is voor digitale vaardigheden in de toekomst, 
betekent het dat de verschillen eerder zullen toenemen dan afnemen.

Tabel 3.3
Eigen beoordeling van vaardigheden nu en in de toekomst, naar opleidingsniveau, onder 
personen van 16 jaar en ouder (in procenten)

lbo of minder mavo of meer

eigen beoordeling vaardigheden (kan … omgaan met computers):

goed 30 60

enigszins 27 27

slecht 43 13

intentie meer te leren over werking van computers/internet

nee, niet van plan 39 29

nee, voor mij niet relevant 17 17

ja 44 54

Vetgedrukt: signifi cant verschil (test pairwise column proportions: p < 0,05).

Bron: SCP (TOS’04)

3.2 Achtergronden van digitale vaardigheden

De dimensies toegang, mate van gebruik en diversiteit van gebruik staan niet los 
van elkaar. In deze paragraaf wordt gekeken naar de onderlinge verbanden, of liever 
gezegd specifi ek naar het effect dat toegang heeft op vaardigheden. De diversiteit 
van gebruik vormt een goede weerspiegeling van de digitale vaardigheden (zie 
hoofdstuk 1). Het verband tussen enerzijds diversiteit van gebruik en anderzijds 
het beschikken over een breedband internetaansluiting en meerdere plaatsen van 
toegang wordt in kaart gebracht in tabel 3.4, met daarbij speciale aandacht voor 
verschillen tussen opleidingsgroepen.

Als lager opgeleiden beschikken over een breedband internetaansluiting, scoren zij 
bijna één punt hoger op de diversiteitschaal (tabel 3.4 model I). Met andere woorden, 
als lager opgeleiden breedband hebben, gebruiken zij grofweg één internettoepas-
sing meer dan wanneer ze dat niet hebben (onder constant houden van de overige 
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factoren). Het effect van meervoudige toegang is wat kleiner (0.314), maar wel sig-
nifi cant. Als lager opgeleiden op meer plaatsen toegang tot ict hebben, zijn zij over 
het algemeen iets vaardiger dan wanneer zij alleen thuis of alleen op het werk die 
toegang hebben.

Tabel 3.4
Regressie van digitale vaardigheden op opleiding en toegangskenmerken bij personen van 
12 jaar en ouder (in ongestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten, gecontroleerd voor leeftijd en 
arbeidsmarktpositie)

model I (alleen lager opgeleiden) model II model III

lager opgeleiden (lbo of minder) n.v.t. −0,469 −0,647

breedband internet (ja/nee) 0,900 0,659 0,626

toegang ICT meerdere plaatsen (ja/nee) 0,314 0,267 0,280

breedband*lager opgeleid 0,253

meerdere plaatsen toegang*lager opgeleid −0,067

Vetgedrukt: signifi cant effect (p < 0,05).

Bron: SCP (TBO’05)

In model ii wordt zowel voor hoger als lager opgeleiden gekeken naar het effect 
van breedband en meervoudige toegang, waarbij een variabele is opgenomen voor 
het verschil tussen de opleidingsgroepen. Hier blijkt opnieuw dat lager opgeleiden 
minder vaardig zijn dan hoger opgeleiden; het verschil bedraagt 0,469 (of grofweg 
een halve toepassing) op de diversiteitschaal. Als model I en ii worden vergeleken, 
ontstaat een beeld van verschillen in effect van breedband en meervoudige toegang 
tussen lager en hoger opgeleiden. Deze verschillen worden vervolgens in model iii 
getoetst door twee interactievariabelen toe te voegen (interactie tussen opleiding en 
breedband en tussen opleiding en meervoudige toegang). De coëffi ciënten blijken 
verschillend van omvang (het effect van breedband voor lager opgeleiden is groter, 
terwijl het effect van meervoudige toegang kleiner is) en richting, maar deze ver-
schillen zijn niet signifi cant. Met andere woorden, zowel lager als hoger opgeleiden 
zijn vaardiger met ict als zij een breedbandaansluiting of meervoudige toegang 
hebben, maar voor lager opgeleiden is dit voordeel niet groter of kleiner dan voor 
hoger opgeleiden.

Verschillen tussen de opleidingsniveaus zijn er niet alleen in de diversiteit van het 
gebruik, maar ook in de doeleinden van gebruik. Tabel 3.5 geeft een overzicht van 
zes doelen en het aandeel dat internet als belangrijkste medium noemt (waarbij de 
keuze bestond uit allerlei media, waaronder tv, radio en gedrukte media; zie appen-
dix). In het algemeen noemen mensen internet weinig als eerste keuze bij het op de 
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hoogte blijven van dagelijks nieuws, ter ontspanning, of ‘om lekker weg te dromen’. 
Als men iets te weten wil komen, is het raadplegen van het internet echter zeer 
populair. De grootste verschillen tussen de opleidingsgroepen ontstaan bij ‘om iets 
te weten te komen’, bij het peilen van de meningen van anderen en bij het leren hoe 
de wereld in elkaar zit. In grote lijnen komt hier ook weer het eerdere onderscheid 
tussen recreatieve en functionele inzet van ict naar voren. Op de eerstgenoemde 
verschillen de groepen niet of nauwelijks, terwijl hoger opgeleiden duidelijk meer 
doen vanuit de overweging iets wijzer of ergens beter van te worden. Dit maakt het 
wederom weinig waarschijnlijk dat het ict-gebruik van lager opgeleiden gaat bijdra-
gen aan het terugdringen van hun maatschappelijke achterstandspositie.

Tabel 3.5
Verschillende doeleinden van internetgebruik bij personen van 12 jaar en ouder met 
internetaansluiting, die internet als belangrijkste medium noemen, naar opleidingsniveau (in 
procenten)

lbo of lager mavo of hoger

voor het dagelijkse nieuws 4 6

om zich lekker te ontspannen 10 9

om iets te weten te komen 42 66

om te weten te komen hoe anderen over actuele ontwikkelingen denken 16 25

om lekker weg te dromen 3 3

om dingen te leren over hoe de wereld in elkaar zit 16 24

Vetgedrukt: signifi cant verschil (test pairwise column proportions: p < 0,05).

Bron: SCP (TBO’05)

3.3 Consequenties van digitale vaardigheden

Voor alle in hoofdstuk 2 benoemde groepen met een achterstand op ict-terrein 
geldt dat geringere digitale vaardigheden samenhangen met ongelijkheid op andere 
vlakken van maatschappelijke deelname. In deze paragraaf wordt nader ingegaan 
op de mate waarin men door middel van mediagebruik op de hoogte blijft van wat er 
gebeurt in de samenleving (politiek, actualiteiten, kunst- en cultuur, wetenschap; zie 
appendix voor details over operationalisering) en op de relatie tussen ict-gebruik en 
werk. In zekere zin gaat het hier opnieuw om functioneel gebruik. Het gaat om het 
soort informatie dat mogelijk leer- en arbeidsprestaties kan bevorderen.
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Tabel 3.6
Regressie van betrokkenheid bij de samenleving d.m.v. mediagebruik op opleiding en 
digitale vaardigheden onder personen van 12 jaar en ouder (in ongestandaardiseerde 
regressiecoëffi ciënten, gecontroleerd voor leeftijd en arbeidsmarktpositie)

model I (alleen internet) model II (via alle media) model III 

lager opgeleiden (lbo of minder) −0,843 −2,518 −2,267

digitale vaardigheden 0,506 0,534

digitale vaardigheden*lager opgeleiden −0,142

Vetgedrukt: signifi cant effect (p < 0,05).

Bron: SCP (TBO’05)

In model I van tabel 3.6 wordt de interesse voor maatschappelijke onderwerpen via 
internet nagegaan voor lager opgeleiden, onder constant houden van leeftijd en 
arbeidsmarktpositie. Lager opgeleiden blijken het internet signifi cant minder te 
gebruiken om op de hoogte te blijven van wat er speelt op uiteenlopende maatschap-
pelijke terreinen. Dit verschil geldt niet uitsluitend voor internet; als andere media in 
de analyse betrokken worden (model ii), blijkt het verschil in informatieverwerving 
zelfs nog groter te zijn. Lager opgeleiden hebben dan in grofweg 2,5 onderwerpen 
minder interesse dan hoger opgeleiden.

Digitale vaardigheden blijken in het algemeen een positief effect te hebben op 
maatschappelijke betrokkenheid via mediagebruik (0,506 voor elk punt hoger op 
de vaardighedenschaal). Met andere woorden, een breed ict-gebruik gaat vaak 
samen met een brede interesse in nieuws, actualiteiten en dergelijke. Om na te gaan 
of dit voordeel van digitale vaardigheden groter of kleiner is voor lager opgelei-
den, is in model iii een interactie-effect tussen opleiding en digitale vaardigheden 
toegevoegd. De schatting van het verband is negatief (het effect is geringer onder 
lager opgeleiden), echter, de coëffi ciënt wijkt niet signifi cant van nul af. Conclude-
rend: digitale vaardigheden in het algemeen hangen samen met maatschappelijke 
betrokkenheid (via mediagebruik), maar voor lager opgeleiden (die gemiddeld 
minder betrokken zijn) gaat geen extra effect uit van ict-gebruik. Het stimuleren 
van internetgebruik zal dus niet het middel zijn om verschillen in maatschappelijke 
betrokkenheid, die tot stand komen langs de scheidslijn van opleidingsniveau, recht 
te trekken. Merk overigens op dat de richting van het verband hier twee kanten op 
kan gaan: digitale vaardigheden kunnen oorzaak zijn en betrokkenheid het gevolg, 
maar ook andersom is mogelijk. Over de richting van het verband is op basis van de 
huidige gegevens geen uitsluitsel te geven.

Een ander belangrijk domein om de consequenties van ict-gebruik te bekijken, 
is werk. Verondersteld kan worden dat ict een potentiële rol speelt, zowel bij het 
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vinden als bij het uitvoeren van werk. In beide gevallen kan men zich afvragen of 
digitale vaardigheden in voldoende mate aanwezig zijn. Tabel 3.7 geeft de verschillen 
tussen opleidingsgroepen weer in de antwoorden op twee stellingen die betrekking 
hebben op de inzet van digitale vaardigheden op het werk. De eerste is gesteld in het 
geval men een baan heeft, de tweede wanneer men die niet heeft.

Tabel 3.7
Toereikendheid van ICT-vaardigheiden in werk respectievelijk onder respondenten met en zonder 
baan, naar opleidingsniveau, onder personen van 16 jaar en ouder (in procenten)

lbo of minder mavo of meer

‘Stel dat u een stap hogerop wilt komen in uw huidige beroep. Vindt u dat uw kennis op het terrein van 
computers/internet e.d. dan toereikend is?’

nee 11 8

ja 25 52

met enige bijscholing 27 22

kan niet hogerop in huidig beroep 16 8

voor mij niet relevant 21 10

‘Stel dat u wilt gaan werken. Vindt u dat uw kennis op het terrein van computers/internet e.d. dan 
toereikend is?’

nee 69 37

ja 6 27

met enige bijscholing 14 26

niet relevant 11 10

Vetgedrukt: signifi cant verschil (test pairwise column proportions: p < 0,05).

Bron: SCP (TOS’04)

Gevraagd naar adequate ict-kennis om in het huidige beroep hogerop te komen, 
antwoorden hoger opgeleiden over het algemeen positiever dan lager opgeleiden. 
Van de eerstgenoemden vindt 52% dat hun digitale vaardigheden voldoende zijn 
voor een stapje hogerop, tegen 25% bij lager opgeleiden. Dat lager opgeleiden niet 
bevestigend antwoorden op deze stelling, komt voornamelijk doordat ze aangeven 
niet hogerop te kunnen komen of doordat de stelling niet van toepassing is. De 
antwoordcategorieën dat enige bijscholing vereist zou zijn (27% versus 22%) en dat 
de benodigde kennis tekortschiet (11% versus 8%), zijn niet signifi cant verschillend 
voor de groepen. Dit betekent dat enerzijds een gebrek aan digitale vaardigheden de 
(opwaartse) arbeidsmobiliteit van lager opgeleiden in de weg kan staan, maar dat 
anderzijds andere belemmering een nog grotere rol spelen (waarbij het evident is dat 
voor hogere functies doorgaans een hoger opleidingsniveau wordt geëist).

De potentiële barrière van gebrekkige digitale vaardigheden bij het starten met 
werken is groter. 69% van de lager opgeleiden denkt dat, als men zou gaan werken, 
kennis van computers en internet tekort zou schieten (tegen 37% onder hoger 
opgeleiden). Logischerwijs denken lager opgeleiden minder vaak dat hun kennis wel 
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toereikend is. Wat echter opvalt, is dat ze ook aanmerkelijk minder vaak denken dat 
‘enige bijscholing’ zou volstaan.

Samenvatting
De achterstand in ict-gebruik van personen met ten hoogste een lbo-opleiding 
manifesteert zich in de kwantiteit van gebruik (gebruikstijd, aandeel met een 
computer en internet), maar komt nog duidelijker naar voren in de kwaliteit van het 
gebruik. Het ict-gebruik van lager opgeleiden is niet alleen minder divers, het is 
ook minder functioneel. Zo is het verschil met hoger opgeleiden in ‘fun’-toepassin-
gen kleiner dan bij gericht informatie zoeken. Ook geven lager opgeleiden minder 
vaak aan internet te gebruiken om dingen te weten te komen, terwijl het aandeel bij 
gebruik ter ontspanning even groot is in beide groepen.

In het algemeen hebben de beschikbaarheid van breedband en computerfacilitei-
ten op meerdere plaatsten een positieve uitwerking op digitale vaardigheden. Lager 
opgeleiden profi teren hier echter niet meer van dan hoger opgeleiden.

Voor lager opgeleiden is het onwaarschijnlijk dat andere achterstanden zullen 
worden teruggedrongen als hun digitale vaardigheden toenemen. Om in het werk 
hogerop te komen, beschouwen lager opgeleiden gebrekkige computerkennis wel als 
een probleem, maar zij zijn minder (dan hoger opgeleiden) bereid hierin te investe-
ren. Ook gaat er van ict-gebruik voor lager opgeleiden niet een extra prikkel uit om 
op de hoogte te blijven bij wat er speelt in de samenleving.
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4 Ouderen

Ouderen maken minder gebruik van ict en schatten hun vaardigheden lager in dan 
jongeren (zie hoofdstuk 2). In dit hoofdstuk gaan we nader in op het ict-gebruik van 
ouderen en op de redenen van ouderen om geen gebruik te maken van internet. We 
onderzoeken daarbij de verschillen in toegang tot ict en de mate en diversiteit van 
het gebruik tussen mensen jonger dan 55 jaar en mensen ouder dan 55 jaar. Ook is 
er aandacht voor digitale vaardigheden van senioren: in hoeverre bezitten zij die en 
waar hebben zij ze opgedaan? In paragraaf 4.2 gaan we in op doeleinden en baten 
van internetgebruik voor ouderen. Tot slot komen de consequenties van ict-gebruik 
aan de orde.

4.1 Redenen van niet-gebruik

De reden die senioren het meest opgeven om geen gebruik te maken van internet is 
desinteresse. De oudste senioren zeggen vooral vaker dat ze zich te oud voelen om 
internet te gebruiken. Daarnaast geven veel senioren aan niet te beschikken over een 
pc of een pc die geschikt is voor internet. Het gebrek aan kennis wordt in de vierde 
plaats genoemd en vooral de 65-plussers zeggen dat dit gebrek hen tegenhoudt om 
internet te gaan gebruiken. Ook de groep die een pc niet kan betalen, moet niet 
onderschat worden. Deze mensen willen misschien wel gebruikmaken van internet, 
maar kunnen dit niet vanwege de kosten. Dit is anders voor de mensen die zeggen 
geen interesse te hebben; zij lijken ook geen gebruik van internet te willen maken. 
Achter desinteresse kunnen echter diverse andere redenen schuilgaan, zoals het niet 
noodzakelijk vinden van het gebruik van internet (vgl. Duimel 2007). Alternatieve 
wegen zoals de post, telefoon of bibliotheek volstaan voor deze mensen nog goed 
om tot hun doel te komen. Andere senioren zeggen dat het gebruik van internet hen 
gewoon niet ligt en dat ze er geen plezier aan beleven. Ze houden zich liever met 
andere zaken bezig. Dit gaat ook op voor de mensen die zeggen geen tijd te hebben 
of liever andere hobby’s uit te voeren. Maar ook redenen die senioren misschien 
vervelend vinden om uit te spreken, kunnen achter de noemer desinteresse schuil-
gaan. Een voorbeeld daarvan is de angst om fouten te maken of om dom over te 
komen door een gebrek aan vaardigheden. Mensen willen hun gezicht niet verliezen 
of niet afgaan en zeggen daarom liever dat zij geen interesse in internet hebben 
(vgl. Millward 2003). Tot slot zijn er senioren die niet goed op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden van internet. Hierdoor zien zij soms de voordelen van internet niet in 
en hebben dan ook geen interesse in internet.
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Figuur 4.1
Redenen van ouderen om geen internet te gebruiken, in leeftijdscategorieën

Bron: CBS (POLS’04)
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4.2 ict-gebruik

Vooral bij personen van 55 jaar en ouder nemen de ict-toegang en het ict-gebruik af 
(tabel 4.1). Deze forse teruggang bij het ict-gebruik doet zich zowel voor bij de mate 
als bij de diversiteit van gebruik. Dat senioren minder vaak toegang tot ict hebben, 
is gedeeltelijk te verklaren doordat het computergebruik op het werk en op school 
voor een groot gedeelte van deze groep niet relevant is. Gebruiken senioren eenmaal 
de computer en/of internet, dan doen zij dat eveneens minder lang en divers dan jon-
geren en mensen van middelbare leeftijd. De gebruiksduur is vooral onder de oudste 
groep korter dan onder andere leeftijdsgroepen, en de oudste groep maakt ook van 
minder toepassingen gebruik (lagere diversiteit). Met gebruiksdiversiteit als goede 
indicator van digitale vaardigheden kan dan ook geconcludeerd worden dat die vaar-
digheden onder senioren sterk achterblijven bij die van andere leeftijdsgroepen.
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Tabel 4.1
ICT-gebruik (schaal 0-14) naar leeftijd, onder personen van 12 jaar en ouder

totaal toeganga mateb diversiteitc

12-21 jaar (ref.) 7,8 3,6 72,7 3,2

22-31 jaar 7,2 3,3 31,5 3,4

32-41 jaar 6,5 3,1 20,6 3,0

42-51 jaar 6,4 3,2 26,7 2,8

52-61 jaar 5,1 2,6 23,7 2,1

62-71 jaar 3,3 1,6 20,3 1,3

≥ 72 jaar 1,6 0,8 11,5 0,5

Vetgedrukt: signifi cant verschil met 12-21 jaar (T-test groepsgemiddelden: p < 0,05).
a Somscore van bezit van pc, toegang tot internet thuis, computergebruik op school en computergebruik op het werk.
b Duur van offl ine en online computergebruik in minuten per dag.
c Somscore van het gebruik van acht computerapplicaties.

Bron: SCP (TBO’05)

Ondanks de voortgaande verspreiding van computers zijn er nog steeds aanzienlijke 
verschillen in pc-bezit tussen jongeren en ouderen. Onder mensen jonger dan 55 jaar 
ontbreekt slechts bij een op de twintig huishoudens een computer, terwijl dit per-
centage niet-bezitters onder de senioren ruim een kwart is (tabel 4.2). Bovendien zijn 
senioren minder vaak op internet aangesloten dan jongeren en maken zij nog vaker 
via smalband contact met het internet. Werk en school zijn, zoals gezegd, minder 
relevant voor ouderen als plek om gebruik van de computer te maken. Toch zegt nog 
16% van de 55-plussers gebruik te maken van een computer op het werk.

Als ouderen eenmaal gebruikmaken van internet, doen zij dit minder lang dan jon-
geren (vgl. De Haan en Steyaert 2003). Naast dit verschil in de gebruiksduur is er ook 
een duidelijk verschil in het inhoudelijke gebruik van internet. Hoe hoger de leeftijd, 
hoe minder er van de verschillende mogelijkheden op internet gebruikgemaakt 
wordt. Wel is de volgorde van de meest uitgevoerde computeractiviteiten grofweg 
hetzelfde onder personen jonger en ouder dan 55 jaar. Informatie zoeken en e-
mailen worden in beide groepen het meest gedaan. Dit zijn dan ook kernfuncties van 
het internet. Vooral e-mailen met familie is een stimulans voor ouderen om internet 
te gebruiken. Het uitvoeren van de wat moeilijkere en minder dagelijkse activiteiten, 
zoals online winkelen, doen maar weinig senioren. Veel ouderen zeggen nog wat 
huiverig te staan tegenover kopen via internet. Ze maken zich zorgen om het afgeven 
van persoonlijke gegevens en de veiligheid van transacties. Tieners zijn vooral actief 
op de gebieden communicatie en entertainment. Chatten is voor hen een belangrijke 
manier om contact met leeftijdsgenoten te onderhouden (Duimel en De Haan 2007). 
Oudere internetgebruikers maken eerder gebruik van internet met een op nut gericht 
doel, zoals gericht informatie zoeken, e-mailen en telebankieren. Zij zijn op internet 
juist het minst gericht op entertainment, en chatten doen ze ook maar heel weinig. 
Deze verhouding is ook terug te vinden in tabel 4.2.
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Tabel 4.2
ICT-gebruik bij personen van 12-54 jaar en bij personen van 55 jaar en ouder (in procenten en 
minuten per dag)

< 55 jaar ≥ 55 jaar

toegang (%)

pc in huis 95 72

beschikking over internetaansluiting (%)

niet 13 47

smalband 12 18

breedband 75 36

gebruik computer werk 47 16

gebruik computer school 25 1

mate van gebruik (minuten/dag)

tijd offl ine 12 (n.s.) 10 (n.s.)

tijd online 27 10

diversiteit (%)

internet: gericht informatie zoeken 83 47

internet: teleshoppen 25 9

internet: telebankieren 49 30

internet: zomaar surfen 46 10

internet: e-mailen 78 44

internet: chatten 20 4

tekstverwerken/spreadsheeta 4 (n.s.) 5 (n.s.)

gamesa 10 (n.s.) 8 (n.s.)

a De laatste twee items meten activiteit op de dag voorafgaand aan het onderzoek i.p.v. het ‘wel eens’ uitvoeren van 
de activiteit.

n.s. = niet signifi cant.

Bron: SCP (TBO’05)

Jongeren en ouderen hanteren deels verschillende strategieën om met ict te leren 
omgaan. Beide groepen leren door zelf te experimenteren. Ouderen gebruiken 
daarbij vaker formele leermethoden zoals cursussen en leerboeken. Jongeren doen 
vaker een beroep op sociale informele netwerkcontacten (De Haan 2001). Zij doen 
hun computervaardigheden veelal thuis op (De Haan en Huysmans 2002). Volwasse-
nen leren ook via het werk omgaan met de computer. De gegevens van het onderzoek 
van De Haan en Huysmans dateren inmiddels van eind jaren negentig. Sindsdien 
zijn meer ouderen online gegaan, en het is van belang om op basis van recent 
onderzoek opnieuw na te gaan waar senioren hun internetvaardigheden opdoen. 
De ondervraagde senioren doen hun vaardigheden op door zelfstudie, door middel 
van een cursus, met behulp van derden of via werk. Doorgaans zullen senioren 
gebruik maken van meerdere manieren. Zo zal iemand na het volgen van een cursus 
thuis door middel van zelfstudie de vaardigheden uitbreiden. In een enquête onder 
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gebruikers van SeniorWeb1 is onlangs gevraagd wat voor senioren de belangrijkste 
bron voor hun vaardigheden was (zie Duimel 2007).

Voor de ondervraagde gebruikers is zelfstudie nog steeds de belangrijkste 
methode om vaardigheden te verwerven (fi guur 4.2). Binnen die zelfstudiegroep 
houdt 35% het bij zelf uitproberen, terwijl 19% zelfstudie combineert met hulp uit 
boeken, cd-roms en dergelijke (niet in fi guur). Na zelfstudie wordt het volgen van 
een cursus genoemd als de belangrijkste bron voor het verwerven van computer-
vaardigheden. Hierbij moet in acht genomen worden dat de ondervraagde groep 
senioren een band met SeniorWeb heeft: zij zijn ondervraagd door middel van een 
online enquête op de website van SeniorWeb en de meerderheid is lid van SeniorWeb. 
Het zou kunnen dat deze groep vaker een cursus gevolgd heeft. In de derde plaats 
hebben senioren hun vaardigheden via werk opgedaan. Dit zijn vooral de senioren 
tussen de 50 en 65 jaar. Ondanks de vele verhalen over kinderen die hun ouders 
online helpen, noemt slechts een kleine groep de (klein)kinderen of anderen zoals 
vrienden, kennissen en buren als belangrijkste bron. Een reden kan zijn dat kinderen 
of kleinkinderen in hun demonstratie of uitleg te snel gaan, waardoor de senior het 
niet kan volgen. Vooral als een kind vertrouwde activiteiten op de computer voor-
doet, kan de handelingssnelheid voor de oudere te hoog zijn. Meer dan de helft van 
de ondervraagde senioren geeft aan dat een (klein)kind daarom niet geschikt is als 
computerhulp. Senioren geven dan ook vaak de voorkeur aan cursussen waarin men 
alles in eigen tempo kan doen.

Ouderen schatten hun eigen computervaardigheden lager in dan personen onder de 
55 jaar. Bijna de helft van de senioren geeft aan dat zij van zichzelf vinden slecht met 
de computer om te kunnen gaan. Slechts een kwart geeft aan wel goed met de com-
puter overweg te kunnen. Bij de mensen jonger dan 55 jaar is dat bijna twee derde.

Ondanks de verschillen in vaardigheden (zowel op basis van gebruiksdiversiteit 
als van eigen inschatting) tussen jongeren en ouderen geven juist de jongeren iets 
vaker aan dat zij meer willen leren over computergebruik. 55% van de jongeren wil 
meer vaardigheden opdoen in de toekomst tegenover 45% van de ouderen (tabel 4.3). 
Dit verschil valt overigens niet toe te schrijven aan de verschillende perceptie van 
de relevantie van digitale vaardigheden. Het percentage dat aangeeft dat vaardighe-
den eigenlijk niet relevant zijn, ligt onder 55-plussers nauwelijks hoger dan onder 
55-minners. Hoewel verschillen in leerintentie niet heel groot zijn, kan het voor de 
toekomst wel betekenen dat de mate van beheersing van vaardigheden van jonge-
ren en ouderen nog verder uit elkaar gaat lopen. Echter, daar staat tegenover dat de 
jongeren van nu uiteraard ook ouder worden. Het is evident dat daardoor over enkele 
decennia de ouderen zullen beschikken over aanmerkelijk betere digitale vaardig-
heden dan de ouderen van nu. Hoe de verhouding tussen de generaties dan komt te 
liggen, is moeilijk te voorspellen.
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Figuur 4.2
Belangrijkste manier waarop SeniorWeb-gebruikers van 55 jaar en ouder zeggen hun 
vaardigheden te hebben opgedaan (in procenten)

Bron: (ICT&O’07)
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Tabel 4.3
Eigen beoordeling van vaardigheden nu en in de toekomst, onder personen van 16 jaar en ouder, 
naar leeftijdsgroep (in procenten)

< 55 jaar ≥ 55 jaar

eigen beoordeling vaardigheden (kan … omgaan met computers)

goed 63 25

enigszins 27 27

slecht 10 48

intentie meer te gaan leren over werking van computers/internet

nee, niet van plan 29 37

nee, voor mij niet relevant 16 18

ja 55 45

Vetgedrukt: signifi cant verschil (test pairwise column proportions: p < 0,05).

Bron: SCP (TOS’04)

Bijna de helft van de ouderen wil meer leren over computers, waarbij men verschil-
lende voorkeuren heeft ten aanzien van de manier waarop dit moet gaan gebeuren. 
Dat geldt ook voor de ouderen die al een computer gebruiken. In de SeniorWeb-
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enquête is gevraagd naar de manier waarop de senioren het liefst nieuwe vaardighe-
den willen opdoen. De meerderheid zou dat graag via een cursus doen, en dan vooral 
door middel van een cursus die specifi ek op senioren gericht is (fi guur 4.3). De cur-
sussen voor senioren, die vaak ook gegeven worden door een docent die zelf senior 
is, worden aangepast in tempo en leersnelheid en er is veel persoonlijke aandacht. 
Ook wil een groot gedeelte door middel van zelfstudie de vaardigheden verder uit-
breiden. Meer vaardigheden opdoen met behulp van anderen, zoals familieleden of 
vrienden, vindt maar een klein gedeelte van de senioren de geschiktste manier voor 
zichzelf om nog meer te leren over de computer en internet, waarschijnlijk wederom 
omdat hun uitleg en demonstratie vaak te snel gaat.

Figuur 4.3
Manier waarop SeniorWeb-gebruikers van 55 jaar en ouder meer vaardigheden willen opdoen (in 
procenten)

Bron:  SCP (ICT&O’07)
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4.3 Achtergronden van ict-gebruik

Ook voor ouderen zijn de dimensies toegang, mate van gebruik en diversiteit van 
gebruik aan elkaar gekoppeld. Vanuit de gedachte dat gebruiksdiversiteit een goede 
weerspiegeling van de digitale vaardigheden vormt (zie hoofdstuk 1), is het mogelijk 
om nader in te gaan op het verband tussen digitale vaardigheden enerzijds en het 
beschikken over een breedbandinternetaansluiting en meerdere plaatsen van toe-
gang anderzijds, met speciale aandacht voor opleidingsverschillen.
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Als ouderen beschikken over een breedbandinternetaansluiting, scoren zij hoger 
(0,67) op de diversiteitschaal (tabel 4.4 model I). Met andere woorden, als ouderen 
breedband hebben, gebruiken zij ongeveer twee derde internettoepassing meer dan 
wanneer ze geen breedband hebben (onder constant houden van de overige facto-
ren). Zoals eerder vermeld, hebben ouderen zelden toegang tot een computer in een 
onderwijsinstelling of arbeidsorganisatie. Kunnen zij hun thuisgebruik wel com-
bineren met gebruik elders, dan heeft die meervoudige toegang geen invloed op de 
gebruiksdiversiteit. Meervoudige toegang heeft daarmee geen meerwaarde voor de 
digitale vaardigheden van ouderen.

Tabel 4.4
Regressie van digitale vaardigheden op leeftijd en toegangskenmerken bij personen van 12 jaar 
en ouder (in ongestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten)

model I (alleen 55-plussers) model II model II

55-plussers n.v.t. -0,493 -0,452

breedband internet (ja/nee) 0,673 0,642 0,632

toegang ICT meerdere plaatsen (ja/nee) 0,176 0,327 0,362

breedband*55-plussers 0,041

meerdere plaatsen toegang*55-plussers -0,186
Vetgedrukt: signifi cant effect (p < 0,05).

Bron: SCP (TBO’05)

In model ii wordt voor personen onder en boven de 55 jaar gekeken naar het effect 
van breedband en meervoudige toegang, waarbij een variabele is opgenomen voor 
het verschil tussen de leeftijdsgroepen. Hier blijkt opnieuw dat ouderen minder 
vaardig zijn dan hoger opgeleiden; het verschil bedraagt 0.493 (of grofweg een halve 
toepassing) op de diversiteitschaal. Het effect van meervoudige toegang is nu wel 
signifi cant, wat erop wijst dat personen jonger dan 55 jaar wel een bonus op hun 
vaardigheden kunnen verwachten als zij op verschillende plaatsen toegang hebben. 
De verschillen tussen de twee leeftijdsgroepen worden in model iii getoetst door 
twee interactievariabelen toe te voegen (interactie tussen leeftijd en breedband en 
tussen leeftijd en meervoudige toegang). De coëffi ciënt van het interactie-effect 
tussen leeftijd een meervoudige toegang blijkt dan niet signifi cant te zijn. Er kan dus 
niet gesteld worden dat het voordeel in vaardigheden van toegang op verschillende 
plaatsen groter is voor personen onder de 55 jaar.

Verschillen tussen jongeren en ouderen zijn er niet alleen in de diversiteit van 
het gebruik, maar ook in de doeleinden van gebruik. Tabel 4.5 geeft een overzicht 
van zes doelen en het aandeel dat internet als belangrijkste medium noemt (waar-
bij de keuze bestond uit allerlei media, waaronder tv, radio en gedrukte media). 
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Alle genoemde doeleinden van internetgebruik gelden in mindere mate voor mensen 
van 55 jaar en ouder dan voor mensen jonger dan 55 jaar. Internet als belangrijkste 
middel om bij weg te dromen wordt door senioren zelfs in het geheel niet genoemd. 
Wel gebruikt twee op de vijf senioren internet als eerste om iets te weten te komen. 
Voor de overige doeleinden geldt dat slechts een op de tien senioren of minder inter-
net als belangrijkste medium noemt.

Tabel 4.5
Verschillende doeleinden van internetgebruik, onder personen van 12 jaar en ouder met een 
internetaansluiting die internet als belangrijkste medium noemen, naar leeftijd (in procenten) 

< 55 jaar ≥ 55 jaar

voor het dagelijkse nieuws 7 1

om zich lekker te ontspannen 10 3

om iets te weten te komen 69 40

om te weten te komen hoe anderen over actuele ontwikkelingen denken 27 10

om lekker weg te dromen 4 0

om dingen te leren over hoe de wereld in elkaar zit 26 10

Vetgedrukt: signifi cant verschil (test pairwise column proportions: p < 0,05).

Bron: SCP (TBO’05)

4.4 Consequenties van ict-gebruik

De groep ouderen die al de nodige ervaring heeft opgebouwd, is over het algemeen 
positief over internetgebruik. Uit de enquête onder SeniorWeb-leden blijkt dat ver-
schillende doelen of baten door ouderen gewaardeerd worden. 82% van de senioren 
zegt door internet minder afhankelijk van anderen te zijn om informatie te verkrij-
gen of diensten af te nemen. Daarnaast zegt meer dan de helft (52%) van de senioren 
die internet gebruiken hierdoor betere keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld bij 
aankopen. Twee op de vijf senioren zeggen door internet meer deel te nemen aan de 
maatschappij en het gevoel te hebben er meer bij te horen. Een op de drie senioren 
zegt tijd uit te sparen en een op de vijf senioren zegt geld uit te sparen door internet. 
Verder zegt 21% meer sociale contacten te hebben door internet. Hoger nog is het 
percentage dat zegt zonder internet eenzamer te zijn (30%). Deze brede instemming 
met sociale en maatschappelijke voordelen wijst op een koppeling tussen digitale 
vaardigheden en tal van positieve effecten.

Om enig inzicht te krijgen in de maatschappelijke relevantie van digitale vaardig-
heden, gaan we ook voor ouderen na of de diversiteit van hun internetgebruik van 
invloed is op hun betrokkenheid bij de samenleving. In hoeverre blijven ouderen op 
de hoogte van wat er in de samenleving gebeurt (politiek, actualiteiten, kunst- en 
cultuur, wetenschap) door middel van mediagebruik?2 Aangezien het perspectief op 
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werk voor ouderen en zeker voor de 65-plussers van minder belang is, gaan we hier 
niet nader in op de relatie tussen ict-gebruik en werk.

In model I wordt de interesse voor maatschappelijke onderwerpen via internet 
nagegaan voor ouderen onder constant houden van opleidingsniveau en arbeids-
marktpositie. Het mag gezien het lagere internetgebruik geen verrassing zijn dat 
ouderen het internet ook signifi cant minder gebruiken om op de hoogte te blijven 
van wat er speelt op uiteenlopende maatschappelijke terreinen (ook na controle voor 
verschillen in opleiding en beroepsactiviteit). Dat ouderen geen ongeïnformeerde 
burgers zijn, blijkt uit model ii, waarin duidelijk wordt dat als ook andere media 
in de analyse betrokken worden, het informatiegebruik van ouderen zelfs een stuk 
hoger ligt dan dat van jongeren. Ouderen hebben dan in grofweg twee onderwerpen 
meer interesse dan personen onder de 55 jaar.

Tabel 4.6
Regressie van betrokkenheid bij de samenleving door middel van mediagebruik op leeftijd 
en digitale vaardigheden onder personen van 12 jaar en ouder (in ongestandaardiseerde 
regressiecoëffi ciënten, gecontroleerd voor arbeidsmarktpositie en opleiding)

model I (via internet) model II (via alle media) model III

55-plussers -1,085 2,113 2,316

digitale vaardigheden 0,309 0,334

digitale vaardigheden*55-plussers -0,108

Vetgedrukt: signifi cant effect (p < 0,05).

Bron: SCP (TBO ’05)

Zoals in hoofdstuk 2 al bleek, hebben digitale vaardigheden in het algemeen een 
positief effect op de maatschappelijke betrokkenheid via mediagebruik. Een breed 
ict-gebruik gaat vaak samen met een brede interesse in onderwerpen als actuali-
teiten en politiek. Om na te gaan of dit voordeel van digitale vaardigheden groter of 
kleiner is voor 55-plussers dan voor personen onder de 55 jaar, is in model iii een 
interactie-effect tussen leeftijd en digitale vaardigheden toegevoegd. De schatting 
van het verband is negatief (het effect is geringer onder ouderen), echter, de coëffi -
ciënt wijkt niet signifi cant van nul af. Daardoor kunnen we concluderen dat ict-
gebruik voor ouderen geen extra stimulerend effect heeft op de maatschappelijke 
betrokkenheid (via mediagebruik). Een extra bron van achterstand in de informatie-
voorziening is het evenmin. Ouderen informeren zich over meer onderwerpen dan 
jongeren. Kennelijk vinden zij in het aanbod van gedrukte en audiovisuele media 
voldoende informatie om hun betrokkenheid bij de samenleving op pijl te houden.
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Samenvatting
Vooral de groep boven de 55 jaar beschikt over weinig digitale vaardigheden. Van-
zelfsprekend hebben ouderen minder toegang tot computers en internet via werk en 
school. Echter, ook in huis is dit minder het geval. De reden die ouderen daarvoor 
noemen is veelal desinteresse. De oudere senioren geven daarnaast aan dat zij zich te 
oud voelen. Hier kunnen diverse andere redenen achter schuil gaan, zoals de mening 
dat internetgebruik geen nut heeft, niet noodzakelijk is of niet leuk is. Ook kunnen 
ouderen vinden dat zij het te druk hebben, maar ook de angst om fouten te maken of 
om af te gaan kan een rol spelen. Ook zijn sommige ouderen simpelweg niet op de 
hoogte van de mogelijkheden van internet.

De achterstand in vaardigheden (diversiteit van gebruik) is groter dan de ach-
terstand in mate van gebruik. Als deze diversiteit nader wordt bekeken, blijkt dat 
ouderen een opvallend functionele omgang hebben met computers: het gebruik 
concentreert zich op informatie zoeken, e-mailen en telebankieren.

Digitale vaardigheden doen ouderen veel vaker op door middel van zelfstudie en 
cursussen dan door uitleg van familie en vrienden. Hierin zien zij ook het meeste 
heil bij het aanleren van toekomstige vaardigheden. Daarbij zijn ouderen minder 
bereid om te investeren in kennis dan jongeren, hoewel dit verschil niet heel groot is.

Ouderen profi teren niet méér van breedband of van toegang op meerdere plaatsen 
dan jongeren, waardoor dit niet een middel zal zijn om de digitale kloof te dichten.
Ouderen blijken vaak media te gebruiken om op de hoogte te blijven van wat er speelt 
in de samenleving, maar gebruiken daar relatief weinig het internet voor. Andere 
consequenties van ict-gebruik worden wel onderschreven. Ouderen vinden vooral 
informatievergaring van belang en ervaren ook dat het aangenaam is om ‘er meer bij 
te horen’.
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Noten

1 SeniorWeb is een portal met cursussen en informatie over het internet, speciaal gericht 
op ouderen (www.seniorweb.nl).

2 Zie appendix.
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5 Allochtonen

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de digitale vaardigheden van allochto-
nen, de redenen van hun achterstand op het gebied van digitale vaardigheden en de 
mogelijke gevolgen ervan. In hoofdstuk 2 bleek dat vooral Turken en Marokkanen 
minder gebruik maken van de mogelijkheden van computers en internet. Deels valt 
dat samen met een gemiddeld lager opleidingsniveau en inactiviteit op de arbeids-
markt. Ook als hiermee rekening wordt gehouden, behouden Turken en Marokka-
nen hun achterstand. Het ict-gebruik van de verschillende etnische groepen wordt 
in dit hoofdstuk meer in detail beschreven. Vervolgens komen redenen aan bod voor 
allochtonen om ict te gebruiken (of daar juist vanaf te zien) en ten slotte gaan we in 
op de rol die ict speelt bij de integratie van etnische groepen.

5.1 ict-gebruik

Tabel 5.1 laat de dimensies zien van het ict-gebruik van de verschillende etnische 
groepen. In de kolom met de totaalscore herhaalt zich het beeld uit hoofdstuk 2. 
Autochtone Nederlanders blijken het hoogst te scoren op de totale ict-schaal; alle 
allochtone groepen scoren signifi cant lager, maar het zijn vooral de Turken en 
Marokkanen die een achterstand hebben.

Bij een nadere blik op de afzonderlijke dimensies moet deze conclusie echter wel 
wat worden genuanceerd. De scores van Marokkanen en Turken zijn consistent bij de 
drie dimensies. De toegang tot ict is onder deze groepen relatief laag en bovendien 
is het aantal uren en de diversiteit van het computergebruik lager dan onder andere 
groepen. Met gebruiksdiversiteit als indicator voor digitale vaardigheden (zie hoofd-
stuk 1) kan tevens geconcludeerd worden dat Marokkanen en Turken over minder 
digitale vaardigheden beschikken dan andere groepen.

Tabel 5.1
ICT-gebruik (schaal van 0-14) naar etniciteit, onder personen van 15 jaar en ouder

totaal toeganga mateb diversiteitc

Marokkanen 3,7 2,0 27,1 1,6

Turken 3,9 2,0 29,0 1,8

Antillianen 5,8 2,7 62,5 2,9

Surinamers 5,4 2,5 46,3 2,6

autochtonen 6,4 2,9 52,8 3,1

Vetgedrukt: signifi cant verschil met Nederland (T-test groepsgemiddelden: p < 0,05).
a Somscore van bezit van pc, toegang tot internet thuis, computergebruik op school en computergebruik op het werk.
b Duur van offl ine en online computergebruik in minuten per dag.
c Somscore van het gebruik van acht computerapplicaties.

Bron: SCP (LAS’04)
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De positie van Antillianen en Surinamers is echter anders. Zij hebben eveneens in 
mindere mate toegang tot ict dan autochtonen. Waarschijnlijk speelt minder con-
tact met computers op het werk hierbij (ten minste deels) een rol (zie ook tabel 5.2). 

Tabel 5.2
ICT-gebruik van etnische groepen, onder personen van 15 jaar en ouder (in procenten en minuten 
per dag)

Turken/
Marokkanen

Antillianen/
Surinamers

autochtonen
(ref.)

toegang (%)

pc in huis 73 82 91

beschikking over internetaansluiting (%)

niet 47 29 16

smalband 6 8 20

breedband 47 63 64

gebruik computer werk 18 39 50

gebruik computer school 19 (n.s.) 29 23

mate van gebruik (minuten/dag)

tijd offl ine 20,4 40,2 (n.s.) 31,5

tijd online 7,7 14,6 (n.s.) 21,3

diversiteit (%)

internet: gericht informatie zoeken 45 67 77

internet: teleshoppen 11 15 24

internet: telebankieren 16 34 46

internet: zomaar surfen 37 55 (n.s.) 58

internet: e-mailen 38 66 75

internet: chatten 22 (n.s.) 40 25

tekstverwerken/spreadsheeta 1 1 3

gamesa 1 2 4

a De laatste twee items meten de activiteit op de dag voorafgaand aan het onderzoek i.p.v. het ‘wel eens’ uitvoeren van 
de activiteit.

n.s. = niet signifi cant.

Bron: SCP (LAS’04)

De duur van het gebruik (mate) is echter helemaal niet geringer dan dat van autoch-
tonen; sterker nog, de Antillianen in de onderzochte groep zaten juist langer achter 
de computer dan (autochtone) Nederlanders (63 minuten versus 53 minuten per dag). 
Dit verschil blijkt echter niet signifi cant. In digitale vaardigheden blijken Surinamers 
wat achter te liggen, hoewel hun achterstand vrij klein is. Antillianen verschillen 
wederom niet (signifi cant) van de groep autochtonen. Het lijkt er, op grond van deze 
informatie, niet op dat Antillianen en Surinamers een (zorgwekkende) achterstand 
in digitale vaardigheden hebben.
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Tabel 5.2 bevat de meest gedetailleerde informatie over het ict-gebruik van de 
groepen. Turken en Marokkanen blijken toch vrij vaak de beschikking te hebben over 
een computer, maar de verschillen in internettoegang ten opzichte van autochtonen 
zijn duidelijk groter. Voor breedband internet geldt dat Antillianen/Surinamers en 
autochtonen ongeveer even vaak een aansluiting hebben. Zoals hierboven al werd 
aangekaart, blijken autochtonen vooral vaker op het werk een computer te gebrui-
ken; 50% van de totale groep heeft toegang tot computers en internet op het werk. 
De allochtone groepen maken echter regelmatig gebruik van computers op school, 
iets wat samenhangt met hun relatief jonge groepssamenstelling. Dit laatste zorgt 
voor een demping van de achterstand.

De cijfers over het gebruik geven nog eens aan dat Antillianen en Surinamers veel 
achter de computer zitten, en dat doen ze vooral offl ine. Autochtonen zitten dage-
lijks bijna tweemaal zo lang achter de computer als Turken en Marokkanen (53 
minuten versus 28 minuten). Ook de diversiteit van gebruik (binnen de groep die 
over een computer beschikt) blijkt tussen autochtonen en allochtonen en tussen 
etnische groepen onderling te verschillen. Er wordt onder de allochtone bevolking 
fl ink gechat, vooral door Antillianen en Surinamers. Deze laatsten zijn ook regelma-
tig bezig met ‘zomaar surfen’ en e-mailen. Opmerkelijk is dat de autochtone groep 
beter scoort op de meer functionele toepassingen, zoals gericht informatie zoeken, 
telebankieren en e-mailen. Dit geeft aanleiding te denken dat hun ‘strategische 
vaardigheden’ (Steyaert 2000) wel eens beter zouden kunnen zijn ontwikkeld. Ofwel, 
dat ze beter in staat zullen zijn de mogelijkheden van ict als hulpbron in te zetten in 
hun dagelijks leven.

Er zijn geen gegevens beschikbaar die een goed beeld bij etnische groepen ople-
veren van de eigen inschatting van computervaardigheden (zoals in eerdere hoofd-
stukken). Als alternatief bekijken we hier het aantal personen dat aangeeft zich een 
buitenstaander te voelen wanneer er over computers gesproken wordt. Niet iedereen 
die de eigen vaardigheden als onvoldoende inschat, zal zich ook een buitenstaander 
voelen, maar grosso modo mag toch verwacht worden dat meer digitale vaardigheid 
tot meer betrokkenheid in computerconversatie leidt. Daarmee kunnen de gegevens 
in tabel 5.3 dienst doen als subjectieve meting van digitale vaardigheden.

Wederom blijken de grootste verschillen tussen Turken/Marokkanen en Antil-
lianen/Surinamers te liggen; het verschil tussen de laatsten en de autochtone groep 
is gering. Wat opvalt, is dat het percentage dat zegt zich een buitenstaander te voelen 
grofweg correspondeert met het percentage dat zegt niet over een internetaanslui-
ting te beschikken (tabel 5.2). Dat geeft aan dat ook in de groep mensen die niet een 
heel uitgebreid computer- en internetgebruik heeft, men niet zo snel aangeeft zich 
een buitenstaander te voelen. Als de stelling verder gedifferentieerd zou zijn geweest 
(bijvoorbeeld ‘...als er wordt gepraat over msn/processoren/programmeren’), zou dit 
percentage ongetwijfeld zijn opgelopen.
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Tabel 5.3
Respons op de stelling ‘Ik voel me een buitenstaander als er over computers wordt gepraat’ naar 
etniciteit, onder personen van 15 jaar en ouder (in procenten)

Turken/Marokkanen Antillianen/Surinamers autochtonen

eens 43 22 17

niet eens/niet oneens 9 10 11

oneens 48 68 72

100 100 100

Vetgedrukt: signifi cant verschil met autochtonen (test pairwise column proportions: p < 0,05).

Bron: SCP (LAS’04)

5.2 Achtergronden van ict-gebruik

Conform de aanpak in de voorgaande hoofdstukken wordt in deze paragraaf het 
verband bekeken tussen het hebben van toegang tot computer- en internetmogelijk-
heden en digitale vaardigheden. Of meer specifi ek, de vraag of de beschikking over 
breedbandinternet en computerfaciliteiten op meerdere plaatsen samengaat met het 
gebruik van een groter aantal computertoepassingen.

Zoals blijkt uit tabel 5.4, is het computergebruik van allochtonen met een breed-
bandaansluiting meer divers (0,655 op de diversiteitschaal) dan dat van allochtonen 
met smalband (model I). Aangezien één punt hoger op de diversiteitschaal corres-
pondeert met één internettoepassing meer, kan gesteld worden dat, als allochtonen 
breedband hebben, zij ongeveer twee derde internettoepassing meer gebruiken dan 
wanneer ze geen breedband hebben (onder constant houden van de overige factoren). 
Niet alleen de digitale vaardigheden van allochtone breedbandbezitters zijn groter, 
dit geldt ook voor de vaardigheden van degenen die op meerdere plaatsen toegang 
hebben tot computers en internet. Dit laatste leidt tot een groot verschil: als men op 
meerdere plaatsen toegang heeft tot computerfaciliteiten, resulteert dat gemiddeld 
in ongeveer 1,4 gebruikstoepassingen méér (model I). Voor allochtonen lijkt daar-
mee het ict-gebruik op school of op het werk van groot belang voor het verwerven 
van digitale vaardigheden, hoewel er over de causaliteit van dit verband op basis van 
de voorhanden zijnde gegevens geen uitspraken kunnen worden gedaan.

In model ii zijn de resultaten voor de hele steekproef beschreven. Hier blijkt 
wederom dat Turken/Marokkanen een minder divers computergebruik kennen en 
dat het verschil tussen Antillianen/Surinamers en autochtonen in dit opzicht gering 
is. Het effect dat breedband heeft, blijkt voor de gehele groep ongeveer hetzelfde 
(0,630) en het effect van meervoudige toegang is aanmerkelijk lager (0,596). Met 
andere woorden, het lijkt erop dat de relatie tussen de toegang en vaardigheden niet 
hetzelfde is voor de verschillende etnische groepen. Dit vermoeden wordt getoetst 
in model iii. Daar wordt achtereenvolgens gekeken of het effect van breedband en 
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meervoudige toegang anders is voor Turken/Marokkanen en Antillianen/Surinamers 
in vergelijking met autochtonen. De samenhang tussen breedband internettoegang 
en digitale vaardigheden blijkt hetzelfde voor de verschillende etnische groepen, 
althans, het verschil bereikt niet het niveau van signifi cantie. Voor meervoudige 
toegang is dat anders. Turken en Marokkanen nemen weer een aparte positie in. 
Het blijkt dat zij – ten opzichte van autochtonen – meer baat hebben bij meerdere 
plaatsen van toegang. Of, anders verwoord, de combinatie van computertoegang 
op school, werk en thuis hangt onder Turken/Marokkanen nog sterker samen met 
digitale vaardigheden dan bij autochtonen. Voor Antillianen/Surinamers geldt dat 
ook, maar in mindere mate; deze interactieterm (0,263) balanceert op de rand van 
signifi cantie.

Tabel 5.4
Regressie van digitale vaardigheden op etnische groep, toegang en diversiteit, onder personen 
van 15 jaar en ouder (in ongestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten, gecontroleerd voor 
leeftijd, onderwijs en arbeidsmarktpositie)

model I
(alleen allochtonen) model II model III

etnische groep

Turken/Marokkanen n.v.t. –0,733 –0,798

Antillianen/Surinamers n.v.t. –0,167 –0,157

autochtonen n.v.t. ref. ref.

breedband internet (nee/ja) 0,655 0,630 0,787

toegang ICT meerdere plaatsen 1,436 0,596 0,270

breedband*Turken/Marokkanen –0,287

breedband*Antillianen/Surinamers –0,203

meerdere plaatsen toegang*Turken/Marokkanen 0,629

meerdere plaatsen toegang*Antillianen/Surinamers 0,263~

Vetgedrukt: signifi cant effect (p < 0,05) (~ = p < 0,10).

Bron: SCP (LAS’04)

De bevindingen over meervoudige toegang kunnen mogelijk worden ingezet als 
strategie om verschillen in digitale vaardigheden te overbruggen. Stimulering van 
meervoudige toegang komt bij de groep Turken en Marokkanen extra ten goede aan 
hun vaardigheden in de omgang met computers en internet. Als toegang thuis wordt 
aangevuld met toegang op school of op het werk, stimuleert dit de digitale vaardig-
heden. Hierbij dient echter een belangrijke kanttekening te worden geplaatst. Op 
basis van het huidige onderzoeksmateriaal is het niet mogelijk uitspraken te doen 
over de richting van de gevonden verbanden. We kunnen constateren dat meervou-
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dige toegang en digitale vaardigheden hand in hand gaan, maar niet dat meervou-
dige toegang leidt tot betere vaardigheden. Het is strikt genomen ook mogelijk dat 
mensen met betere vaardigheden eerder geneigd zijn meerdere plaatsen van toegang 
op te zoeken (hoewel dit inhoudelijk minder plausibel is).

Om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van het ontbreken van computers en 
internet in allochtone huishoudens, is gevraagd naar de redenen voor deze afwezig-
heid. In tabel 5.5 staan zes redenen waaruit men kon kiezen, nadat men had aange-
geven geen computer of internet te hebben. Aan de grootte van de categorie ‘anders’ 
(> 25%) valt af te lezen dat de lijst met argumenten nog zeker niet uitputtend was. 
Opmerkelijk weinig worden taalproblemen of andere moeilijkheden (‘te moeilijk’) 
genoemd als reden. Bovendien verschillen de etnische groepen daarin niet zo veel: in 
totaal 9% van de Turken/Marokkanen noemt dit (bij elkaar opgeteld), tegen 5% van 
de Antillianen en 4% van de autochtonen. De reden ‘geen interesse, niet belangrijk’ 
is een van de weinige items waarbij een duidelijk onderscheid tussen autochtonen en 
allochtonen te zien is. Voor 43% van de eerstgenoemden was dit de reden om geen 
computer of internet te gebruik (tegen 25% onder allochtonen). Het verschil in aan-
deel is omgekeerd bij de reden dat een computer te duur is. Allochtonen vinden dat 
dit vaker het geval is dan autochtonen (25% versus 12%). Dit is in lijn met de bevin-
ding in hoofdstuk 2 dat ict-gebruik en inkomen met elkaar samenhangen en dat 
hierdoor een deel van het verschil valt te verklaren. Opmerkelijk is dat deze verschil-
len er niet zijn bij de kosten van een internetaansluiting, terwijl in tabel 5.2 nog bleek 
dat de verschillen tussen etnische groepen in het hebben van een internetaansluiting 
groter zijn dan in computerbezit. Kennelijk zijn er nog andere factoren die een rol 
spelen in de beslissing een internetaansluiting te nemen (waarover wij geen gege-
vens hebben) of zeggen respondenten andere dingen dan ze doen.

Tabel 5.5
Redenen om geen internet/computer te hebben, onder personen van 15 jaar en ouder, naar 
etniciteit (in procenten)

Turken/Marokkanen Antillianen/Surinamers autochtonen

geen interesse, niet belangrijk 27 24 43

computer te duur 24 27 12

internet te duur 15 14 14

te moeilijk 7 5 4

taalprobleem 2 0 0

anders 25 31 26

100 100 100

Vetgedrukt: signifi cant verschil met autochtonen (test pairwise column proportions: p < 0,05).

Bron: SCP (LAS’04)
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5.3 Consequenties van ict-gebruik

Tot op zekere hoogte zijn sommige consequenties van een achterstand op ict-terrein 
specifi ek voor de hier onderscheiden groepen. Voor allochtonen kan ict-gebruik 
een hulpbron zijn bij integratie in de samenleving. Daar wordt in deze paragraaf op 
ingegaan. Eerst wordt gekeken naar de mate waarin er contact is bij internetgebruik 
met Nederlanders en de Nederlandse taal en cultuur. Vervolgens wordt nagegaan wat 
de relatie is tussen ict-gebruik en (sociaal-culturele) integratie. Ook de consequen-
ties van digitale vaardigheden voor het succes op de arbeidsmarkt zijn voor etnische 
groepen van groot belang. Helaas biedt het beschikbare datamateriaal geen infor-
matie over deze relatie.

In eerdere scp-publicaties werd betoogd dat er een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen structurele versus sociaal-culturele integratie (Dagevos et al. 2003). Bij 
het eerste gaat het vooral om de positie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, bij 
het tweede om het alledaagse contact met autochtonen. In de navolgende analyses 
richten we ons op sociaal-culturele integratie, die we in tabel 5.7 hebben geopera-
tionaliseerd als de frequentie van de omgang met autochtonen en het begrijpen en 
beheersen van de Nederlandse taal. Uit het genoemde onderzoek bleek dat sociale 
contacten en beheersing van de Nederlandse taal sterk samenhangende zaken zijn, 
die bovendien één achterliggende dimensie (sociaal-culturele integratie) meten.

Het internet is een van de domeinen waarin sociaal-culturele integratie tot stand 
zou kunnen komen. Relatief veel allochtonen (en dan vooral jongeren) maken 
gebruik van communicatietoepassingen (c.q. e-mailen en chatten), al hebben Turken 
en Marokkanen hier opnieuw een achterstand ten opzichte van Antillianen en 
Surinamers (Van den Broek en De Haan 2006). Met wie allochtonen online com-
municeren en in welke taal zij dat doen, is in tabel 5.6 beschreven. Bij veel contacten 
is de achtergrond van de overige deelnemers Nederlands of gemengd. De verschil-
len tussen de groepen zijn hierbij niet heel groot. Het grootste verschil is er tussen 
Turken en Surinamers, van wie respectievelijk 74% en 85% een Nederlandse achter-
grond heeft (‘voornamelijk Nederlands’ en ‘gemengd’ opgeteld). Dit vertaalt zich 
logischerwijs in een groter aandeel Turken dat alleen chat met mensen van de eigen 
groep.

De verschillen in taalgebruik zijn wat groter. Helaas zijn er over Antillianen en 
Surinamers geen gegevens over taalgebruik bekend. Marokkanen geven vaker aan 
‘voornamelijk Nederlands’ te gebruiken in vergelijking met Turken (73% versus 
53%). Dit wordt echter deels gecompenseerd door een gering aandeel ‘gemengd’. Bij 
het bezoeken van websites zijn de verschillen gering; het aandeel dat voornamelijk 
websites bezoekt met een Nederlandse achtergrond schommelt tussen de 75% en 
80% voor alle groepen. Tot slot valt op dat Antillianen en Surinamers ook een rede-
lijk aandeel websites met ‘andere’ achtergrond rapporteren (17%). Mogelijk hebben 
deze groepen een relatief internationale oriëntatie, waarbij websites uit verschillende 
landen worden geraadpleegd.
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Tabel 5.6
Contact met Nederland(ers) bij internetten onder allochtone internetgebruikers van 15 jaar en 
ouder (in procenten)

Marokkanen Turken Antillianen Surinamers

achtergrond mensen bij chatten

voornamelijk Nederlands 25 25 29 27

gemengd 55 49 53 58a

voornamelijk eigen groep 18 24 17a 14a

anders 2 1 1 1

taal bij e-mail en chat

voornamelijk Nederlands 73a 53 – b – b

gemengd 11a 24 – b – b

voornamelijk eigen taal 11a 20 – b – b

anders 5 3 – b – b

culturele achtergrond websites

voornamelijk Nederlands 52 50 53 54

gemengd 25 32 25a 26

voornamelijk eigen taal 12 10 5a 3a

anders 11 9 17a 17a

a Signifi cant verschil met Turken (test pairwise column proportions: p < 0,05).
b Vraag niet gesteld aan deze groep.

Bron: SCP (LAS’04)

Zoals hierboven al werd aangegeven, kunnen de mate waarin men sociale contac-
ten heeft met autochtonen en de mate waarin men de Nederlandse taal begrijpt en 
spreekt – zonder de suggestie te wekken dat alle eigen sociaal-culturele verwor-
venheden opgegeven zouden moeten worden – opgevat worden als indicatoren 
van  sociaal-culturele integratie. Met die operationalisering is het vervolgens ook 
mogelijk om na te gaan welke rol ict speelt in het integratieproces. De invloed 
van digitale vaardigheden dient daarbij vergeleken te worden met en afgewogen te 
worden tegen andere factoren die van invloed zijn op deze sociaal-culturele integra-
tie. In tabel 5.7 worden de verschillende factoren in onderlinge samenhang bekeken. 
Alle modellen in deze tabel beschrijven de effecten voor allochtonen (autochtonen 
zijn buiten de analyse gehouden).

Naarmate allochtonen over meer digitale vaardigheden beschikken, blijken zij op 
sociaal-cultureel terrein beter geïntegreerd. Dat wil zeggen dat zij de Nederlandse 
taal beter beheersen en meer sociale contacten met autochtonen onderhouden. Deze 
bevinding geldt ongeacht leeftijd, onderwijsniveau of arbeidsmarktpositie, aange-
zien het effect nagenoeg hetzelfde blijft nadat voor deze zaken is gecontroleerd (vgl. 
model I met ii). De invloed van de vaardigheden kan dus niet toegeschreven worden 
aan het feit dat vaardige gebruikers vaker werk hebben of hoger zijn opgeleid.
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Tabel 5.7
Regressie van mate van sociaal-culturele integratie op digitale vaardigheden, etnische 
groep en interacties, onder personen van 15 jaar en ouder (in ongestandaardiseerde 
regressiecoëffi ciënten, vanaf model II gecontroleerd voor leeftijd, onderwijs en 
arbeidsmarktpositie)

model I
(ongecontroleerd) model II model III model IV model V

digitale vaardigheden 0,160 0,167 0,134 0,016

etnische groep

Marokkanen n.v.t. n.v.t. –0,908 –0,832 –1,325

Turken n.v.t. n.v.t. –0,824 –0,756 –1,280

Antillianen n.v.t. n.v.t. –0,235 –0,260 –0,327

Surinamers n.v.t. n.v.t. ref. ref. ref.

digitale vaardigheden*Marokkanen 0,213

digitale vaardigheden*Turken 0,225

digitale vaardigheden*Antillianen 0,020

Vetgedrukt: signifi cant effect (p < 0,05).

Bron: SCP (LAS’04)

In ieder geval zijn er verschillen in de mate van integratie tussen de onderscheiden 
etnische groepen (model iii). Surinamers vormen de referentiegroep, aangezien zij 
de Nederlandse taal het best blijken te spreken en te verstaan en relatief veel  sociale 
contacten met autochtonen onderhouden. Afgemeten aan deze indicatoren zijn 
zij iets beter geïntegreerd dan Antillianen. Turken en Marokkanen volgen op nog 
 grotere afstand.

Cruciaal in deze analyses is of de beschikking over digitale vaardigheden een 
deel van de verschillen in sociaal-culturele integratie tussen de etnische groepen 
kan verklaren. Dit blijkt in geringe mate het geval te zijn (vergelijk de grootte van 
de regressiecoëffi ciënten van model iii en iv). Een (klein) deel van het verschil in 
integratie tussen Turken/Marokkanen en Surinamers kan worden toegeschreven 
aan uiteenlopende capaciteiten in de omgang met computers. Door toetsing met 
interactie-effecten blijkt de (positieve) invloed van ict op sociaal-culturele integratie 
inderdaad groter voor zowel Turken als Marokkanen in vergelijking met Surinamers 
(model V). Het effect onder Antillianen is vergelijkbaar met dat bij Surinamers.

Samenvattend kan worden gesteld dat digitale vaardigheden onder allochtonen 
in positieve zin samenhangen met hun sociaal-culturele integratie. Voor Turken en 
Marokkanen geldt dat in versterkte mate, maar wel tegen de achtergrond van het 
feit dat zij gemiddeld genomen de geringste sociaal-culturele integratie kennen. Als 
digitale vaardigheden bijdragen aan betere integratie (i.p.v. andersom), dan betekent 
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dit dat computer- en internetgebruik mogelijkheden openen voor de achterblijvende 
groepen om achterstand in te halen.

5.4 Allochtonen van de eerste en tweede generatie

Uit eerder onderzoek (Dagevos 2001) kwam al naar voren dat het gedrag van alloch-
tonen van de eerste generatie en dat van de tweede generatie zeer verschillend is (de 
laatste groep onderscheidt zich van de eerste doordat ze hier geboren is). In deze 
paragraaf beschrijven we verschillen in ict-gebruik tussen deze generaties, waarbij 
tevens wordt nagegaan in hoeverre de gevonden verschillen zijn toe te schrijven aan 
een andere groepssamenstelling in termen van leeftijd, geslacht en opleiding.

Tabel 5.8
Regressie van digitale vaardigheden op etniciteit, generatie en achtergrondkenmerken, onder 
personen van 15 jaar en ouder (in ongestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten)

model I model II model III

etnische groep + generatie

Marokkanen 1e generatie –1,799 –1,940 –1,096

Marokkanen 2e generatie –0,048 –1,226 –0,717

Turken 1e generatie –1,684 –1,860 –1,040

Turken 2e generatie –0,028 –1,153 –0,669

Antillianen 1e generatie –0,418 –0,601 –0,226

Antillianen 2e generatie 0,757 –0,134 –0,085

Surinamers 1e generatie –0,805 –0,770 –0,426

Surinamers 2e generatie 0,526 –0,464 –0,232

autochtonen ref. ref. ref.

leeftijd respondent –0,059 –0,045

opleiding 0,329

vrouwen –0,371

arbeidsmarktpositie

werkend ref.

werkloos/arbeidsongeschikt –0,393

huisvrouw/-man –0,443

anders –0,101

Vetgedrukt: signifi cant effect (p < 0,05).

Bron: SCP (LAS’04)

In tabel 5.8 wordt een opmerkelijk beeld van de groepsverschillen weergegeven. Als 
de allochtone groepen worden opgesplitst naar eerste en tweede generatie, resul-
teert dat in acht groepen, die in model I zijn uitgezet tegen de groep autochtonen 
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(referentiegroep). De verschillen tussen generaties blijken erg groot. Bij Turken en 
Marokkanen is dit generatieverschil bijvoorbeeld ongeveer 1,7 punten op de vaar-
dighedenschaal. Met andere woorden, de tweede generatie gebruikt gemiddeld 
genomen 1,7 toepassingen meer dan de eerste generatie. Daarbij valt bovendien op 
dat de tweede generatie niet van de groep autochtonen verschilt. Bij Antillianen en 
Surinamers van de tweede generatie ligt het groepsgemiddelde zelfs hoger dan bij 
autochtonen.

Daarmee is het verhaal echter nog niet verteld. De groepen zijn namelijk niet 
alleen verschillend van afkomst, maar ook anders qua bevolkingsopbouw, wat een 
rechtstreekse vergelijking met autochtonen vertekent. Uit voorgaande analyses in 
dit rapport is inmiddels bekend dat dit grote invloed kan hebben op digitale vaar-
digheden. Daarom wordt in model ii gecontroleerd voor de invloed van leeftijd en in 
model iii bovendien voor opleiding, geslacht en arbeidsmarktpositie.

Leeftijdsverschillen blijken vooral een verklaring voor verschillen tussen autoch-
tonen en allochtonen van de tweede generatie. Als de leeftijd constant wordt gehou-
den, ligt het ict-gebruik van alle groepen lager dan dat van autochtonen en worden 
de verschillen tussen allochtonen van de eerste en de tweede generatie bovendien 
aanmerkelijk kleiner. Dit is in het algemeen een moeilijkheid met het onderscheid 
tussen allochtonen van twee generaties: de effecten van langer in Nederland wonen 
en leeftijd lopen door elkaar heen. Opleiding is voornamelijk van invloed op het 
verschil tussen allochtonen van de eerste generatie en autochtonen. De eerstge-
noemden zijn lager opgeleid en dat verklaart een deel van hun achterstand in digitale 
vaardigheden. Dit geldt sterker voor Turken en Marokkanen dan voor Antillianen en 
Surinamers. Vrouwen, tot slot, maken over het algemeen minder gebruik van ict 
dan mannen (model iii), maar dit is niet of nauwelijks van invloed op de groeps- of 
generatieverschillen.

Als er rekening wordt gehouden met de verschillen in samenstelling van de 
groepen (model iii), dan blijkt nog eens het grote verschil met model I. Ten eerste 
is het verschil tussen generaties kleiner en ten tweede zijn de jongste generaties 
niet zo gelijkwaardig aan de autochtonen als op het eerste gezicht leek. Surinamers 
en Antillianen van de tweede generatie scoren nu vergelijkbaar met autochtonen. 
Turken en Marokkanen van de tweede generatie blijven nog duidelijk achter. De 
verschillen met de eerste generaties worden juist wat kleiner, omdat deze bestaan uit 
relatief veel lager opgeleiden en inactieven.

Samenvatting
Allochtonen beschikken over het algemeen over minder digitale vaardigheden 
dan autochtonen, al blijkt deze achterstand zich niet onder alle etnische groepen 
voor te doen. Turken en Marokkanen blijken wel minder vaardig met computers, 
maar Surinamers en Antillianen niet. De verschillen gelden niet alleen voor hun 
digitale vaardigheden, maar ook voor de mate van toegang tot ict in huis en voor 
de gebruiksduur. De enige uitzondering in deze vergelijking van allochtonen en 
autochtonen vormt de ict-toegang op school, waar Surinamers en Antillianen zelfs 
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vaker een computer gebruiken dan autochtonen, en Turken en Marokkanen dit even 
vaak doen als autochtonen. Dit komt doordat de groepen allochtonen relatief jonger 
zijn dan de autochtone groep. Ook bij het gebruik van ‘jongerentoepassingen’, zoals 
chatten, is dit goed terug te zien.

School speelt waarschijnlijk voor de allochtonen groepen een belangrijke rol bij 
het aanleren van vaardigheden. Dit blijkt ook nog eens door het belang van meerdere 
plaatsen van toegang; voor Turken en Marokkanen levert dit een extra voordeel op in 
termen van digitale vaardigheden.

De analyse van consequenties van ict-gebruik levert een vrij positief beeld op 
over de mogelijke rol van ict in integratie. Allochtonen e-mailen, chatten en surfen 
relatief veel en komen daarbij veel in aanraking met (autochtone) Nederlanders en 
de Nederlandse taal. Ook is het verband tussen digitale vaardigheden en sociaal-
culturele integratie voor Turken en Marokkanen sterker dan voor de andere groe-
pen. Hoewel deze groepen dus het slechtst zijn geïntegreerd (in termen van taal en 
contact met autochtonen), biedt ict wel mogelijkheden om dat te verbeteren. Daarbij 
moet de kanttekening worden geplaatst dat de richting van het verband twee kanten 
op kan gaan (op grond van de huidige gegevens kunnen we geen preciezere uitspra-
ken doen): meer digitale vaardigheden kunnen leiden tot betere integratie, maar vice 
versa is ook mogelijk.

Allochtonen van de tweede generatie blijken over meer digitale vaardigheden te 
beschikken dan hun ouders. Dit beeld van een inhaalslag is echter verraderlijk. De 
vergelijking met autochtonen is namelijk niet helemaal eerlijk, omdat deze groep een 
veel hogere gemiddelde leeftijd heeft. Als daarmee rekening wordt gehouden, blijkt 
er toch nog een onderscheid te bestaan tussen Turken en Marokkanen van de tweede 
generatie en autochtone Nederlanders. Op vergelijkbare wijze kan een deel van 
het verschil tussen allochtonen van de eerste en tweede generatie onderling vooral 
worden toegeschreven aan opleidingsverschillen.
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6 Inactieven

In hoofdstuk 2 bleek dat personen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt 
(‘ inactieven’), minder vaak van ict gebruikmaken dan werkenden en dat hun 
 digitale vaardigheden achterblijven. Ook na controle voor het feit dat inactieven 
vaker laagopgeleid zijn, bleef dit verband bestaan. Aangezien de term ‘inactieven’ 
hier slaat op het niet deelnemen aan de arbeidsmarkt, beperken we alle analyses 
tot de beroepsbevolking (15-65 jaar). Dit levert de zuiverste vergelijking van digitale 
vaardigheden tussen werkenden en inactieven op. Uit verkennende analyses bleek 
dat vooral de categorie ‘huisvrouw/-man’ vaak genoemd werd door personen van 
65 jaar of ouder.

Aangezien de groepen huisvrouwen/-mannen en werklozen/arbeidsongeschikten 
sterk van elkaar verschillen, worden deze groepen hier niet als één groep inactieven 
beschreven, maar steeds apart behandeld. Eerst wordt het ict-gebruik van inactie-
ven in detail beschreven, vervolgens komen de achtergronden van de verschillen in 
digitale vaardigheden aan de orde en tot slot gaan we na welke mogelijke consequen-
ties een ongelijk ict-gebruik heeft voor het al dan niet hebben van werk.

6.1 ict-gebruik

De achterstand in ict-gebruik van inactieven is in tabel 6.1 in detail beschreven 
aan de hand van een uitsplitsing naar toegang, mate van gebruik en diversiteit van 
gebruik. De twee groepen inactieven (huisvrouwen/-mannen en werklozen/arbeids-
ongeschikten) maken minder vaak en minder vaardig gebruik van computers dan 
de werkenden, die op hun beurt weer achterlopen op studerenden. Ook de personen 
die met pensioen of met de vut zijn, hebben een lagere ict-score (niet getoond in 
de tabel), maar hiervan bleek eerder dat dit zich geheel laat verklaren door leeftijds-
verschillen. Hetzelfde geldt voor het ict-gebruik van studenten. We gaan hier dan 
ook niet apart op deze groepen in.

Het patroon van achterstand komt terug in de dimensies toegang en diversiteit. 
Inactieven hebben minder toegang tot ict, en hun ict-gebruik is minder divers dan 
dat van werkenden. Daarmee kunnen ook hun digitale vaardigheden als minder 
ontwikkeld beschouwd worden. Uitzondering op het patroon is het grote aantal 
uren dat werklozen en arbeidsongeschikten achter de computer zitten. Dit is wel-
licht niet verwonderlijk, gezien het grote aantal uren ‘vrije tijd’ dat deze groepen ter 
beschikking staat. Toch vertaalt het grotere aantal minuten per dag zich niet in meer 
vaardigheden; hun gebruik is vrij eenzijdig.
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Tabel 6.1
ICT-gebruik (schaal 0-14) naar arbeidsmarktpositie, onder personen tussen 15 en 65 jaar

totaal toeganga mateb diversiteitc

studerend 8,2 3,8 70,9 3,6

werkend (ref.) 6,6 3,3 24,1 2,9

huisvrouw/-man 4,4 2,2 17,4 1,7

werkloos/arbeidsongeschikt 4,7 2,0 43,2 2,1

gepensioneerd/VUT n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Vetgedrukt: signifi cant verschil met werkenden (T-test groepsgemiddelden: p < 0,05).
a Somscore van bezit van pc, toegang tot internet thuis, computergebruik op school en computergebruik op het werk.
b Duur van offl ine en online computergebruik in minuten per dag.
c Somscore van het gebruik van acht computerapplicaties.

Bron: SCP (TBO’05)

Hoewel de inactieven met de voortgaande verspreiding van computers en interne-
taansluitingen een inhaalslag hebben gemaakt, zijn er nog steeds verschillen in 
pc-bezit tussen inactieven en werkenden (tabel 6.2). Onder de inactieven hebben 
vooral de werklozen en arbeidsongeschikten thuis minder vaak de beschikking over 
een pc. Dat dit minder speelt voor huisvrouwen/-mannen, kan eraan liggen dat in 
het huishouden wel een pc aanwezig is, maar dat alleen de werkende daar gebruik 
van maakt. Bij sekseverschillen is het dan ook zinvoller om naar individuele ken-
merken als gebruik te kijken dan naar attributen in huishoudens. Merkwaardig is 
dan dat huisvrouwen/-mannen bij de internetaansluiting een achterstand hebben op 
werkenden die vrijwel overeenkomt met die van werklozen en arbeidsongeschikten 
(gezien het feit dat een internetaansluiting door het hele huishouden wordt gedeeld). 
De ongelijkheid bij de internetaansluitingen is groot: 65% van de inactieven heeft 
een internetaansluiting tegen 86% van de werkenden. Mogelijk spelen fi nanciële 
overwegingen hierbij een rol, aangezien in hoofdstuk 2 al bleek dat het inkomen van 
inactieven een restrictie vormt bij het ict-gebruik. De achterstand onder inactieven 
uit zich vooral door minder gebruik van breedband.

Huisvrouwen/-mannen spenderen ongeveer even veel tijd achter de computer (thuis) 
als werkenden, maar werklozen en arbeidsongeschikten zitten er juist langer achter. 
Dit komt met name tot uitdrukking in de tijd online.

Tussen werkenden en inactieven bestaan grote verschillen in het type gebruik. 
Werkenden zijn steeds actiever bij het surfen en informatie zoeken en bij het tele-
shoppen en telebankieren. Geen verschil is er bij de duur van het spelen van com-
puterspelletjes. Alleen bij het chatten is een groter gedeelte van de werklozen en 
arbeidsongeschikten actief dan bij de werkenden. Net als bij het verschil tussen 
lager en hoger opgeleiden geldt dat inactieven niet alleen minder toegang tot ict 
hebben dan werkenden, ze zijn ook minder vaardig in het gebruiken van allerlei 
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toepassingen. Deze achterstand in vaardigheden leidt mogelijk tot gemiste kansen 
op de arbeidsmarkt. Het vinden van werk zal hierdoor niet gemakkelijk zijn op een 
arbeidsmarkt die steeds meer doordrongen raakt van technologiegebruik (op deze 
kwestie wordt aan het einde van dit hoofdstuk nader ingegaan).

Tabel 6.2
ICT-gebruik (items) van inactieven, onder personen tussen 15 en 65 jaar (in procenten en 
minuten per dag)

huisvrouw/-man werkloos/arbeidsongeschikt werkend (ref.)

toegang (%)

pc in huis 91 (n.s.) 78 95

beschikking over internet (%)

niet 34 36 14

smalband 13 11 16

breedband 54 53 70

gebruik computer werk n.v.t. n.v.t. 70

gebruik computer school – a – a – a

gebruik (minuten/dag)

tijd offl ine 6 (n.s.) 11 (n.s.) 8

tijd online 11 (n.s.) 32 16

diversiteit (%)

internet: gericht informatie zoeken 59 61 81

internet: teleshoppen 14 17 30

internet: telebankieren 31 36 60

internet: zomaar surfen 13 25 37

internet: e-mailen 51 58 76

internet: chatten 5 18 10

tekstverwerken/spreadsheetb 4 (n.s.) 3.(n.s.) 3

gamesb 8 (n.s.) 10.(n.s.) 7

a Weergave van deze verdeling is achterwege gelaten i.v.m. geringe celvulling.
b De laatste twee items meten de activiteit op de dag voorafgaand aan het onderzoek i.p.v. het ‘wel eens’ uitvoeren van 

de activiteit.
n.s. = niet signifi cant.

Bron: SCP (TBO’05)

Naast een blik op digitale vaardigheden die gebaseerd is op gebruiksindicatoren, 
kijken we ook hier naar de eigen inschatting van vaardigheden en naar de bereidheid 
daarin te investeren. De eigen beoordeling van vaardigheden bevestigt het beeld dat 
werd geschetst op basis van de gebruikskenmerken. Van de inactieven vindt 30% van 
de huisvrouwen en 45% van de werklozen/arbeidsongeschikten dat zij goed kunnen 
omgaan met computers tegen 64% van de werkenden (tabel 6.3). Het percentage dat 
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enigszins kan omgaan met computers is ongeveer gelijk, zodat het verschil bij het 
aandeel dat slecht overweg kan met computers sterk in het nadeel is van inactieven.

Tabel 6.3
Eigen beoordeling vaardigheden nu en in toekomst, naar arbeidsmarktpositie, onder personen 
tussen 16 en 65 jaar (in procenten)

huisvrouw/
-man

werkloos/arbeids-
ongeschikt werkend

eigen beoordeling vaardigheden (kan … omgaan met computers)

goed 30 45 64

enigszins 34 29 27

slecht 36 26 9

intentie meer te leren over werking van computers/ internet

nee, niet van plan 25 26 28

nee, voor mij niet relevant 17 14 17

ja 58 60 55

Vetgedrukt: signifi cant verschil met werkenden (test pairwise column proportions: p < 0,05).

Bron: SCP (TOS’04)

Onder werklozen en arbeidsongeschikten is de bereidheid om te investeren in 
digitale vaardigheden ongeveer gelijk aan dat van werkenden (verschillen zijn niet 
signifi cant). Het blijkt dat 59% van de inactieven meer wil leren over de werking van 
computers en internet tegen 55% van de werkenden. Relatief weinig mensen geven 
aan dat deze kennis voor hen niet relevant is.

6.2 Achtergronden van ict-gebruik

De dimensies toegang, mate van gebruik en diversiteit van gebruik zijn onderling 
met elkaar verbonden. Met gebruiksdiversiteit als indicator voor digitale vaardig-
heden kan het verband tussen enerzijds vaardigheden en anderzijds het beschikken 
over een breedband internetaansluiting en meervoudige ict-gebruik (op meerdere 
plaatsen toegang hebben) nagegaan worden. Als inactieven beschikken over een 
breedband internetaansluiting, scoren zij 0,852 punten hoger op de vaardigheden-
schaal (tabel 6.4 model I). Dit betekent: als inactieven breedband hebben, gebruiken 
zij grofweg één internettoepassing (of eigenlijk 0,852) meer dan wanneer ze geen 
breedband hebben (onder constant houden van het aantal plaatsen waar men toe-
gang heeft).

Er is geen verband met meervoudige toegang. Zoals we reeds zagen, hebben inac-
tieven ook zelden op een andere plaats toegang dan thuis. Als zij dit wel hebben, is 
dit echter niet van invloed op hun vaardigheden.
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Tabel 6.4
Regressie van digitale vaardigheden op arbeidsmarktpositie en toegangskenmerken, onder 
personen tussen 15 en 65 jaar (in ongestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten)

model I (alleen inactieven) model II model III

arbeidsmarktpositie

huisvrouw/-man n.v.t. –0,507 –0,418

werkloos/ arbeidsongeschikt n.v.t. 0,229 0,200

werkend n.v.t. ref. ref.

breedband internet (ja/nee) 0,852 0,750 0,743

toegang ICT meerdere plaatsen (ja/nee) –0,054 0,451 0,510

breedband*huisvrouw/-man 0,049

breedband*werkloos/arbeidsongeschikt 0,125

meerdere plaatsen toegang*huisvrouw/-man –0,713~

meerdere plaatsen toegang*arbeidsongeschikt –0,320

Vetgedrukt: signifi cant effect (p < 0,05) (~ = p < 0,10).

Bron: SCP (TBO’05)

In model ii wordt zowel voor werkenden als voor inactieven gekeken naar het effect 
van breedband en meervoudige toegang, waarbij een variabele is opgenomen voor 
het verschil tussen arbeidsmarktposities. Hier blijkt opnieuw dat personen die het 
huishouden voor hun rekening nemen minder vaardig met de computer zijn dan 
werkenden (het verschil bedraagt ongeveer een halve toepassing op de diversiteit-
schaal). Digitale vaardigheden van werklozen en arbeidsongeschikten enerzijds en 
werkenden anderzijds blijken echter niet langer van elkaar te verschillen na controle 
voor de bandbreedte van de toegang en voor het aantal plaatsen waar men toegang 
heeft. Aannemelijk is dat de grotere vaardigheden van werkenden voor een groot deel 
toegeschreven kunnen worden aan hun toegang op het werk.

Als model I en ii worden vergeleken, ontstaat een beeld van verschillen in effect 
van breedband en meervoudige toegang tussen inactieven en werkenden. Deze ver-
schillen worden vervolgens in model iii getoetst door vier interactievariabelen toe 
te voegen. De interacties voor breedband blijken niet signifi cant. Zowel inactieven 
als werkenden zijn vaardiger met ict als zij een breedbandaansluiting hebben (de 
samenhang is voor beide groepen ongeveer even groot). Het verband tussen meer-
voudige toegang en vaardigheden is zwakker bij de inactieven (hoewel alleen bij 
huisvrouwen/-mannen signifi cant). Dit is niet verwonderlijk, aangezien het overgrote 
deel niet op een andere plek dan thuis over een computer zal beschikken.

Verschillen tussen werkenden en inactieven zijn er niet alleen in de diversiteit van 
het gebruik, maar ook in de doeleinden van gebruik. Werkenden verschillen hierbij 
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echter veel meer van huisvrouwen/-mannen dan van werklozen en arbeidsongeschik-
ten. Tabel 6.5 geeft een overzicht van zes doelen. De populariteit van internet als 
informatiebron steekt hier af tegen internet als ontspanningsmedium. Daarvoor zijn 
andere media kennelijk nog altijd favoriet. Vooral de huisvrouwen/-mannen noemen 
internet minder vaak als belangrijkste medium om aan informatie te komen, terwijl 
werklozen en arbeidsongeschikten juist vaker internet gebruiken ter ontspanning.

Tabel 6.5
Verschillende doeleinden van internetgebruik) naar hoofdactiviteit, onder personen tussen 15 en 
65 jaar met internetaansluiting die internet als belangrijkste medium noemen (in procenten)

werkloos/arbeids-
ongeschikt

huisvrouw/
-man werkend

voor het dagelijkse nieuws 10 1 6

om zich lekker te ontspannen 16 3 6

om iets te weten te komen 58 41 66

om te zoeken hoe anderen over actuele ontwikkelingen denken 24 15 22

om lekker weg te dromen 2 1 3

om te leren hoe de wereld in elkaar zit 19 10 24

Vetgedrukt: signifi cant verschil met werkenden (test pairwise column proportions: p < 0,05).

Bron: SCP (TBO’05)

6.3 Consequenties van ict-gebruik

Leidt de ict-achterstand van inactieven er ook toe dat zij minder op de hoogte zijn 
van wat er in de samenleving gebeurt door middel van mediagebruik (politiek, actu-
aliteiten, kunst en cultuur, wetenschap) (zie bijlage A)? En vinden zij dat hun digitale 
vaardigheden voldoen als zij aan het werk zouden willen gaan?

In model I van tabel 6.6 wordt de interesse voor maatschappelijke onderwerpen 
via internet nagegaan voor verschillende groepen inactieven, onder constant houden 
van leeftijd en opleidingsniveau. Na deze controle blijkt dat er geen verschillen zijn 
tussen werkenden en werklozen/arbeidsongeschikten bij het internetgebruik om op 
de hoogte te blijven van wat er op uiteenlopende maatschappelijke terreinen speelt. 
Bij huisvrouwen/-mannen is wel een achterstand op werkenden te constateren.

Wat zich onder werklozen en arbeidsongeschikten niet voordoet bij het internetge-
bruik, treedt wel op bij het mediagebruik in het algemeen. Eerstgenoemden tonen 
dan voor ongeveer één onderwerp minder interesse dan werkenden. Voor huisvrou-
wen/-mannen geldt het omgekeerde; zij blijven over het algemeen goed op de hoogte 
van wat er gebeurt, maar gebruiken daar liever andere bronnen dan het internet voor.

Digitale vaardigheden blijken in het algemeen een positief effect te hebben op 
maatschappelijke betrokkenheid via mediagebruik (0,421 voor elk punt hoger op de 
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vaardigheden schaal). Ofwel, een breed ict-gebruik gaat vaak samen met een brede 
interesse in nieuws, actualiteiten en dergelijke. Om na te gaan of dit voordeel van 
digitale vaardigheden groter of kleiner is voor inactieven dan voor werkenden, is in 
model iii een interactie-effect tussen groepen inactieven en digitale vaardigheden 
toegevoegd. Geen van de coëffi ciënten is echter signifi cant. Een breed ict-gebruik 
mag in het algemeen dan positief samenhangen met maatschappelijke betrokken-
heid (via mediagebruik), voor inactieven gaat er geen extra effect uit van digitale 
vaardigheden (i.t.t. voor werkenden).

Tabel 6.6
Regressie van betrokkenheid bij de samenleving d.m.v. mediagebruik op arbeidsmarktpositie 
en digitale vaardigheden, onder personen tussen 15 en 65 jaar (in ongestandaardiseerde 
regressiecoëffi ciënten; gecontroleerd voor opleiding en leeftijd)

model I
(via internet)

model II
(via alle media)

model III
(via alle media)

arbeidsmarktpositie

huisvrouw –0,606 –0,535 –0,767

werkloos/arbeidsongeschikt –0,075 –0,968 –1,278

werkend ref. ref. ref.

digitale vaardigheden 0,421 0,376

digitale vaardigheden*huisvrouw/-man 0,094

digitale vaardigheden*werkloos/arbeidsongeschikt 0,123

Vetgedrukt: signifi cant effect (p < 0,05).

Bron: SCP (TBO’05)

Een ander belangrijk domein om de consequenties van ict-gebruik te bekijken, is 
de toegang tot werk. Verondersteld kan worden dat digitale vaardigheden een rol 
kunnen spelen bij het vinden van werk. Tabel 6.7 geeft de verschillen tussen arbeids-
marktgroepen weer in de antwoorden op de vraag of hun digitale vaardigheden 
toereikend zijn om werk te vinden. 39% van de werklozen/arbeidsongeschikten 
denkt dat kennis van computers en internet tekortschiet voor het vinden van werk 
en 30% denkt dat enige bijscholing is vereist. Voor huisvrouwen/-mannen zijn deze 
percentages respectievelijk 46 en 13. Uiteindelijk betekent dat voor inactieven dat een 
opvallend klein percentage de eigen kennis en kunde als toereikend beschouwt: 24% 
voor werklozen/-arbeidsongeschikten en 13% voor huisvrouwen/-mannen.
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Tabel 6.7
Toereikendheid van ICT-vaardigheden in de opstap naar werk, onder personen tussen 16 en 
65 jaar zonder werk (in procenten)

werkloos/-arbeidsongeschikt huisvrouw/-man

‘Stel dat u wilt gaan werken. Vindt u dat uw kennis op het terrein van computers/internet e.d. dan 
toereikend is?’

nee 39 46

ja 24 13

met enige bijscholing 30 29

niet relevant 7 11

Bron: SCP (TOS’04)

Samenvatting
‘Inactieven’ vormen een heterogene groep, zowel qua redenen om niet deel te nemen 
aan de arbeidsmarkt als in termen van digitale vaardigheden. Huisvrouwen/-mannen 
en werklozen/arbeidsongeschikten beschikken over minder digitale vaardigheden 
dan werkenden. Opmerkelijk genoeg is de mate van gebruik (in uren) onder werk-
lozen en arbeidsongeschikten groter dan onder werkenden. Zij gebruiken minder 
toepassingen in meer tijd.

Vooral huisvrouwen schatten hun eigen digitale vaardigheden laag in. Er blijkt 
onder huisvrouwen/-mannen, en ook onder werklozen en arbeidsongeschikten, wel 
bereidheid te bestaan om in de toekomst te investeren in ict-kennis. Van vergroting 
van de toegang (breedbandinternet of meervoudige toegang) hoeft geen extra effect 
te worden verwachten op de vaardigheden van inactieven.

Inactieven gebruiken internet minder functioneel dan werkenden, hoewel hierin 
tussen huisvrouwen/-mannen en werklozen/arbeidsongeschikten een groot verschil 
bestaat (vooral huisvrouwen/-mannen gebruiken de computer voor vermaakstoepas-
singen).

Opmerkelijk is het lage percentage van de inactieven dat zegt dat hun ict-kennis 
toereikend zou zijn als zij zouden gaan werken. Hier vallen twee bronnen van onge-
lijkheid samen. Dat kan pessimistisch worden geïnterpreteerd als ‘dubbel pech’, 
maar in een optimistischer perspectief betekent dit ook dat er mogelijkheden zijn 
om beide achterstanden tegelijkertijd weg te werken (vergroting van kansen op een 
baan door grotere ict-competentie of vergroten van ict-competentie na het vinden 
van een baan).
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7 Conclusies en slotbeschouwing

Deelname aan de kennissamenleving vraagt om een adequate omgang met informa-
tie- en communicatietechnologie (ict). In toenemende mate is het beschikken over 
digitale vaardigheden een voorwaarde om succesvol onderwijs te volgen, om werk te 
vinden en hogerop te komen en om in het privéleven sociale contacten te onderhou-
den. Nederlanders verschillen onderling echter in de mate waarin ze over dergelijke 
vaardigheden beschikken. De gegevens in dit rapport tonen aan dat ouderen, lager 
opgeleiden, inactieven en allochtonen een achterstand in digitale vaardigheden 
hebben. Deze achterstand kan bijdragen aan een reproductie van bestaande ongelijk-
heden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische 
Zaken. Hier worden eerst de antwoorden op de onderzoeksvragen (hoofdstuk 1) 
samengevat. Vervolgens onderwerpen we die bevindingen aan een nadere beschou-
wing, die tevens de opmaat is voor een discussie over de rol van het beleid bij het 
bevorderen van digitale vaardigheden.

1 In welke mate verschillen de digitale vaardigheden van ouderen, lager opgeleiden, inactieven 
en allochtonen van de rest van de bevolking?

De verschillen in digitale vaardigheden tussen jongeren en ouderen zijn groot, en dit 
geldt ook voor de verschillen tussen lager en hoger opgeleiden. De achterstand van 
inactieven en allochtonen is relatief kleiner, waarbij huisvrouwen/-mannen res-
pectievelijk Turken/Marokkanen over de minste vaardigheden beschikken. Deze con-
clusies over de mate van achterstand in digitale vaardigheden zijn zowel gebaseerd 
op meer ‘objectieve’ gebruikskenmerken als op meer subjectieve inschattingen van 
eigen vaardigheden. Daarbij leidt zelfi nschatting overigens tot grotere verschillen 
dan een meting op basis van gebruik.

Regelmatig zijn verschillen in digitale vaardigheden besproken als een kloof 
tussen have’s en have-not’s. Een dergelijke versimpeling doet geen recht aan de ver-
schillen. Het is meer een kwestie van meer of minder vaardigheden in plaats van 
wel of geen vaardigheden. Dat geldt zowel voor de aard als voor de omvang van de 
verschillen.

Lager opgeleiden (met ten hoogste een lbo-opleiding) beschikken niet alleen over 
minder digitale vaardigheden dan hoger opgeleiden, maar verschillen ook in het 
soort vaardigheden waarover zij beschikken. Zij bekwamen zich vooral in vermaaks-
toepassingen, waardoor hun ict-gebruik zowel minder divers als minder functio-
neel is. Gericht naar informatie zoeken doen zij bijvoorbeeld veel minder dan hoger 
opgeleiden. Hun vaardigheden vormen in beperkte mate een ondersteuning bij het 
vervullen van maatschappelijke en sociale functies, zoals het verrichten van werk en 
het onderhouden van sociale contacten.

Veel ouderen hebben nog geen verbinding met het internet gelegd en alleen al 
door een gebrek aan ervaring zijn de digitale vaardigheden van ouderen beperkt. 
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De groep van 55 jaar en ouder gebruikt aanmerkelijk minder computertoepassin-
gen dan de jongere groep. Anders dan bij de lager opgeleiden is de aard van hun 
achterstand echter minder zorgwekkend. Hoewel ouderen over tamelijk eenzijdige 
vaardigheden beschikken, richten zij zich juist wel op functionele toepassingen. Zij 
kunnen relatief goed informatie zoeken, e-mailen en telebankieren.

Uitspraken over de groep ‘inactieven’ vragen ook om een nadere uitsplitsing. 
Huisvrouwen/-mannen schatten hun eigen vaardigheden bijzonder laag in. Verder 
blijken hun vaardigheden relatief sterk gericht op minder functionele toepassingen 
dan die van werkenden en in mindere mate ook dan die van werklozen en arbeids-
ongeschikten. Deze laatste twee groepen blijken veel tijd achter de computer door 
te brengen (meer dan werkenden), maar dit vertaalt zich niet automatisch in meer 
digitale vaardigheden. Integendeel, hun gebruik is relatief eenzijdig.

Bij het onderzoek naar de oorzaken van de achterstanden is eveneens gebruik 
gemaakt van een subjectieve en meer objectieve benadering. De mening van de res-
pondenten zelf komt tot uitdrukking in de redenen die zij zelf opgeven voor hun niet-
gebruik (knelpunten). Tot de meer objectieve factoren die samenhangen met digitale 
vaardigheden rekenen we de verschillende hulpbronnen waarover mensen beschik-
ken, het aantal plaatsen waar zij toegang tot een computer hebben en de aanwezig-
heid van een breedbandaansluiting in huis.

2 Welke knelpunten signaleren achterblijvers om niet te internetten en welke verschillen bestaan 
hierin onder ouderen, inactieven, laagopgeleiden en allochtonen?

Deze onderzoeksvraag concentreert zich op de visie van de onderzochten zelf. 
Allochtonen noemen als knelpunt vaker fi nanciële belemmeringen in plaats van 
‘geen interesse’ in vergelijking met autochtone Nederlanders. Ouderen, en dan 
vooral 75-plussers, noemden vaak desinteresse, maar vinden zichzelf ook vaak te 
oud. Achter desinteresse of niet willen internetten kunnen uiteenlopende andere 
redenen schuilgaan, zoals tijdgebrek of een slecht kloppend beeld van wat internet 
is en wat de mogelijkheden en voordelen ervan zijn. Maar ook redenen die mensen 
liever niet uitspreken kunnen onder de noemer desinteresse vallen, zoals compu-
tervrees en de angst om fouten te maken. Dit gaat misschien nog wel meer op voor 
schaamte over het gebrek aan vaardigheden en voor faalangst of gezichtsverlies.

3 Welke factoren dragen bij aan de achterstand in digitale vaardigheden van ouderen, inactie-
ven, laagopgeleiden en allochtonen?

Nagegaan is in hoeverre het beschikbare inkomen, capaciteiten om met informatie 
om te gaan, de sociale omgeving en tijdsbeperkingen van invloed zijn op de achter-
standen. Het beschikbare inkomen bleek vooral voor inactieven een drempel te zijn 
voor het opdoen van digitale vaardigheden. Gebrekkige bedrevenheid in informatie-
verwerking bleek zowel voor lager opgeleiden als voor Turken en Marokkanen een 
hindernis. Laaggeletterdheid (van ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders) is eerder in 
verband gebracht met digitale achterstand en vormt op zich al een serieuze drempel 



77Conclusies en slotbeschouwing

om mee te kunnen doen in een kennissamenleving (Groot en Maassen van den Brink 
2006). Twee factoren bleken niet relevant voor het aanleren van digitale vaardighe-
den: de sociale omgeving en tijdsbeperkingen.

Ook het hebben van toegang tot computerfaciliteiten op meerdere plaatsten blijkt 
samen te hangen met de aanwezige digitale vaardigheden. Meervoudige toegang 
(thuis, school, werk) gaat hand in hand met meer vaardigheden. Dat geldt zowel voor 
groepen met een achterstand als voor andere groepen. Voor Turken en Marokkanen 
levert meervoudige toegang echter een extra voordeel op bij het aanleren van digitale 
vaardigheden. Hierbij speelt toegang op school waarschijnlijk een belangrijke rol.

Ouderen (55-plussers) hebben niet alleen thuis, maar ook via werk en school 
minder toegang tot computers en internet. Als zij via dagonderwijs of werk 
geen vaardigheden kunnen opdoen, zijn zij op andere leerwegen aangewezen. 
Ondanks de brede circulatie van verhalen over kinderen en kleinkinderen die hun 
(groot)ouders met de computer leren omgaan, blijken ouderen hun vaardigheden 
aanmerkelijk minder uit die contacten te halen dan gedacht. Veel vaker doet men 
vaardigheden op als resultaat van zelfstudie (met behulp van leerboeken) of door het 
volgen van cursussen.

De aanwezigheid van een breedbandaansluiting in huis gaat ook samen met 
meer digitale vaardigheden. Dit voordeel geldt in gelijke mate voor groepen met en 
zonder achterstand. De interpretatie van het verband is echter voor meerderlei uitleg 
vatbaar. Het hebben van breedband hoeft niet tot meer vaardigheden te leiden. Het is 
ook mogelijk dat vaardige mensen meer gebruikswensen hebben en daardoor eerder 
breedband aanschaffen. Beide redeneringen zijn plausibel en sluiten elkaar boven-
dien niet uit.

De constatering dat sommige groepen een achterstand in digitale vaardigheden 
hebben opgelopen, vraagt om een inschatting van de ernst van deze achterstand. Om 
hier enig zicht op te krijgen, hebben we voor de onderscheiden groepen verschillende 
gevolgen onderzocht.

4 Welke maatschappelijke en economische consequenties heeft het niet-gebruik van ict voor de 
deelname aan de samenleving?

Voor lager opgeleiden en voor werklozen liggen die consequenties deels in de 
economische sfeer, namelijk de mogelijkheden om op de arbeidsmarkt actief te 
worden of om er een stap vooruit te maken. Slechts een klein deel van de werklozen 
en arbeidsongeschikten geeft aan dat hun computerkennis van voldoende niveau is 
om aan de slag te geraken. Lager opgeleiden vinden hun gebrekkige computerken-
nis een probleem bij het verder komen op het gebied van werk. Desondanks zijn zij 
minder (dan hoger opgeleiden) bereid hierin te investeren. In hoeverre meer vaardig-
heden nodig zijn om binnen de eigen werkkring of -sector hogerop te komen, is niet 
onderzocht. Voor laaggeschoold werk geldt soms dat de inzet van ict juist tot een 
vereenvoudiging van werk leidt (denk bijvoorbeeld aan de scanners bij de kassa’s van 
supermarkten). Een dergelijke downgrading van de inhoud van het werk vraagt niet 
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om meer vaardigheden, maar om het vermogen om met minder toch enige arbeids-
satisfactie te beleven.

Nieuwe technologie speelt niet alleen bij de economische participatie een rol. Ook 
buiten het domein van de arbeidsmarkt is het zoeken, verwerken en verspreiden van 
informatie aan de orde van de dag. Het is dan ook de vraag in hoeverre digitale vaar-
digheden tegenwoordig nuttig of zelfs noodzakelijk zijn bij het deelnemen aan het 
maatschappelijk leven in de vrije tijd. Die maatschappelijke betrokkenheid komt tot 
uitdrukking in de mate waarin men op de hoogte blijft van wat er speelt in de samen-
leving. Het raadplegen van het internet is een van de manieren waarop men dat kan 
doen. Ouderen maken over het algemeen gretig gebruik van het media-aanbod. 
Zij gebruiken echter veelal gedrukte en audiovisuele media, en relatief weinig het 
internet. Mogelijk kunnen zij ook zonder internet voldoende op de hoogte blijven 
van maatschappelijke ontwikkelingen. Vanuit het oogpunt van sociale betrokken-
heid achten ouderen internetgebruik wel van belang om ‘er meer bij te horen’ of om 
‘mee te kunnen praten’. Het onderhouden van contacten in het persoonlijke netwerk 
(bijvoorbeeld met de veelgenoemde kleinkinderen) is dan van belang. Ook voor lager 
opgeleiden gaat er van ict-gebruik niet een extra prikkel uit om op de hoogte te 
blijven bij wat er speelt in de samenleving.

Voor allochtonen is onderzocht welke rol ict speelt in het integratieproces. Deze 
rol kan zeker als positief worden ingeschat. Allochtonen e-mailen, chatten en surfen 
relatief veel en komen daarbij veel in aanraking met (autochtone) Nederlanders en 
de Nederlandse taal. Op basis van de beschikbare gegevens kan gesteld worden dat 
meer digitale vaardigheden en betere (sociale) integratie hand in hand gaan. De 
gegevens laten echter niet toe om vast te stellen wat oorzaak is en wat gevolg.

Met de onderzochte consequenties van ict-gebruik kan zeker niet het laatste woord 
gesproken zijn over de impact van de ict-achterstand van de onderscheiden groepen. 
In de eerste plaats betrof het verkennende analyses op basis van bestaande data. 
Niet alle mogelijke consequenties zijn nagegaan en bij de onderzochte gevolgen zijn 
geen optimale operationaliseringen gebruikt, zodat conclusies niet anders dan zeer 
voorlopig kunnen zijn. Deels hadden de consequenties betrekking op mediagebruik 
en de mate waarin verschillende groepen zich informeren over wat er leeft in de 
samenleving. Niet onderzocht is in hoeverre gevonden verschillen vervolgens leiden 
tot verschillen in deelname aan het maatschappelijk leven.

Diffusie van innovaties
Wat kunnen we nu verwachten van achterstanden in digitale vaardigheden in de 
toekomst? In eerdere scp-rapportages is betoogd dat achterstanden in bezit wel 
zouden verdwijnen door een voortgaande diffusie van technologie, maar dat ver-
schillen in digitale vaardigheden waarschijnlijk tot meer duurzame ongelijkheden 
zouden leiden (Van Dijk et al. 2000). Sindsdien is de verspreiding van computers en 
internetaansluitingen inderdaad doorgegaan en is de overgrote meerderheid van de 
Nederlandse bevolking online geraakt. Destijds werd verdere verspreiding van pc’s 
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en internettoegang verwacht op basis van toenemende gebruikersvriendelijkheid van 
ict-producten, dalende prijzen voor apparatuur, meer toepassingsmogelijkheden en 
druk vanuit de (sociale) omgeving. De verwachting bleek terecht en aannemelijk dat 
deze factoren werkzaam zullen blijven om ook de huidige achterblijvers (laggards) 
over de streep van digitale participatie trekken. Onder die achterblijvers zijn de hier 
onderzochte groepen (ouderen, laagopgeleiden, inactieven en allochtonen) overver-
tegenwoordigd.

Hoewel voortgaande verspreiding van bestaande technologie aannemelijk is, 
wordt er toch verschillend over gedacht. Ruwweg zijn twee modellen denkbaar 
(Norris 2001). Het eerste model (‘normalization model’) gaat uit van een faseverschil: 
sommige groepen lopen voorop, andere volgen en uiteindelijk komt (vrijwel) ieder-
een in het bezit van deze technologie. Het tweede model (‘stratifi cation model’) gaat 
uit van blijvende verschillen: in de groepen voorlopers komt iedereen in het bezit, en 
in de groepen achterblijvers blijft de verspreiding in uiteenlopende mate onvolledig. 
Volgens het laatstgenoemde model zullen groepen die al een sterke maatschap-
pelijke positie hebben opgebouwd, hun voorsprong behouden. Ook in Nederland 
kent ieder model zijn aanhangers. In scp-publicaties zijn argumenten aangedragen 
voor het ‘normalization model’ (Van Dijk et al. 2000; De Haan 2004). Het stratifi -
catiestandpunt is verdedigd door Van Dijk (2001; 2003) die stelt dat mogelijk een 
derde van de bevolking ‘digibeet’ zal blijven, dat wil zeggen dat dit deel geen enkele 
ervaring met ict opbouwt. Vooralsnog sluiten de empirische gegevens meer aan bij 
het ‘normalization model’, wat betekent dat de nieuwe technologie voor steeds meer 
mensen ‘gewoon’ gaat worden. Dat betekent ook dat de groep die in het geheel geen 
ervaring heeft met (internet)computers en daardoor ook geen vaardigheden in het 
gebruik heeft opgebouwd, kleiner zal worden.

Er worden echter ook voortdurend nieuwe toepassingen ontwikkeld, die weer 
een proces van ongelijke inburgering doorlopen. Dit was in het huidige onderzoek 
bijvoorbeeld goed terug te zien in de toepassingen die ouderen gebruiken. Zij gebrui-
ken relatief vaak telebankieren en e-mail, maar minder nieuwe toepassingen zoals 
chatten. Over het algemeen nemen ouderen in deze discussie een aparte positie in. 
Natuurlijk verloop zorgt automatisch voor een neiging naar ‘normalization’ van het 
onderscheid tussen jong en oud (de jongere generaties worden ouder, maar nemen 
hun vaardigheden mee). Deze ‘natuurlijke normalization’ ontbreekt bij de andere 
groepen.

Competence gap
Een slinkende, maar niet te verwaarlozen groep niet-bezitters impliceert echter niet 
automatisch een toename van vaardige gebruikers. In belangrijke mate hangen ver-
schillen in vaardigheden samen met wie de voorlopers en wie de achterblijvers waren 
in het diffusieproces. De voorlopers zijn vaardiger in de omgang met nieuwe techno-
logie en gebruiken deze vaker en voor meer verschillende toepassingen. Bovendien 
zijn zij gemiddeld minder bevreesd voor huidige en toekomstige uitsluiting door 
kennis en omgang met computers dan de achterblijvers. Het verband tussen diffusie 
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van technologie en de groei van het aandeel vaardige gebruikers onder een bevolking 
is door Marsh (2001) in een model weergegeven (fi guur 7.1). Gebaseerd op de dif-
fusiecurve van Rogers (1995) en aansluitend bij het ‘normalization model’ verwacht 
hij dat voortgaande verspreiding van technologie na enige tijd gevolgd wordt door 
het verwerven van vaardigheden. De tijdsduur tussen aanschaf en verworven vaar-
digheid noemt Marsh de competence gap. De fi guur geeft aan dat hij verwacht dat die 
tijdspanne steeds groter wordt. Wie tot de early adopters behoort, verwerft die vaar-
digheden relatief snel. Voor mensen die later in de curve instappen, valt een langere 
leertijd te verwachten. Voor de achterblijvers geldt dan een dubbele achterstand: ze 
zijn later ingestapt en ze hebben een langere leertijd nodig. Al te dramatisch is die 
voorstelling van zaken natuurlijk niet, want het blijft een kwestie van tijd voordat de 
achterstand is ingelopen.

Figuur 7.1
Het verband tussen de diffusie van technologie en de groei van het aandeel vaardige gebruikers 
onder de bevolking

Bron: Marsh (2001) 
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Bij het model van Marsh (2001) kan een aantal kanttekeningen geplaatst worden. Ten 
eerste lijkt de dominante leerstrategie (leren door uitproberen) aan te sluiten bij dit 
model. Dat deze leertijd wat korter is voor hoogopgeleiden, jongeren en werkenden 
is aannemelijk, omdat zij ook blijk hebben gegeven van betere leerprestaties in het 
onderwijs, minder gehinderd worden door gehechtheid aan reeds bestaande kanalen 
van communicatie en informatieoverdracht en op meerdere plaatsen hun leererva-
ringen kunnen opdoen. Vooral ouderen passen een meer formele leerstrategie toe 
door cursussen te volgen en leerboeken te gebruiken. Dit heeft mogelijk geen conse-
quenties voor de leertijd, maar wel voor de organisatie van de leerweg.
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In de tweede plaats is het mogelijk dat de toenemende gebruiksvriendelijkheid van 
de apparatuur ervoor zorgt dat het gemakkelijker wordt om nieuwe toepassingen 
onder de knie te krijgen. Dit zou de leertijd verkorten en daarmee de competence gap 
verkleinen.

Ten derde kan de vraag gesteld worden of er wel sprake is van één pakket aan 
vaardigheden waardoor iemand tot vaardige gebruiker uitgeroepen kan worden. Dat 
lijkt niet erg waarschijnlijk. Het ligt meer voor de hand dat er aanzienlijke verschillen 
in vaardigheden zullen bestaan, afhankelijk van de doelen van gebruik op school, 
op het werk en in het privéleven. Niet iedereen hoeft (op alle fronten) even vaardig te 
zijn.

Dat neemt niet weg dat het, ten vierde, aannemelijk is dat voorlopers hun hulp-
bronnen, vaardigheden en kennis effectiever weten in te zetten dan achterblijvers en 
dat zij hierdoor op zeer uiteenlopende maatschappelijke velden voordelen weten te 
realiseren. Wat op het eerste gezicht een trage inhaalslag lijkt, zou daarmee een ver-
sterking van een structurele achterstand kunnen zijn. In dat geval is het niet alleen 
een kwestie van tijd om de opgelopen achterstand weer in te lopen, maar een zorg 
om achterblijvende groepen bij de kennissamenleving te betrekken. Hoe ernstig de 
effecten van achterstanden in digitale vaardigheden zijn, valt op basis van bestaand 
onderzoek nog onvoldoende vast te stellen. Ook in dit rapport zijn slechts enkele 
indicatoren onderzocht.

Taak voor de overheid
Het is moeilijk om eenduidig vast te stellen of iemand over voldoende digitale vaar-
digheden beschikt, omdat dit een normatief oordeel met zich meebrengt over wat 
iemand, in de huidige tijd en in een specifi eke maatschappelijke situatie, zou moeten 
kunnen. Een dergelijke checklist bestaat nog niet. Een tekort aan vaardigheden kan 
zich op ten minste twee manieren manifesteren, namelijk als hierdoor individuele 
doelen niet of gedeeltelijk bereikt worden of als maatschappelijke vereisten hoger 
zijn dan het individueel geambieerde.

In de eerste plaats vormen digitale vaardigheden een middel om individuele 
doelen te bereiken. Deze vaardigheden kunnen bijdragen aan het bevorderen van 
leerresultaten, aan het vinden van werk en het verbeteren van de kwaliteit en pro-
ductiviteit van die arbeid, aan het vinden van aansluiting bij dominante gedrags- en 
waardepatronen in de samenleving, aan het behoud van sociale contacten en aan het 
gebruik van de voorzieningen van de verzorgingsstaat (Steyaert en De Haan 2001). 
Zeker als informatie exclusief in het digitale domein beschikbaar is, plaatst een 
tekort aan digitale vaardigheden mensen op een achterstand. Zo’n tekort betekent 
dan dat individuele doelen niet of slechts gedeeltelijk bereikt worden, zeker als er 
geen alternatieven voorhanden zijn.

Ten tweede kunnen vaardigheden tekortschieten in het tegemoet komen 
aan maatschappelijke vereisten. Om de concurrentiepositie van Nederland te 
opzichte van andere landen te verbeteren, is investeren in vaardigheden van de 
(beroeps)bevolking gewenst. Tot de benodigde competenties behoren ook de digi-
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tale vaardigheden. Een digitaal vaardige beroepsbevolking verhoogt niet alleen de 
aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor bedrijven, maar heeft ook 
(mede daardoor) gunstige gevolgen voor werkgelegenheid, arbeidsproductiviteit en 
economische groei. Het its (2006) berekende dat in de komende jaren een tekort aan 
ict-ers en ict-gebruikers op de werkvloer dreigt te ontstaan en ook de oecd (2005) 
voorziet onvoldoende uitstroom van de ict-opleidingen. Een tekort aan goede ict-
ers kan opgevangen worden door de opleidingen aantrekkelijker te maken of door te 
investeren in competentieontwikkeling van personeel.

Hoewel dit rapport niet de empirische onderbouwing levert voor bovenstaande ver-
onderstellingen, is het evident dat investering in scholing noodzakelijk is. De vraag 
is nu niet zozeer of dit moet gebeuren, maar eerder wie er verantwoordelijkheid voor 
draagt. Uiteraard wordt er dan naar de overheid gekeken. PricewaterhouseCoopers 
(2004) adviseerde ez al eens om te investeren in bredere strategieën om tot skills for 
all te komen. Maar er zijn meer partijen die hier een taak hebben. Het bedrijfsleven 
heeft zelf ook baat bij on the job training van medewerkers, om te zorgen dat gepaste 
cursussen worden aangeboden zodat life long learning mogelijk wordt. De techno-
logieproducenten kunnen bijdragen aan het vergemakkelijken van het gebruik van 
technologie door gebruikersvriendelijkheid te vergroten. En natuurlijk hebben 
individuele burgers ook een eigen verantwoordelijkheid om zich benodigde compe-
tenties eigen te maken.

De verantwoordelijkheid van de overheid komt tot uitdrukking – of zou tot uit-
drukking moeten komen – in het onderwijs en door andere voorzieningen waar bur-
gers zich kunnen toeleggen op het verwerven van vaardigheden. Gezien het belang 
van individuele doelen ligt het niet voor de hand om generiek beleid te ontwikkelen. 
Verschillende groepen met uiteenlopende doelen en mogelijkheden vragen om 
maatregelen die gericht zijn op het wegnemen van drempels die specifi ek zijn voor 
een groep. Die verschillende groepen vragen dus om gedifferentieerd beleid (vgl. 
Van Dijk 2007). De analyses uit dit rapport kunnen een opstap zijn naar een dergelijk 
beleid, omdat ze inzicht geven in wat de specifi eke groepen wel en niet kunnen en in 
de samenhang daarvan met hun maatschappelijke situatie.

Het onderwijs neemt van oudsher een belangrijke positie in bij het aanleren van vaar-
digheden als lezen en rekenen. Maar basiscomputervaardigheden doen jongeren zelf 
spelenderwijs op (De Haan en Huysmans 2002). Een apart vak waarin computervaar-
digheden bijgebracht worden, is dan ook niet nodig en dit is al geruime tijd door het 
onderwijs en het onderwijsbeleid onderkend. Media-educatie waarin aandacht wordt 
geschonken aan veilig gebruik van internettoepassingen is echter wel van belang. 
Ook het gericht zoeken, interpreteren en toepassen van online informatie hoort 
hierbij. Voor het aanleren van meer ingewikkelde toepassingen lijkt in het onderwijs 
eveneens een plaats te moeten zijn. Daar is geen apart vak voor nodig, maar dit kan 
gebeuren door het computergebruik goed te integreren in bestaande vakken.
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Elders is al veel geschreven over de rol van het onderwijs voor het bijbrengen van 
digitale vaardigheden en het vergroten van ict-competenties op de werkvloer. Een 
groot deel van de bevolking wordt echter niet meer door het dagonderwijs bereikt 
en heeft evenmin de mogelijkheid om op het werk digitale vaardigheden op te doen. 
Dit rapport richt zich juist op degenen die op anderen of andere voorzieningen zijn 
aangewezen om deze vaardigheden op te doen. In een discussie over de inclusieve 
informatiesamenleving zijn het juist de hier geconstateerde groepen met een ach-
terstand die om extra aandacht vragen. Inmiddels is een rijkgeschakeerd aanbod 
van scholingsinitiatieven ontstaan, van grootschalige landelijke initiatieven tot 
pc-kennismakingscursussen in achterzaaltjes van wijkcafés. Vooral ouderen zouden 
veel baat kunnen hebben bij een alternatief lesaanbod, omdat zij relatief weinig via 
dagonderwijs of de arbeidssituatie met de nieuwe technologie in aanraking komen. 
Voorafgaand aan de taak om ouderen vaardigheden bij te brengen, ligt nog een meer 
motivationele taak. Ouderen kunnen alleen vaardige ict-gebruikers worden als zij 
verbinding met internet maken. Om hun digitale drempelvrees te overwinnen, is 
een correct beeld van ict-gebruiksmogelijkheden noodzakelijk. Ondersteuning en 
continuering van bestaande initiatieven om zowel voorlichting als cursussen aan 
ouderen te geven, bieden goede mogelijkheden om de digitale vaardigheden van 
deze groep te vergroten (zie Duimel (2007) voor een bespreking van voorlichtings-
activiteiten).

Werklozen en laagopgeleiden hebben baat bij meer digitale vaardigheden om 
hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Voor deze groepen blijkt de prijs van 
apparatuur wel eens een barrière te zijn om ict aan te schaffen. Subsidies voor com-
puter- en internetbezit kunnen oneigenlijk gebruik in de hand werken en bovendien 
is de naleving van correcte uitvoering omslachtig. Ook voor specifi eke groepen, 
zoals werklozen en laagopgeleiden met een minimuminkomen, is het aanbieden van 
computercursussen een effi ciëntere manier om digitale vaardigheden te vergroten. 
De relatief geringe bereidheid om in scholing te investeren onder deze groepen wijst 
echter niet op een komende inhaalslag.

Verbeteren van arbeidsmarktmogelijkheden is ook voor allochtonen van belang, 
maar voor hen speelt ook de integratie in de Nederlandse samenleving. Tal van initi-
atieven op buurtniveau die mede als doel hadden sociale cohesie te bevorderen, zoals 
de digitale trapveldjes of de digitale broedplaatsen en ook bibliotheken, hebben een 
tamelijk grote toeloop van allochtonen gekend. De aanwezigheid van voorzieningen 
op lokaal niveau met toegang tot internet en een aanbod van computercursussen is 
van belang om het niveau van digitale vaardigheden van allochtonen te verbeteren.

Voor tal van allochtonen, laagopgeleiden en ouderen vormt functionele ongelet-
terdheid een barrière om te participeren in een kennissamenleving. Voordat deze 
groep computervaardigheden bijgebracht kan worden, is het eerst nodig dat lees- en 
schrijfvaardigheid op peil worden gebracht. Pas dan is het mogelijk om informatie te 
zoeken en effectief te gebruiken en om met anderen online te communiceren.
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Summary

Disadvantage and distance

Digital skills of the low-educated, the elderly, ethnic minorities and the economically 
inactive

Erik van Ingen, Jos de Haan and Marion Duimel

Information and communication technology (ict) has become indispensable in 
Western societies, and more and more aspects of our lives have become interwoven 
with and dependent upon computers and the Internet. Participation in the knowl-
edge society requires adequate digital skills. Increasingly, the possession of these 
skills is a condition for pursuing a successful education career, fi nding work and 
progressing in one’s career, and also for maintaining social contacts in our pri-
vate lives. However, Dutch citizens differ in the extent to which they possess these 
digital skills. The data presented in this report show that the elderly, people with a 
lower education level, people who are economically inactive and members of ethnic 
minorities possess fewer of these skills. The research questions addressed in this 
report are concerned with how far certain groups in society lag behind in terms of 
digital skills, the causes of that disadvantage and its consequences. This summary 
has been constructed on the basis of the four central research questions.

1 To what extent do the digital skills of the elderly, the low-educated, the economically inactive 
and members of ethnic minorities differ from those of the rest of the population?

There are wide differences in digital skills between young and old, and between 
people with a high and a low education level. As an illustration, 43% of people 
with a lower education level use the Internet to search for specifi c information, 
compared with 81% of those with a higher education level. The difference between 
people younger and older than 55 years is of roughly the same order. The difference 
between the economically inactive and ethnic minorities compared with those in 
work and the indigenous population, respectively, is relatively smaller. Housewives/
househusbands and Turks/Moroccans in particular lack digital skills. The degree of 
disadvantage in possession of digital skills is based both on more ‘objective’ usage 
characteristics and on people’s own, more subjective estimations of their skills. 
People tend to overestimate their own disadvantage to some extent, as refl ected 
in that fact the differences based on subjective indicators are slightly greater than 
those based on more objective indicators.
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The discussion of digital skills is often conducted in terms of haves and have-nots. 
This is overly simplistic, however, and ignores important differences in the extent 
and nature of the digital skills concerned. A clear dividing line cannot be drawn 
here; the differences are more gradual than absolute. The nature of the difference 
is related to the degree to which computer use is more functional or more geared to 
entertainment.

It is moreover necessary to apply a sharper distinction within the groups with a 
skills disadvantage. For example, among ethnic minorities Turks and Moroccans are 
found to have a relatively large disadvantage relative to the indigenous population, 
whereas Surinamese and Antilleans have skill levels that almost or fully match those 
of the indigenous Dutch.

Similarly, among those with a lower education level (at most junior secondary 
vocational education (lbo)), the disadvantage manifests itself not only in the extent 
of these skills, but also in the nature of these skills. People with a lower education 
level tend to be mainly skilled in entertainment applications, which means that their 
use of ict is not only less diverse, but also less functional. Searching for specifi c 
information, for example, is something they do much less than the more highly 
educated. The weak digital skills of the low-educated emerge clearly if the number 
of computer applications used (on a scale from 0 to 8) is compared. People who have 
only followed elementary education use the computer for just under one application 
on average (0.9); people with a university education use more than three applications 
(3.4).

The digital skills of older persons are limited. In practice this means that those 
aged 55 and older use signifi cantly fewer computer applications than younger age 
groups. From the perspective of social participation, however, this skills shortfall 
in the type of computer usage is less worrisome than that of the low-educated; 
although the skills of older persons are fairly one-sided, these users do focus on 
functional applications. The most commonly used applications are searching for 
specifi c information (47% of older users), e-mailing (44%) and online banking 
(30%). By contrast, older persons rarely use entertainment or leisure applications; for 
example, only 10% of the over-55s use the Internet for ‘random surfi ng’ (compared 
with 46% of people aged under 55).

Among the ‘economically inactive’, housewives in particular perceive their own 
skills as very weak. In addition, the skills they do possess are relatively strongly 
focused on less instrumental applications than those of working people, and to a 
lesser extent than those of the unemployed and disabled. These two latter groups 
spend a great deal of time on the computer (more than working people), but this 
does not automatically translate into the possession of more digital skills, since 
their usage is relatively one-sided.

The study of the causes of the skills disadvantage also used both a subjective and a 
more objective approach. The views of the respondents themselves are refl ected in 
the reasons they give for their non-use (diffi culties). The more objective factors asso-
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ciated with digital skills include the various resources to which people have access, 
the number of locations where they have access to a computer and the presence of a 
broadband connection at home.

2 What diffi culties do those with a skills disadvantage give for not using the Internet and what 
differences are found in this respect among the elderly, the economically inactive, the low-
educated and ethnic minorities?

Members of ethnic minorities cite fi nancial diffi culties as a problem rather than 
‘lack of interest’ more often (roughly 25% versus 12%) than the indigenous Dutch. 
Older persons also frequently cite lack of interest (42%), but they themselves also 
often believe they are too old (36% of the over-75s). Lack of interest or unwillingness 
to use the Internet can mask a variety of other reasons, such as lack of time or an 
erroneous image of what the Internet is, what it can do and what its potential ben-
efi ts are. But reasons that people prefer not to voice can also be masked by the label 
‘lack of interest’, such as fear of computers, fear of failure, fear of loss of face, fear of 
making mistakes and embarrassment about their lack of skills. For ethnic minori-
ties (Turks and Moroccans, and especially women), their limited command of the 
Dutch language can also play a role.

3 Which factors contribute to the digital skills disadvantage of the elderly, the economically 
inactive, the low-educated and ethnic minorities?

The study investigated the extent to which disposable income, ability to process 
information, social setting and time constraints infl uence people’s skills disadvan-
tage. Disposable income was found to be a barrier to the acquisition of digital skills 
for the economically inactive in particular. A lack of facility in processing informa-
tion proved to be a hindrance for both the low-educated and for Turks and Moroc-
cans. Low literacy has been related to digital disadvantage in earlier research and is 
in itself already a serious barrier to participation in the knowledge society. Two fac-
tors were found not to be relevant for the acquisition of digital skills: social setting 
and time constraints.

Having access to computer facilities in several locations also correlates with the 
level of digital skills. Multiple access (at home, at school, at work) is associated with 
more skills; this applies both for groups with a digital skills shortfall and for other 
groups. However, for Turks and Moroccans multiple access offers an additional 
advantage in the learning of digital skills. Having access at school probably plays an 
important role here. The workplace offers virtually no opportunities for making up 
a digital skills disadvantage: far fewer members of ethnic minorities use a computer 
at work than the indigenous population (18% of Turks/Moroccans and 39% of and 
aliens/Surinamese compared with 50% of the native Dutch population).

Older persons (over the age of 55) have less access to computers and the Internet 
not just at home, but also via work and (of course) school. If they are not able to 
acquire skills via full-time education or work, they are forced to use other learning 
pathways. Despite the wide currency of stories about children and grandchildren 
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who help their parents and grandparents to learn to use the computer, in reality 
older people obtain their skills to a much lesser extent from these contacts than 
is generally thought. For example, 54% of the members or users of the SeniorWeb 
website had acquired their digital skills through self-study. Following courses is 
also a more commonly used avenue than explanations and help from children and/or 
grandchildren.

The presence of a broadband connection in the home is associated with having 
more digital skills. This applies equally for groups with and without a digital skills 
disadvantage. The interpretation of the association requires more explanation, how-
ever. Having broadband access can lead to more digital skills, but digitally skilled 
people may also have higher usage demands and therefore be more inclined to 
purchase a broadband connection. Both arguments are plausible and are moreover 
not mutually exclusive.

The observation that some groups have a disadvantage in digital skills demands an 
estimation of the seriousness of that disadvantage. To gain some impression of this, 
we investigated a number of consequences for the different groups identifi ed.

4 What social and economic consequences does non-use of ict have for participation in society?
The consequences for people with a low education level and for the unemployed 
are partly economic, in that they affect their opportunities for active labour market 
participation or for moving ahead. Only a small proportion of the unemployed and 
disabled (24%) report that their computer knowledge is suffi cient to enable them to 
get a job. People with a low education level fi nd that their defi cient computer skills 
are a problem in progressing in their work (25% do however feel that their knowl-
edge is suffi cient). Nonetheless, people in this group are less willing (than the more 
highly educated) to invest in acquiring digital skills. To what extent people need 
more skills in order to progress in their own work setting or sector was not studied. 
For low-skilled jobs, the use of ict sometimes actually leads to a simplifi cation of 
the work (think of the scanners used at supermarket checkouts). Such a downgrad-
ing of job content does not demand more skills, but rather the ability still to derive 
some job satisfaction from this reduced job content.

New technology not only plays a role in economic participation; searching for, 
processing and disseminating information is also the order of the day outside the 
labour market. There is therefore also a question to be asked about the extent to 
which having digital skills is today useful or even necessary for participating in 
social life in peoples leisure time. One way of looking at involvement in society is 
to consider the extent to which people are aware of what is going on around them. 
Consulting the Internet is one way of doing this. Older people generally make wide 
use of the media. However, they mainly use printed and audiovisual media and rela-
tively infrequently seek recourse to the Internet. It may be that they are perfectly able 
to keep abreast of social developments without the Internet. From the standpoint of 
social involvement, however, older people consider Internet use important in order 
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to have the feeling of ‘belonging’ or ‘being able to join in conversations’. Maintain-
ing contacts in their personal network (e.g. with the frequently cited grandchildren) 
is then important. For those with a low education level, too, ict use does not provide 
an extra stimulus to keep abreast of what is going on in society.

For ethnic minorities, the study looked at the role ict plays in the integration 
process. Members of ethnic minorities use e-mail, chat and surf the Internet to a 
relatively large extent and in doing so come into frequent contact with (indigenous) 
Dutch people and the Dutch language. Based on the available data, it seems that 
more digital skills and better (social) integration go hand-in-hand. However, the 
data are too limited to enable anything to be said about which is the cause and which 
is the consequence here.

Task for the government
It is diffi cult to determine unambiguously whether someone possesses suffi cient 
digital skills, because this involves a normative opinion about what a person should 
have in the way of digital skills in the present time and in a specifi c social situation. 
Such a checklist does not (yet) exist. A shortage of skills can manifest itself in at 
least two ways: if that shortage wholly or partly results in individual goals not being 
achieved, or if social demands are higher than individual ambitions.

The importance of increasing the digital skills of Dutch citizens is rarely ques-
tioned. The question is not so much whether this should happen, but rather who 
should be responsible for it. That responsibility lies not only with the government, 
but also with the business community, with technology producers and with indi-
vidual citizens.

The responsibility of the government is expressed – or should be expressed – in 
education and other provisions which enable citizens to acquire the necessary 
skills. However, developing generic policy in this regard is not necessarily the best 
approach. Different groups with differing goals and capabilities require measures 
that are geared to removing barriers that are specifi c to their particular group. The 
existence of different groups thus requires a differentiated policy. The analyses in 
this report offer a stepping stone to such a policy, by providing an insight into what 
specifi c groups can and cannot do and into the correlation between those skills and 
their social situation.

Education has traditionally played a key role in the acquisition of skills such as 
reading and arithmetic. By contrast, basic computer skills can be gained by young 
people themselves through using and playing with computers. Media education 
which devotes attention to the safe use of Internet applications is however impor-
tant. Learning to search for specifi c information and to interpret and apply online 
information is also important. It would seem logical that education should also 
provide a forum for learning the more complex applications.

A great deal has already been written elsewhere about the role of education in the 
imparting of digital skills and increasing ict competencies on the work fl oor. How-
ever, a large part of the population are no longer reached by full-time education and 
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also have no opportunity to acquire digital skills at work. This report is concerned 
precisely with those who are forced to rely on other people or other provisions in 
order to acquire these skills. In a discussion about the inclusive information society, 
it is precisely the groups that are found here to be at a disadvantage which require 
extra attention. A wealth of training initiatives is now available, from large-scale 
national initiatives to pc introduction courses in the back rooms of neighbourhood 
cafes. Older people in particular can benefi t from an alternative teaching provision, 
because they have had relatively little contact with the new technology via full-time 
education or at work. Activities such as those developed by SeniorWeb therefore 
deserve support. Before moving to the task of equipping the older persons with dig-
ital skills, however, a more motivational task needs to be carried out. Older people 
can only become skilled ict users if they make a connection with the Internet. In 
order to overcome their digital stage fright, it is essential for them to have an accu-
rate picture of the possibilities of ict usage.

Unemployed people and those with a low education level stand to gain from 
having more digital skills in order to improve their chances on the labour market. 
A small proportion of these groups report that the price of equipment presents a bar-
rier, but other reasons, especially lack of interest, are more important motivations 
for not having a computer.

Improving labour market opportunities is also important for ethnic minorities, 
but for them integration into Dutch society is also a relevant factor. Many initiatives 
at neighbourhood level, aimed in part at promoting social cohesion, such as the 
digitale trapvelden (‘digital playgrounds’) or the digitale broedplaatsen (‘digital breed-
ing grounds’), have attracted fairly high numbers of ethnic minorities. Training at 
neighbourhood level deserves to be supported.

For large numbers of ethnic minorities, people with a low education level and 
older people, functional illiteracy presents a barrier to participating in a knowledge 
society. Before this group can acquire computer skills, it is fi rst necessary to bring 
their reading and writing skills up to scratch. Only then will it be possible for them 
to search for information and use it effectively, and to communicate with others 
online.
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Bijlage A Operationalisering van begrippen

Betrokkenheid bij de samenleving via mediagebruik
Optelling van een reeks onderwerpen (buitenlands nieuws, buitenlandse politiek, 
binnenlands nieuws, binnenlandse politiek, gemeentepolitiek, gebeurtenissen in de 
gemeente, fi nancieel nieuws, misdaadnieuws, sociaaleconomisch nieuws, informa-
tie over milieu, consumentennieuws, informatie over nieuwe media, informatie over 
verkeersproblemen/ov, informatie over kunst en cultuur, sportnieuws, wetenschap 
en techniek, onderwijs) waarvan men aangeeft op de hoogte te blijven door middel 
van mediagebruik (internet, televisie, radio, krant, dag- en weekbladen).

Digitale of ict-vaardigheden
Geoperationaliseerd als diversiteit van gebruik. Somscore van de in tabel 2.1 genoemde 
typen van gebruik. (Statistics: gemiddelde 2,61; standaard deviatie 1,78; aantal items 
6; Cronbach’s alpha.75; gemiddelde inter-item correlatie.33.)

ict-gebruik
Somscore van alle in tabel 2.1 genoemde indicatoren (waarbij de variabelen met mee-
teenheid tijd zijn gehercodeerd naar dummyvariabelen). (Statistics: gemiddelde 6,08; 
standaard deviatie 3,31; aantal items 14; Cronbach’s alpha.80; gemiddelde inter-item 
correlatie.21.)

Inkomen
Netto maandelijks huishoudeninkomen.

Integratie (mate van…)
Geoperationaliseerd als contacten met autochtone Nederlanders en het beheersen 
van de Nederlandse taal (aan de hand van drie stellingen).

Mediagebruik (diversiteit van)
Geoperationaliseerd als een combinatie van de frequentie (1-7) van het lezen van 
opiniebladen en het aantal gelezen kranten (per week).

Meervoudige toegang
Aantal plaatsen waar men gebruik kan maken van computers/ internet (thuis, werk, 
school).

Opleiding
Hoogst behaalde opleiding of de huidige opleiding (voor degenen die onderwijs 
volgen).



95Bijlage A

Sociale contacten (met derden)
Optelling van tijd besteed aan het onderhouden van sociale contacten buiten het 
huishouden (o.a. visites, feestjes, telefoneren).

Vrije tijd (totale hoeveelheid...)
Geoperationaliseerd als alle categorieën in het tbo die niet onder werk, scholing, 
huishouden, persoonlijke verzorging of vervoer vallen.
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