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Samenvatting 
I Naarmate de wereld steeds meer gedigitaliseerd raakt, is een bepaald niveau van 
digitale vaardigheden zowel in het privé- als in het beroepsleven vereist. Een derde van 
de volwassenen in de EU die werk hebben of werk zoeken — d.w.z. meer dan 
75 miljoen mensen — beschikte in 2019 niet over ten minste elementaire digitale 
vaardigheden of had de voorgaande drie maanden helemaal geen gebruik gemaakt 
van internet. Dit aandeel was hoger voor laaggeschoolden, ouderen en werklozen. 

II De rol van de EU bij het vergroten van digitale vaardigheden bestaat erin nationale 
maatregelen te ondersteunen door middel van richtsnoeren en aanbevelingen, steun 
te verlenen aan samenwerkingsnetwerken en maatregelen op dit gebied te 
financieren. De primaire verantwoordelijkheid voor de onderwijsstelsels en 
beroepsopleidingen ligt echter bij de EU-lidstaten. 

III Dit verslag is niet het resultaat van een controle, maar een analyse van 
hoofdzakelijk openbare informatie. Het bevat geen beoordeling van maatregelen die 
de Commissie op dit gebied heeft genomen of aanbevelingen. We schetsen de recente 
ontwikkeling van digitale basisvaardigheden van de beroepsbevolking van 25 tot 
64 jaar in het kader van EU-maatregelen op dit gebied sinds 2010, met name de 
ontwikkeling in de afgelopen vijf jaar. Het ingaan van de nieuwe EU-
programmeringsperiode 2021-2027 is het ideale moment om de aandacht te vestigen 
op het belang van deze kwestie en om mogelijke uitdagingen op hoog niveau vast te 
stellen voor degenen die begin 2021 programma’s voor deze periode opzetten en 
projecten selecteren. 

IV Uit de analyse blijkt dat de EU het belang van digitale basisvaardigheden voor alle 
burgers al lang heeft erkend en in haar Europa 2020-strategie aan de orde heeft 
gesteld. Sinds 2010 heeft de EU een aantal uiteenlopende initiatieven op het gebied 
van digitale vaardigheden ontplooid, vaak als onderdeel van bredere maatregelen. Het 
is een breed onderwerp, waarbij veel belanghebbenden op een groot aantal niveaus 
betrokken zijn. Het resultaat is een reeks maatregelen op EU-niveau die parallel lopen 
en gedeeltelijk met elkaar verweven zijn. Sinds 2016 wordt meer aandacht besteed 
aan digitale of basisvaardigheden, hoewel de maatregelen vaak nog steeds betrekking 
hebben op andere vaardigheden, vaardigheidsniveaus of doelgroepen. 

V Tot 2015 waren de EU-maatregelen niet specifiek gericht op digitale 
basisvaardigheden voor volwassenen. Sindsdien zijn maatregelen om het percentage 
van de beroepsbevolking met digitale basisvaardigheden te verhogen een 
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prominentere plaats gaan innemen. De Commissie heeft een internationaal erkend 
digitalecompetentiekader vastgesteld, de ontwikkeling van nationale strategieën 
inzake digitale vaardigheden ondersteund en geholpen bij het opzetten van nationale 
coalities voor digitale vaardigheden en banen (Digital Skills and Jobs Coalitions, DSJC’s) 
in bijna alle lidstaten. De Commissie concludeerde echter in 2019 dat het aantal door 
de EU gefinancierde projecten voor de bijscholing van laaggeschoolde volwassenen 
ontoereikend was. En hoewel in de Digitale Agenda voor Europa digitale geletterdheid 
en digitale vaardigheden als prioriteit werden voorgesteld voor het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) in de periode 2014-2020, maakten projecten die specifiek op opleidingen 
in de lidstaten op het gebied van digitale vaardigheden zijn gericht ongeveer 2 % uit 
van de totale ESF-financiering voor de periode. 

VI De door de Commissie gehanteerde indicatoren tonen aan dat er de afgelopen 
jaren op het gebied van digitale basisvaardigheden in de EU-lidstaten als geheel weinig 
vooruitgang is geboekt. Van de landen waarvoor vergelijkbare gegevens voorhanden 
zijn, behoren de best presterende EU-lidstaten op mondiaal niveau tot de top, maar 
zijn de slechtst presterende lidstaten niet beter dan de derde landen die onderaan 
staan. Voor deze laatste groep lidstaten is de situatie tijdens de periode 2015-2018 
geleidelijk verslechterd, wat erop wijst dat de digitale kloof niet alleen een probleem is 
tussen groepen binnen een lidstaat, maar ook tussen landen die op dit gebied sterk en 
die zwak presteren. 

VII Voor de nieuwe periode 2021-2027 heeft de Commissie voor het eerst een 
specifieke doelstelling vastgesteld om het percentage burgers met digitale 
basisvaardigheden te verhogen van 56 % in 2019 tot 70 % in 2025. Om die doelstelling 
te behalen, stelden we een aantal uitdagingen vast, met name de toewijzing van 
specifieke bedragen voor toekomstige EU-programma’s, de vaststelling van 
subdoelstellingen en mijlpalen om deze doelstelling te behalen, de vaststelling van 
projecten die gericht zijn op digitale basisvaardigheden van volwassenen en de 
consistente beoordeling van digitale vaardigheden over een langere periode in een 
snel veranderende digitale omgeving. 
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Inleiding 
01 In 2019 beschikte 35 % van de EU-beroepsbevolking — d.w.z. mensen die werken 
of werk zoeken — in de leeftijdsgroep van 25 tot 64 jaar, die meer dan 75 miljoen 
mensen vertegenwoordigt, niet over ten minste elementaire digitale vaardigheden (of 
hun vaardigheden konden niet worden beoordeeld omdat zij de afgelopen drie 
maanden geen gebruik hebben gemaakt van internet). Binnen de EU zijn er 
aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten (figuur 1). 

Figuur 1 — Percentage werkzame beroepsbevolking zonder ten minste 
elementaire digitale vaardigheden in 2019 

 
NB: De gegevens zijn gebaseerd op de EU-28 en omvatten ook burgers van wie de vaardigheden niet 
konden worden beoordeeld omdat zij de afgelopen drie maanden geen gebruik hebben gemaakt van 
internet. 

Bron: Eurostat. 
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Tekstvak 1 

Wat zijn “digitale basisvaardigheden” 
Er bestaan verschillende definities voor digitale vaardigheden of competenties en 
verschillende termen, zoals “digitale geletterdheid”, “digitale competentie”, “ICT-
vaardigheden” en “e-vaardigheden”, die vaak als synoniemen worden gebruikt. In 
mei 2018 heeft de Europese Raad digitale competentie gedefinieerd als “de 
vertrouwdheid met, de betrokkenheid bij en het kritische en verantwoorde gebruik 
van digitale technologieën voor het werk, om te leren en om deel te nemen aan het 
maatschappelijke leven. Deze competentie omvat informatie- en 
datageletterdheid, communicatie en samenwerking, mediageletterdheid, het 
creëren van digitale inhoud (met inbegrip van programmeren), veiligheid 
(waaronder digitaal welzijn en competenties in verband met cyberveiligheid), 
vraagstukken in verband met intellectuele eigendom en probleemoplossend en 
kritisch denken.”  

Wat het niveau van digitale vaardigheden betreft, verwijzen wij voornamelijk naar 
het Europees digitalecompetentiekader voor burgers (zie paragraaf 09), waarin 
wordt vereist dat diegenen die in de basisniveaus worden ingedeeld over 
vaardigheden beschikken om eenvoudige taken uit te voeren op alle door de Raad 
genoemde gebieden. 

02 De gevolgen van deze “digitale kloof” zijn dat volwassenen met een lager niveau 
van digitale vaardigheden vaker problemen ondervinden bij het vinden van een baan 
en dat zij, wanneer zij aan het werk gaan, minder verdienen dan volwassenen met een 
hoger niveau van digitale vaardigheden1. Uit een analyse van de OESO blijkt dat de 
vraag naar digitale basisvaardigheden in de meeste landen is toegenomen. Veel 
werknemers maken regelmatig gebruik van ICT hoewel zij geen adequate ICT-
vaardigheden hebben: gemiddeld beschikt meer dan 40 % van de werknemers die 
dagelijks kantoorsoftware gebruiken niet over voldoende vaardigheden om deze 
software doeltreffend te gebruiken2. In februari 2020 benadrukte de Commissie in 
haar mededeling “De digitale toekomst van Europa vormgeven”3 dat voor meer dan 
90 % van de banen al ten minste elementaire digitale vaardigheden nodig zijn, maar 
dat de behoefte aan digitale vaardigheden lang niet alleen op de arbeidsmarkt leeft. 

                                                        
1 Does having digital skills really pay off?, Adult skills in focus, OESO, 2015. 

2 Skills for a Digital Word, 2016 Ministerial Meeting on the Digital Economy, Background 
Paper, OESO, 2016, blz. 6. 

3 COM(2020) 67 final. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5js023r0wj9v-en.pdf?expires=1607634214&id=id&accname=guest&checksum=785DB89F8FF147E5E8374C0AE7F09981
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jlwz83z3wnw-en.pdf?expires=1607634591&id=id&accname=guest&checksum=71D7994631AB42F033FFC4EDD812FD80
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03 Door de COVID-19-pandemie is het belang van digitale basisvaardigheden voor 
burgers nog nadrukkelijker naar de voorgrond verschoven. In juni 2020 verklaarde de 
Commissie: “Uit de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk het is dat burgers en 
bedrijven verbonden zijn en online met elkaar in contact kunnen treden. We blijven met 
de lidstaten samenwerken om gebieden aan te wijzen waar meer investeringen nodig 
zijn, zodat alle Europeanen kunnen profiteren van digitale diensten en innovaties.”4 

04 De EU erkent al geruime tijd dat burgers moeten worden toegerust met digitale 
vaardigheden. De “Digitale Agenda voor Europa” was een van de zeven 
vlaggenschipinitiatieven in de langetermijnstrategie op hoog niveau van de EU, 
Europa 2020, die van 2010 tot 2020 liep. Hierin werd gesteld dat de Commissie “de 
toegang tot en het gebruik van internet door alle Europese burgers [zal] bevorderen, in 
het bijzonder door middel van maatregelen om digitale vaardigheden te verbeteren en 
internet toegankelijker te maken”. De noodzaak van ontwikkeling van digitale 
vaardigheden door de lidstaten wordt specifiek vermeld5. Sinds de lancering van de 
strategie in 2010 heeft de EU een aantal initiatieven ontwikkeld die in verschillende 
mate betrekking hebben op digitale vaardigheden, zoals uiteengezet in dit verslag. 

05 De primaire verantwoordelijkheid voor onderwijsstelsels en beroepsopleidingen 
ligt bij de lidstaten. Het EU-beleid op deze gebieden is bedoeld om maatregelen in de 
lidstaten te ondersteunen6. De EU speelt daarom ook een rol bij het helpen van de 
lidstaten om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals vergrijzing, 
tekorten aan vaardigheden, technologische ontwikkelingen en concurrentie op 
mondiaal niveau. 

06 Binnen dit kader kan de EU niet alleen structurele hervormingen en gerichte 
projecten met EU-middelen ondersteunen, maar ook richtsnoeren en aanbevelingen 
vaststellen en steun verlenen aan samenwerkingsnetwerken. Aangezien de initiatieven 
van de EU op het gebied van digitale basisvaardigheden voor volwassenen doorgaans 
echter deel uitmaken van bredere initiatieven, is het over het algemeen niet mogelijk 
om het totaalbedrag aan EU-middelen te bepalen dat is uitgegeven op het specifieke 
gebied van digitale basisvaardigheden voor volwassenen.  

                                                        
4 Zie het persbericht van de Commissie van 11 juni 2020, Brussels. 

5 Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (COM(2010) 2020 
def.). 

6 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, de artikelen 165 en 166. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_1025
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Doelstelling, reikwijdte en aanpak van 
de analyse 
07 Gezien het belang van digitale basisvaardigheden in veel delen van de economie 
en het grote aantal volwassenen dat niet over dergelijke vaardigheden beschikt, is de 
doelstelling van deze analyse een overzicht te geven en te analyseren op welke 
verschillende manieren de EU de inspanningen van de lidstaten ter verbetering van 
deze situatie ondersteunt — zie figuur 2. Deze analyse bouwt voort op eerdere 
verslagen van de ERK op dit gebied7. We bekijken wat er sinds 2010 is gedaan en 
schetsen de voornemens van de Commissie voor de volgende programmeringsperiode, 
2021-2027. Ons doel is de aandacht te vestigen op het belang van deze kwestie en 
mogelijke uitdagingen op hoog niveau vast te stellen voor degenen die begin 2021, bij 
de aanvang van de nieuwe EU-programmeringsperiode 2021-2027, programma’s voor 
deze periode opzetten en projecten selecteren. 

08 De ERK neemt deel aan de EUROSAI-samenwerkingsprojectgroep 
“Workforce 2030 — Challenges and opportunities” (beroepsbevolking 2030 — 
uitdagingen en mogelijkheden)8, die zich buigt over de mondiale, technologische en 
demografische veranderingen waarmee de wereld in de toekomst zal worden 
geconfronteerd en de gevolgen daarvan voor de beroepsbevolking. De hoge controle-
instanties (HCI’s) zijn een aantal parallelle controles gestart en deze analyse zal deel 
uitmaken van het eindverslag van de werkgroep. 

                                                        
7 Speciale verslagen nrs. 19/2020, 22/2018, 5/2017 en 3/2015. 

8 De hoge controle-instanties van Bulgarije, Finland, Israël, Italië, Noord-Macedonië, Polen, 
Zuid-Korea, en de ERK nemen deel aan deze projectgroep. 
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Figuur 2 — Reikwijdte van de analyse 

 
NB: De groene vakken met vinkjes geven aan wat onder de reikwijdte van deze analyse valt. 

Bron: ERK. 

09 In 2013 publiceerde de Commissie het Europees digitalecompetentiekader voor 
burgers (DigComp)9 als referentiekader voor “digitaal vaardig” zijn. De meest recente 
versie van DigComp10 geeft een uitgebreide beschrijving van de kennis, vaardigheden 
en attitudes die mensen nodig hebben op vijf competentiegebieden: informatie- en 
datageletterdheid, communicatie en samenwerking, het creëren van digitale inhoud, 
probleemoplossing en veiligheid. DigComp bevat ook acht verschillende 
vaardigheidsniveaus, die voortbouwen op de structuur en het vocabulaire van het 
Europees kwalificatiekader (EKK), van “basis-” tot “bijzonder gespecialiseerde” 
vaardigheden. 

10 Sinds 2015 heeft Eurostat elk jaar (met uitzondering van 2018) een 
samengestelde indicator gepubliceerd voor het meten van digitale vaardigheden (de 
zogenaamde indicator voor digitale vaardigheden) op vier gebieden die overeenkomen 
met de vijf competentiegebieden van DigComp, met uitzondering van veiligheid 

                                                        
9 Ferrari, Anusca: DigComp: A Framework for Developing and Understanding Digital 

Competence in Europe, JRC, 2013. 

10 Carretero, S.; Vuorikari, R. en Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence 
Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, EUR 28558 EN, 
doi:10.2760/38842. 

Leeftijdsgroepen

Niveaus volgens de 
indicatoren van EUROSTAT

Ten minste 
basisvaardigheden

Basisvaardigheden

Zwakke 
vaardigheden

Geen 
vaardigheden

Sleutelcompetenties voor een 
leven lang leren

Geletterdheid

Burgerschapscompetenties

Cultureel bewustzijn en culturele 
expressie

Ondernemerschap

Digitale competenties
Persoonlijke, sociale en 

leercompetenties

Competenties op het gebied van 
exacte wetenschappen, engineering,
wiskundige (numerieke) competentie

Taalcompetenties

Gebieden van het Europees 
digitalecompetentiekader

Informatie- en datageletterdheid

Communicatie en samenwerking

Creëren van digitale inhoud

Probleemoplossend denken

Veiligheid
(tot 2020 niet opgenomen in ESTAT en de DESI)

75 en ouder65-7455-6445-5435-4425-3416-2415 of jonger

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcomp-framework-developing-and-understanding-digital-competence-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcomp-framework-developing-and-understanding-digital-competence-europe
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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(tot 2020). In de gegevens van Eurostat worden mensen ingedeeld in groepen met 
geen, zwakke, basis- of ten minste basisvaardigheden (of in een groep personen 
waarvan de vaardigheden niet konden worden beoordeeld). In deze analyse ligt de 
nadruk op EU-maatregelen om de ontbrekende of zwakke digitale vaardigheden van 
volwassenen te ontwikkelen tot basis- of ten minste basisvaardigheden. Dergelijke 
maatregelen maken vaak deel uit van bredere initiatieven op het gebied van 
basisvaardigheden, digitale vaardigheden of een leven lang leren. Andere in dit verslag 
geanalyseerde maatregelen in verband met digitale vaardigheden zijn de index van de 
digitale economie en samenleving (Digital Economy and Society Index, DESI), de 
internationale DESI en de vaardighedenenquête die is uitgevoerd in het kader van het 
OESO-programma voor de internationale beoordeling van competenties van 
volwassenen. Deze verschillende indicatoren leveren niet dezelfde resultaten op en 
zijn niet altijd vergelijkbaar vanwege de verschillende methodologische benaderingen. 
Bijlage I bevat een gedetailleerde beschrijving van de indicatoren en de 
methodologieën daarvan. 

11 Dit is geen controleverslag maar een analyse; daarom is de informatie in dit 
verslag voornamelijk gebaseerd op openbaar beschikbare informatie of materiaal dat 
specifiek voor dit doel is verzameld in samenwerking met de Commissie, waarbij een 
aantal directoraten-generaal (DG’s) betrokken zijn: EMPL, CNECT, EAC, ESTAT en 
GROW (zie de verklarende woordenlijst voor de volledige namen van deze DG’s). Deze 
informatie omvat openbare documenten met betrekking tot digitale 
basisvaardigheden, een analyse van de toewijzing uit de EU-begroting, en EU-uitgaven 
voor de verbetering van de digitale vaardigheden van volwassenen tot ten minste het 
basisniveau. Voor het ESF hebben we het gebruik van de thematische doelstelling 
inzake onderwijs en opleiding voor digitale basisvaardigheden geanalyseerd om te 
illustreren hoe de EU-initiatieven met behulp van operationele programma’s zijn 
uitgerold en hoe deze programma's op digitale basisvaardigheden zijn gericht. We 
onderzochten ook op welke verschillende manieren de Europese Commissie en de 
OESO digitale vaardigheden beoordelen en meten. 
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Analyse 

Stand van zaken 

Behoeften aan digitale vaardigheden in de EU 

12 Op de arbeidsmarkt heeft de groei van de digitalisering de afgelopen jaren tot 
een toegenomen vraag naar digitale vaardigheden geleid en deze vraag zal naar 
verwachting in de toekomst blijven toenemen. Uit de Europese digitale 
vaardighedenenquête van 201711 bleek dat voor meer dan 90 % van de banen in 
sommige functiecategorieën specifieke digitale vaardigheden zijn vereist. Digitale 
basisvaardigheden worden voor alle beroepen het meest gevraagd. Uit deze enquête is 
gebleken dat de behoefte aan digitale vaardigheden niet beperkt bleef tot traditioneel 
kantoorwerk, maar ook bestond bij banen van technici en geschoolde 
landbouwwerknemers. Specialistische digitale vaardigheden waren in veel mindere 
mate vereist en hadden betrekking op specifieke sectoren. Volgens de Europese 
vaardigheden- en banenenquête12 van 2014 verklaarde meer dan 70 % van de 
werknemers in de EU dat zij voor de uitvoering van hun werkzaamheden 
basisvaardigheden (19 %) of een middelmatig niveau (52 %) van ICT-vaardigheden 
nodig hadden13. Figuur 3 toont de percentages voor elke EU-lidstaat. 

                                                        
11 ICT for work: Digital skills in the workplace, Final report, 2017: ISBN 978-92-79-67761-8. 

12 Europese vaardigheden- en banenenquête, Cedefop. 

13 Cedefop (2016), “The great divide: Digitalisation and digital skill gaps in the EU workforce“, 
#ESJsurvey Insights, No 9, Thessaloniki: Griekenland. 

https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/7a51fb41-92ad-11e7-b92d-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/7a51fb41-92ad-11e7-b92d-01aa75ed71a1
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-survey-esjs
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Figuur 3 — Niveau van benodigde ICT-vaardigheden voor het uitvoeren 
van werkzaamheden 

 
NB: De niveaus van digitale vaardigheden werden als volgt vastgesteld: basis-ICT-niveau (het kunnen 
gebruiken van een pc, tablet of mobiel apparaat voor e-mailen of internetbrowsen); middelmatig ICT-
niveau (het kunnen gebruiken van tekstverwerking of het kunnen aanmaken van documenten en/of 
spreadsheets) en geavanceerd ICT-niveau (het kunnen ontwikkelen van software, applicaties of 
programma’s en het kunnen gebruiken van computersyntaxis of statistische-analysepakketten). 

Bron: Cedefop, European skills and jobs survey, 2014. 

13 Uit de Europese digitale vaardighedenenquête bleek ook dat bij 15 % van de 
arbeidsplaatsen in de EU het bij personeel aan digitale vaardigheden ontbrak. De 
tekorten op het gebied van basisvaardigheden waren meer geconcentreerd bij technici 
(22 %), elementaire beroepen (21 %), verkoopmedewerkers (20 %) en administratief 
personeel (17 %)14, wat het belang van digitale basisvaardigheden voor een breed 
scala aan beroepen illustreert. 

Het niveau van digitale vaardigheden in de EU 

14 Volgens de samengestelde indicator van Eurostat is het niveau van digitale 
basisvaardigheden op EU-niveau en in de meeste lidstaten de afgelopen jaren 

                                                        
14 Curtarelli, Maurizio en Gualtieri, Valentina met Shater Jannati, Maryam en Donlevy, Vicki, 

ICT for work: Digital skills in the workplace, Final report, 2016, blz. 8 en 95. 
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https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-survey-esjs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace
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geleidelijk gestegen. Figuur 4 illustreert de ontwikkeling van digitale vaardigheden15 
van economisch actieve volwassen van 2015 tot 2019 in alle lidstaten. In zeven 
lidstaten is het percentage volwassenen met ten minste elementaire digitale 
vaardigheden tussen 2015 en 2019 licht gedaald. 

Figuur 4 — Percentage van de beroepsbevolking in de leeftijd van 25 tot 
64 jaar met ten minste elementaire digitale vaardigheden 

 
NB: Volgens Eurostat zijn de gegevensverzamelingsmethoden voor Tsjechië, Italië, Letland en 
Luxemburg tussen 2015 en 2019 veranderd. Voor Zweden zijn de gegevens over 2019 weinig 
betrouwbaar. 

Bron: Eurostat. 

15 In 2014 heeft de Commissie de index van de digitale economie en samenleving 
(DESI) ingevoerd, een samengestelde index waarin relevante indicatoren over de 
digitale prestaties van Europa worden samengevat en de vooruitgang van de lidstaten 
op het gebied van digitaal concurrentievermogen wordt gevolgd. Een van de vijf 
“dimensies” van de DESI is “menselijk kapitaal”. Hierbij wordt rekening gehouden met 
zowel digitale basisvaardigheden als geavanceerde digitale vaardigheden, aangezien 
beide van essentieel belang zijn voor de Europese economie. Figuur 5 toont de 
rangorde van de lidstaten wat betreft de dimensie menselijk kapitaal van de DESI. De 
niveaus van digitale basisvaardigheden en geavanceerde digitale vaardigheden zijn 
verschillend. 

                                                        
15 Zie Bijlage I. 
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Figuur 5 — Dimensie van menselijk kapitaal, DESI 2019 — basis- en 
geavanceerde vaardigheden 

 
NB: Ten behoeve van onze analyse hebben wij de DESI-categorieën van vaardigheden, en geavanceerde 
vaardigheden en ontwikkeling van internetgebruikers behandeld als gelijkwaardig aan respectievelijk 
digitale basisvaardigheden en geavanceerde digitale vaardigheden. 

Bron: DG CNECT. 

16 Een aantal factoren draagt bij tot het niveau van digitale vaardigheden. Hieronder 
vallen onder meer de fysieke infrastructuur: de beschikbaarheid van computers en een 
goede internetverbinding. Uit een analyse van de OESO16 blijkt dat, hoewel 
genderverschillen niet bijzonder uitgesproken zijn, het opleidingsniveau en de leeftijd 
van invloed zijn op digitale vaardigheden. In de meeste landen misten veel 
volwassenen met een laag opleidingsniveau basisvaardigheden in het gebruik van ICT, 
terwijl deze vaardigheden bijna universeel waren onder volwassenen met een tertiaire 
opleiding. Naar leeftijd gezien nemen de ICT-vaardigheden van mensen boven de 30 in 
de steekproef geleidelijk af. De gegevens van Eurostat bevestigen deze trends 
(zie figuur 6). 

                                                        
16 Resultaten afkomstig uit de publicatie: OESO (2019), Skills Matter: Additional Results from 

the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Parijs. 
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Figuur 6 — Percentage mensen in de EU met ten minste elementaire 
digitale vaardigheden, uitgesplitst naar leeftijd en onderwijsniveau 

 
Bron: Eurostat. 

17 Figuur 7 illustreert de verschillende vaardigheidsniveaus binnen de 
beroepsbevolking vanuit een ander perspectief. Hieruit blijkt dat er een duidelijke en 
groeiende kloof bestaat tussen de digitale vaardigheidsniveaus van werkenden en 
werklozen. Het is daarom van groot belang dat werklozen niet worden uitgesloten van 
inspanningen om het niveau van digitale vaardigheden te verhogen, zodat hun kansen 
op succesvolle (her)intreding op de arbeidsmarkt worden gemaximaliseerd. 
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Figuur 7 — Percentage mensen in de EU met geen of zwakke digitale 
vaardigheden, naargelang hun arbeidssituatie 

 
NB: In deze grafiek zijn mensen van wie de digitale vaardigheden niet konden worden beoordeeld 
buiten beschouwing gelaten. 

Bron: Eurostat. 

Wereldwijde vergelijking van digitale vaardigheidsniveaus 

18 De internationale versie van de DESI (I-DESI) biedt een algemene beoordeling van 
de positie van de EU ten opzichte van de economieën van enkele derde landen17. In de 
I-DESI worden de resultaten van de DESI uitgebreid tot derde landen door gebruik te 
maken van indicatoren die vergelijkbare variabelen meten. In tegenstelling tot de DESI, 
waarvoor primaire bronnen worden gebruikt, wordt voor de I-DESI gebruik gemaakt 
van een reeks secundaire bewijsbronnen. Als indicator is de I-DESI minder geavanceerd 
dan de DESI, maar hiermee kan wel een breed overzicht worden gegeven van de wijze 
waarop landen met elkaar worden vergeleken. 

                                                        
17 Zie I-DESI 2020: How digital is Europe compared to other major world economies? (Landen 

in deze index: EU28, Australië, Brazilië, Canada, Chili, China, IJsland, Israël, Japan, Mexico, 
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Korea, Rusland, Servië, Zwitserland, Turkije en de 
Verenigde Staten). 

31 %

39 %

25 %

27 %

24 %

26 %

28 %

30 %

32 %

34 %

36 %

38 %

40 %

42 %

2015 2016 2017 2018 2019

 Werklozen in de leeftijd van 25-64 jaar

 Werknemers, zelfstandigen of meewerkende gezinsleden in de leeftijd van 25-64 jaar

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/i-desi-2020-how-digital-europe-compared-other-major-world-economies
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/i-desi-2020-how-digital-europe-compared-other-major-world-economies


 18 

 

19 In figuur 8 worden voor de periode 2015-2018 de digitale basisvaardigheden in 
EU-lidstaten als geheel en in de vier hoogst en de vier laagst geplaatste lidstaten 
vergeleken met referentielanden buiten de EU. Over het algemeen stemmen de 
beoordelingen voor de EU-lidstaten overeen met die van de andere landen: de 
gemiddelden van deze twee groepen lagen in 2018 zeer dicht bij elkaar en gedurende 
de onderzochte periode lagen de vier best en slechts presterende lidstaten op 
hetzelfde niveau als de best en slechtst presterende referentielanden buiten de EU. 
Volgens de I-DESI scoorde een aantal landen — 9 van de 28 EU-lidstaten en 5 van de 
17 derde landen — in 2018 lager dan in voorgaande jaren. 
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Figuur 8 — I-DESI: Internationale vergelijking van bevolkingen met ten 
minste elementaire digitale vaardigheden, 2015-2018 

 
NB: De I-DESI-indicator voor digitale basisvaardigheden is gebaseerd op OESO-indicatoren en -
berekeningen. Zie voor meer details Bijlage I. De vier lidstaten boven- en onderin de grafiek, d.w.z. de 
landen die respectievelijk het best en het slechtst presteren, verschillen per jaar. Volgens de contractant 
worden de gegevens voor 2018 geraamd op basis van de beste beschikbare methoden om ontbrekende 
waarden toe te rekenen. 

Bron: ERK, op basis van de gegevensreeks van het I-DESI-verslag van 2020. 

20 Een andere bron van gegevens over de digitale vaardigheidsniveaus in landen is 
het OESO-programma voor de internationale beoordeling van competenties van 
volwassenen. Deze beoordeling is gebaseerd op een enquête naar de beheersing door 
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geletterdheid, numerieke vaardigheid en probleemoplossend vermogen (ofwel digitale 
vaardigheden) — en hoe zij hun vaardigheden thuis, op het werk en in de bredere 
samenleving gebruiken om de problemen op te lossen waarmee zij als ICT-gebruikers 
in moderne samenlevingen worden geconfronteerd. De cognitieve dimensies van 
probleemoplossing vormen de centrale doelstelling van de beoordeling, en het gebruik 
van ICT de bijkomende doelstelling. Anders dan bij de DESI houdt de beoordeling een 
test in en geen zelfbeoordeling, wat derhalve een objectiever resultaat kan opleveren. 
Van de 21 deelnemende EU-lidstaten (of regio’s van lidstaten) hebben er 17 aan het 
deel over digitale vaardigheden deelgenomen (figuur 9). 
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Figuur 9 — Bekwaamheid van volwassenen in probleemoplossing, 
percentage van de bevolking 

 
NB: De enquête werd in drie rondes verricht: 2011-'12, 2013-'14 en 2017 (zie bijlage I). 

Cyprus, Frankrijk, Italië en Spanje hebben deelgenomen aan de numerieke en lees- en 
schrijfvaardigheidstests, maar zagen af van het testelement over probleemoplossing. 

Niveau 1 en lager komt in grote lijnen overeen met digitale basisvaardigheden. 

Bron: Grafiek van de ERK op basis van OESO-gegevens. 

21 De resultaten van de OESO-enquête zijn grotendeels in overeenstemming met de 
DESI, waaruit blijkt dat de Noordse landen over het algemeen het best presteren op 
het gebied van digitale vaardigheden en dat de vijf best presterende landen in de EU 
tot de beste ter wereld behoren. Evenzo liggen de lidstaten die in de DESI een lagere 
score behalen in die beoordeling ook onder het OESO-gemiddelde. 
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EU-maatregelen tot 2020 

Strategische initiatieven ter ondersteuning van digitale vaardigheden 

22 De vaardighedenkloof op ICT-gebied wordt al bijna twee decennia door de EU 
onderkend18. In dit verband werd in de conclusies van de Raad van 12 mei 200919 een 
strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en 
opleiding (ET 2020) vastgesteld, en in 2010 omvatte de Europa 2020-strategie20 een 
element digitale vaardigheden middels de Digitale Agenda voor Europa 
(zie paragraaf 04). De Europa 2020-strategie omvatte ook “een agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen”, die is bedoeld om “de arbeidsmarkten [te] moderniseren en 
de mensen meer kansen [te] geven door een leven lang leren mogelijk te maken, zodat 
de participatiegraad toeneemt en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar 
worden afgestemd, onder meer dankzij een grotere arbeidsmobiliteit”. 

23 Sinds 2010 heeft de EU verschillende initiatieven op het gebied van digitale 
vaardigheden ontplooid, vaak als onderdeel van bredere maatregelen. Het is een 
breed onderwerp waarbij veel belanghebbenden op een groot aantal niveaus 
betrokken zijn, zoals een groot deel van de bevolking, verschillende lagen van de 
overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Het resultaat is een reeks maatregelen 
op EU-niveau die parallel lopen en gedeeltelijk met elkaar verweven zijn. Tabel 1 geeft 
een overzicht van de in de volgende delen beschreven maatregelen, samen met de 
aanbeveling van de Raad van 2018 inzake sleutelcompetenties voor een leven lang 
leren (zie tekstvak 1) en de meest recente versie van DigComp (zie paragraaf 09). Uit 
de tabel blijkt ook dat er sinds 2016 meer aandacht is besteed aan digitale of 
basisvaardigheden, hoewel de maatregelen vaak eerder gericht blijven op andere 
vaardigheden, vaardigheidsniveaus of doelgroepen dan specifiek op digitale 
basisvaardigheden voor volwassenen. 

                                                        
18 Zie eEurope 2002: Effecten en prioriteiten; Mededeling aan de Europese Voorjaarsraad van 

Stockholm, 23-24 maart 2001 (COM(2001) 140 def.) of de ministeriële verklaring van 11 juni 
2006, Riga, Letland. 

19 “Conclusies van de Raad van 12 mei 2009 betreffende een strategisch kader voor Europese 
samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020)”. 

20 Mededeling van de Commissie: Europa 2020 — Een strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei; COM(2010) 2020 definitief. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24226a&from=NL
https://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/declaration_riga.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=nl
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Tabel 1 — Lopende EU-maatregelen en bijbehorende 
vaardigheidsgebieden, vaardigheidsniveaus en leeftijdsgroepen 

EU-maatregel Vaardigheidsgebied Vaardigheidsniveau Leeftijdsgroep 

Digitale Agenda voor 
Europa (2010) 

Zeven prioritaire 
gebieden, waaronder 
digitale vaardigheden 
en inclusie 

Alle niveaus Leeftijdsgroepen 
16-74 jaar 

Digitalecompetentiekader 
voor burgers (2013) Digitale vaardigheden Alle niveaus Alle 

leeftijdsgroepen 

Strategie voor een 
digitale eengemaakte 
markt (2015) 

Digitale vaardigheden 
en expertise worden 
specifiek vermeld; 
omvat ook andere 
gebieden 

Alle niveaus, maar 
basisvaardigheden 
worden specifiek 
vermeld 

Alle 
leeftijdsgroepen 

De digitalisering van het 
Europese bedrijfsleven 
(2016) 

Gericht op digitalisering Alle niveaus Alle 
leeftijdsgroepen 

Bijscholingstrajecten 
(2016) 

Alle 
vaardigheidscategorieën Basisniveau1 Volwassenen2 

Coalitie voor digitale 
vaardigheden en banen 
(2016) 

Digitale vaardigheden Alle niveaus Jongeren en 
volwassenen 

Aanbeveling van de Raad 
inzake 
sleutelcompetenties voor 
een leven lang leren 
(2018) 

Acht competenties, 
waaronder digitale 
competentie 

Gericht op 
basisvaardigheden 

Alle 
leeftijdsgroepen 

1 Het doel is volwassenen de kans te geven om het equivalent van EKK-niveau 3 of 4 (niveau na afsluiten 
middelbare school) te bereiken. 
2 Komen niet in aanmerking voor steun in het kader van de jongerengarantie. 

Bron: ERK. 

2010-2015: geen maatregelen die specifiek zijn gericht op digitale basisvaardigheden 
van volwassenen 

24 Een van de doelstellingen van het ET 2020-kader was het bevorderen van 
creativiteit en innovatie op alle onderwijs- en opleidingsniveaus. Daarin werd 
verwezen naar de verwerving van algemene vaardigheden, zoals digitale competentie, 
door alle burgers. In het gezamenlijk verslag 2015 van de Raad en de Commissie over 
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de uitvoering van het ET 2020-kader21 werd gesteld dat het kader de uitdagingen op de 
lange termijn, ook die met betrekking tot het digitale tijdperk, beter moet 
ondersteunen. 

25 De Digitale Agenda voor Europa22 was in de eerste plaats gericht op het 
versnellen van de uitrol van hogesnelheidsinternet en het benutten van de voordelen 
van een digitale eengemaakte markt voor huishoudens en bedrijven. De algemene 
doelstellingen waren: een toename van het regelmatige internetgebruik van 60 % tot 
75 % tegen 2015, en van 41 % tot 60 % in het geval van kansarmen, en een halvering 
tegen 2015 van het deel van de bevolking dat nog nooit heeft geïnternet (doel: 15 %). 
Beide doelstellingen werden gehaald. In de Digitale Agenda voor Europa werd ook het 
gebrek aan digitale geletterdheid onderkend en werden digitale geletterdheid en 
digitale vaardigheden als prioriteiten voorgesteld in het kader van de verordening 
inzake het Europees Sociaal Fonds (2014-2020) en werd voorgesteld om tegen 2012 
instrumenten te ontwikkelen voor de omschrijving en de erkenning van de 
vaardigheden van ICT-deskundigen en -gebruikers. 

26 De agenda voor nieuwe vaardigheden en banen23 omvatte vier belangrijke 
beleidsprioriteiten, waaronder “breed opgezet een leven lang leren”. Het was de 
bedoeling om tegen 2012 een benadering en instrumenten op EU-schaal voor te 
stellen ter ondersteuning van de lidstaten bij de integratie van ICT- en digitale 
basisvaardigheden (e-skills) in centrale beleidsmaatregelen inzake een leven lang 
leren. In de belangrijkste maatregelen van de agenda werd niet specifiek verwezen 
naar digitale basisvaardigheden. 

                                                        
21 Publicatieblad C 417 van 15.12.2015. 

22 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een digitale agenda voor 
Europa, COM(2010) 245 definitief. 

23 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Een agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen: een Europese bijdrage aan volledige werkgelegenheid; 
COM(2010) 682 definitief. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=celex:52010DC0245
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=celex:52010DC0245
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:52010DC0682
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De Commissie erkende dat de eisen op de arbeidsmarkt zwaarder werden en legde 
meer nadruk op digitale basisvaardigheden. 

27 Na een inventarisatie van de voortgang van de Europa 2020-strategie24 heeft de 
Commissie in 2015 de strategie voor een digitale eengemaakte markt gepubliceerd25. 
In deze strategie werd benadrukt dat de lidstaten in de eerste plaats verantwoordelijk 
zijn voor de leerplannen, maar dat de Commissie digitale vaardigheden en expertise zal 
behandelen als cruciaal onderdeel van haar toekomstige initiatieven op het gebied van 
vaardigheden en opleiding. Ook werd erkend dat er, ondanks een verbetering van het 
aandeel van de bevolking dat over digitale basisvaardigheden beschikt, nog een lange 
weg te gaan was om het vereiste percentage van de bevolking te bereiken dat 
dergelijke vaardigheden heeft (zie de paragrafen 01 en 14). 

28 In 2016 werd in het initiatief voor de digitalisering van het Europese 
bedrijfsleven26 verklaard dat digitale vaardigheden van cruciaal belang zijn voor de 
verwezenlijking van de digitale eengemaakte markt, maar werd benadrukt dat er ook 
steeds meer vraag is naar andere complementaire vaardigheden, zoals 
ondernemerschap, leiderschap en technische vaardigheden. Een van de belangrijkste 
maatregelen van het initiatief voor de digitalisering van het Europese bedrijfsleven om 
deze vaardigheden verder te ontwikkelen, was het voortbouwen op de grote coalitie 
voor ICT-banen, een eerder initiatief dat in 2013 werd gelanceerd. 

29 Naar aanleiding van het initiatief voor de digitalisering van het Europese 
bedrijfsleven werd in de nieuwe agenda voor vaardigheden van 201627 erkend dat alle 
burgers ten minste basisvaardigheden moeten hebben, waaronder digitale 

                                                        
24 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Tussenopname van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei — COM(2014) 130 final. 

25 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Strategie voor een digitale 
eengemaakte markt voor Europa, COM(2015) 192 final. 

26 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: De digitalisering van het 
Europese bedrijfsleven — De voordelen van een digitale eengemaakte markt ten volle 
benutten; COM(2016) 180 final. 

27 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een nieuwe agenda voor 
vaardigheden voor Europa; COM(2016) 381 final en de Resolutie van de Raad over een 
nieuwe vaardighedenagenda voor een inclusief en concurrerend Europa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:52014DC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0180&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016G1215(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016G1215(01)
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vaardigheden, en werden specifieke maatregelen uiteengezet voor de verbetering van 
digitale vaardigheden in Europa. De belangrijkste maatregelen van de nieuwe agenda 
voor vaardigheden die op digitale basisvaardigheden zijn gericht, waren het initiatief 
voor bijscholingstrajecten en de coalitie voor digitale vaardigheden en banen. 
Tegelijkertijd is de Commissie met belanghebbende partijen blijven samenwerken om 
instrumenten te ontwikkelen voor de beoordeling en validering van vaardigheden, 
teneinde overheidsinstanties en particuliere organisaties te helpen de dienstverlening 
die zij aanbieden op het gebied van advies, opleiding en begeleiding te verbeteren. 

30 Het initiatief voor bijscholingstrajecten is gericht op laaggeschoolde volwassenen 
en is bedoeld om hen te helpen een minimumniveau van geletterdheid, 
rekenvaardigheid en digitale vaardigheden te bereiken. Dit programma kan worden 
ondersteund met EU-middelen uit onder andere het ESF, het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en Erasmus+, hoewel er geen specifieke middelen zijn 
toegewezen ten behoeve van digitale basisvaardigheden. In een uitvoeringsverslag van 
februari 201928 werd vastgesteld dat een aantal lidstaten prioriteit had gegeven aan 
digitale vaardigheden en het ESF had gebruikt om maatregelen te ondersteunen. In het 
verslag werd echter ook gesteld dat het aantal maatregelen niet overeenkwam met de 
omvang van de uitdaging, aangezien de maatregelen slechts betrekking hadden op 
enkele duizenden mensen, op een doelgroep van ongeveer 61 miljoen laaggeschoolde 
volwassenen. Bovendien waren de door de EU gecofinancierde maatregelen, ondanks 
een toenemende nadruk op digitale vaardigheden, eerder gericht op 
beroepsvaardigheden en werkgelegenheid dan op digitale vaardigheden, hoewel 
dergelijke vaardigheden zouden kunnen worden geïntegreerd in beroepsopleidingen. 
Naar aanleiding van dit verslag sprak de Raad29 zijn niet-aflatende steun uit voor 
bijscholingstrajecten en verzocht hij de Commissie de uitvoering te ondersteunen door 
middel van gerichte oproepen tot het indienen van voorstellen. 

31 De coalitie voor digitale vaardigheden en banen (coalitie) brengt lidstaten, 
ondernemingen, sociale partners, non-profitorganisaties en onderwijsaanbieders 
samen om het gebrek aan digitale vaardigheden op vier gebieden aan te pakken: 
digitale vaardigheden voor iedereen, digitale vaardigheden voor de beroepsbevolking, 
digitale vaardigheden voor ICT-specialisten en digitale vaardigheden in het onderwijs. 
Naast de doelstelling om de ontwikkeling van alomvattende nationale strategieën 

                                                        
28 Werkdocument van de diensten van de Commissie: Council Recommendation on Upskilling 

Pathways: New Opportunities for Adults; Taking stock of implementation measures, 
SWD(2019) 89 final. 

29 Conclusies van de Raad over de uitvoering van de aanbeveling van de Raad tot invoering 
van bijscholingstrajecten: nieuwe mogelijkheden voor volwassenen (2019/C 189/04). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0605(01)&from=NL
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inzake digitale vaardigheden van de lidstaten tegen medio 2017 te ondersteunen, 
moest de coalitie tegen 2020 de volgende doelstellingen behalen: 

o een miljoen werkloze jongeren opleiden met het oog op ICT-vacatures; 

o de bij- en omscholing van de beroepsbevolking ondersteunen en met name 
concrete maatregelen nemen ter ondersteuning van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s); 

o onderwijs en opleiding moderniseren om alle studenten en leerkrachten de 
mogelijkheid te bieden gebruik te maken van digitale instrumenten en materialen 
in hun onderwijs en leren; 

o de beschikbare financiële middelen opnieuw inzetten en gebruiken voor de 
ondersteuning van digitale vaardigheden en bewustmaking van het belang 
daarvan. 

32 Volgens de Commissie hadden bijna alle lidstaten tegen juni 2019 een nationale 
strategie voor digitale vaardigheden en hadden 25 lidstaten medio 2020 nationale 
coalities opgezet. Begin 2021 telde de coalitie ongeveer 550 leden, die tussen 
december 2016 en juli 2018 bijna 11 miljoen Europeanen uit alle leeftijdsgroepen 
(waarvan ongeveer de helft bestond uit basis- en middelbare schoolleerlingen) een 
kans boden om hun digitale vaardigheden te verbeteren30. Bijlage II bevat een 
overzicht van de geboekte voortgang bij de nationale strategieën en activiteiten van 
nationale coalities voor de vier doelgroepen31. Er zijn echter geen cijfers over de 
omvang van dergelijke activiteiten die gericht zijn op digitale basisvaardigheden van 
volwassenen. De Commissie monitort de toezeggingen van de leden van de coalitie via 
een specifiek instrument32, maar beschikt niet over een systeem voor de monitoring 
van de specifieke doelstellingen van de coalitie. 

Monitoring van digitale vaardigheden in het kader van het Europees Semester 

33 De Commissie monitort ook het niveau van digitale vaardigheden in de EU-
lidstaten in het kader van het Europees Semester. Uit tabel 2 blijkt dat het aantal 
referenties en aanbevelingen met betrekking tot digitale vaardigheden sinds 2017 over 
het algemeen is toegenomen. In 2020 werden voor alle lidstaten vaardigheden 

                                                        
30 Zie de EU-webpagina over de DSJC. 

31 Zie factsheets over nationale DSJC’s (situatie op 30 oktober 2020). 

32 De “pledgeviewer” van de coalitie. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/109-million-people-reached-upskilling-activities-digital-skills-and-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-coalitions
https://pledgeviewer.eu/
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vermeld en kregen negen lidstaten aanbevelingen in verband met digitale 
vaardigheden33; geen van de aanbevelingen had echter specifiek betrekking op digitale 
basisvaardigheden. Tekstvak 2 bevat de respons van één lidstaat op een recente 
aanbeveling in het kader van het Europees Semester. 

Tabel 2 — Aantal lidstaten dat landspecifieke aanbevelingen kreeg in het 
kader van het Europees Semester 

Landspecifieke aanbevelingen 2017 2018 2019 2020 

Lidstaten waarvoor vaardigheden 
werden vermeld 27 27 28 28 

Lidstaten die aanbevelingen kregen 
voor vaardigheden 5 9 18 10 

Lidstaten die aanbevelingen kregen 
voor digitale vaardigheden 0 3 6 9 

Bron: ERK, op basis van EU-publicaties van het Europees Semester. 

                                                        
33 Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Hongarije, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en het 

Verenigd Koninkrijk. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_nl
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Tekstvak 2 

Respons van Finland op een aanbeveling in het kader van het 
Europees Semester 
Finland scoort hoog in zowel de DESI als de OESO-indicatoren voor digitale 
basisvaardigheden. Het heeft geen strategie die specifiek op digitale 
basisvaardigheden is gericht, maar heeft gekozen voor een meer holistische 
aanpak. 

In 2018 heeft het zijn beroepsonderwijs- en -opleidingsstelsel (vocational 
education and training, VET) hervormd door een gemeenschappelijk VET-traject 
tot stand te brengen dat beschikbaar is voor jongeren en volwassenen, ongeacht 
hun leeftijd en voorgeschiedenis wat betreft onderwijs. Naar aanleiding van een 
aanbeveling in het kader van het Europees Semester van 201934 om te “zorgen 
voor betere vaardigheden en actieve inclusie, met name door middel van goed 
geïntegreerde diensten voor werklozen en inactieven”, bereidt de Finse regering 
een hervorming voor van het kader voor permanente educatie opdat meer 
burgers een diploma middelbaar en hoger onderwijs halen. 

Erasmus+ en het ESF waren de belangrijkste financieringsbronnen voor 
digitale vaardigheden 

34 De EU heeft geen specifieke financiering toegewezen aan de in het vorige deel 
geschetste initiatieven, die in de bestaande financieringsstromen zijn geïntegreerd. De 
Commissie specificeert geen speciaal voor digitale basisvaardigheden geoormerkte 
financiering, in overeenstemming met haar doelstelling om onderwijs- en 
opleidingsstelsels te ondersteunen die zijn gericht op verschillende doelgroepen en 
competenties, waaronder digitale vaardigheden, naast bijvoorbeeld werkgerelateerde 
opleidingen, creativiteit en kritisch denken. Volgens de Commissie betekent de 
veelheid aan programmadoelstellingen dat het oormerken van bedragen niet flexibel 
genoeg is om het mogelijk te maken dat de programma’s worden aangepast aan de 
lokale behoeften. 

35 We analyseerden de financiering die werd gebruikt voor digitale 
basisvaardigheden in de context van volwassenenonderwijs. De belangrijkste 
financieringsbronnen zijn het Erasmus+-programma (dat op EU-niveau wordt beheerd 

                                                        
34 Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 

hervormingsprogramma 2019 van Finland en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma 2019 van Finland, COM (2019) 526 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1560258806189&uri=CELEX:52019DC0526
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door de Commissie en haar Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en 
cultuur) en het ESF+ onder gedeeld beheer. Tekstvak 3 bevat meer details over het 
Cosme-programma. 

Tekstvak 3 

Cosme — een programma voor kmo’s 
Cosme is het rechtstreeks door de EU beheerde programma voor kmo’s, met een 
begroting van 2,3 miljard EUR voor de periode 2014-2020. Kmo’s zijn een 
belangrijk onderdeel van de economie van de EU: negen van de tien 
ondernemingen zijn een kmo en kmo’s genereren twee van de drie banen in 
Europa. Cosme heeft geen projecten die specifiek zijn gericht op digitale 
basisvaardigheden; de projecten ervan zijn doorgaans gericht op digitale 
vaardigheden voor specialisten op het gebied van ICT. 

36 Erasmus+ ondersteunt acties op het gebied van onderwijs en opleiding, jeugd en 
sport met een totale begroting van 16,45 miljard EUR voor de periode 2014-2020. Het 
biedt studenten, opleiders en leerkrachten mogelijkheden voor leermobiliteit en heeft 
tot doel de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en innovatie te bevorderen door 
middel van steun voor samenwerking en beleidshervormingen. Van zijn begroting 
werd 17 % toegewezen aan VET en 3,9 % aan volwassenenonderwijs35. In de 
Erasmus+-wetgeving worden digitale vaardigheden niet specifiek vermeld, maar wordt 
gewezen op de noodzaak om het niveau van kerncompetenties en -vaardigheden te 
verhogen “met name wat betreft hun relevantie voor de arbeidsmarkt en hun bijdrage 
tot een hechtere samenleving, met name door de mogelijkheden voor leermobiliteit te 
verruimen en de samenwerking tussen de onderwijs- en opleidingswereld en het 
beroepsleven te intensiveren”36. In alle jaarlijkse werkprogramma’s van de afgelopen 
zeven jaar wordt verwezen naar digitale vaardigheden. 

37 In de jaarlijkse uitvoeringsverslagen en het tussentijdse verslag worden digitale 
vaardigheden (zowel basis- als geavanceerde vaardigheden) echter niet specifiek 
vermeld, aangezien er geen specifieke output-/resultaatindicator voor digitale 
vaardigheden bestaat. De nauwkeurigste indicator voor de evaluatie van het 
programma inzake digitale vaardigheden is “het percentage deelnemers dat verklaart 
                                                        
35 Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 

2013 tot vaststelling van "Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs, 
opleiding, jeugd en sport, artikel 18. 

36 Verordening (EG) nr. 1288/2013, artikel 5, lid 1, onder a). 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
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zijn/haar kerncompetenties te hebben verbeterd”37. Dit is een subjectieve maatstaf, 
aangezien deze “voornamelijk gebaseerd is op de door deelnemers zelf gerapporteerde 
perceptie”38 via interviews en enquêtes. Volgens de tussentijdse evaluatie van 
Erasmus+ was 89 % van alle VET-studenten van mening dat zij hun 
beroepsvaardigheden hadden verbeterd39. 

38 In het kader van Erasmus+ waren er eind 2019 ongeveer 16 000 projecten met 
betrekking tot ICT — nieuwe technologieën, digitale competenties — waaronder 
ongeveer 4 300 projecten voor volwassenenonderwijs en VET40. De meeste van deze 
projecten dragen bij tot de verwerving van veel verschillende vaardigheden, 
waaronder digitale basisvaardigheden voor alle leeftijdsgroepen. Met een project voor 
nieuwe technologieën voor het onderwijzen van vreemde talen wordt het probleem 
van zwakke digitale vaardigheden niet aangepakt, maar worden bijvoorbeeld wel 
digitale onderwijsmethoden ingevoerd. Uit onze analyse bleek dat 133 van deze 
projecten uitsluitend betrekking hadden op digitale vaardigheden en dat slechts 
18 projecten uitsluitend betrekking hadden op de verwerving van digitale 
basisvaardigheden voor volwassenen. Andere projecten betroffen bijvoorbeeld de 
verwerving van gespecialiseerde ICT-vaardigheden of nieuwe onderwijsmethoden, 
zoals online leerplatforms. Dit betekent dat ongeveer 14 % van de Erasmus+-projecten 
die uitsluitend digitale competenties ondersteunen betrekking heeft op de verwerving 
van digitale basisvaardigheden door de volwassen bevolking. Voor alle door Erasmus+ 
ondersteunde projecten bedraagt het aandeel minder dan 0,1 %. Tekstvak 4 bevat 
voorbeelden van twee verschillende manieren om digitale basisvaardigheden te 
ondersteunen. 

                                                        
37 Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1288/2013, “Indicatoren voor de evaluatie van het 

programma”. 

38 Speciaal verslag nr. 22/2018 “Mobiliteit in het kader van Erasmus+: miljoenen deelnemers 
en Europese meerwaarde in veel opzichten, maar de prestatiemeting moet verder worden 
verbeterd", paragraaf 74. 

39 Werkdocument van de diensten van de Commissie: Tussentijdse evaluatie van het 
programma Erasmus+ (2014-2020), SWD(2018) 40 final, blz. 138, overzicht van resultaten. 

40 Website van de Europese Commissie over de resultaten van Erasmus+-projecten. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_nl
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Tekstvak 4 

Erasmus+-projecten ter verbetering van digitale basisvaardigheden 

TICTac+5541 
De gecombineerde leertechnieken voor 55-plussers omvatten opleiding voor 
leerkrachten die hun oudere studenten zoveel mogelijk willen aanmoedigen en 
leren het heft in handen te nemen, zodat zij de uitdagingen van ICT kunnen 
aangaan. Zij doen dit door het gebruik van ICT te bevorderen, maar wel op een 
kritische manier waarbij rekening wordt gehouden met de levenssituatie en 
behoeften van de studenten. Om deze doelstellingen te bereiken, zijn 
programma’s voor de uitwisseling van leerkrachten gepland voor een aantal 
landen binnen de EU (Estland, Finland, Hongarije, Nederland, Slowakije en het 
Verenigd Koninkrijk). De leerstof omvat: apparatuur voor alledaagse 
vaardigheden, ICT-ondersteunde opleiding inzake innovatie en creativiteit, en 
implementatie van webapplicaties voor de verbetering van taalcursussen. 

IDEAL — Integrating Digital Education in Adult Literacy (integratie 
van digitale geletterdheid in volwassenenonderwijs)42 

IDEAL is een strategisch partnerschap tussen België, Finland, Ierland, Italië, 
Nederland en Noorwegen, waarbij vijf aanbieders van volwassenenonderwijs en 
één niet-gouvernementele organisatie betrokken zijn. Het project is gericht op de 
verbetering van de digitale vaardigheden van leerkrachten in het 
volwassenenonderwijs die werken met kansarme groepen met het oog op de 
verbetering van de inzetbaarheid en het beroeps- en gemeenschapsonderwijs van 
laaggeschoolde volwassen studenten. 

Het IDEAL-projectteam heeft onderzocht welke vaardigheden in verschillende 
contexten nodig zijn en hoe de competenties van leerkrachten kunnen worden 
ontwikkeld door de uitwisseling van kennis, ervaringen en goede praktijken. Als 
gevolg van het project zijn leerkrachten en opleiders vaardiger geworden en 
hebben zij meer vertrouwen gekregen in de integratie van innovatieve digitale 
methoden in hun dagelijkse lessen, met inbegrip van multimediatoepassingen, 
videogebruik, virtuele leeromgevingen, sociale media en gamen. 

                                                        
41 Website van het Erasmus+-project TICTac+55: Gecombineerde leertechnieken voor mensen 

van 55 jaar en ouder. 

42 Website van het Erasmus+-project IDEAL — Integrating Digital Education in Adult Literacy. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details_nl#project/2017-1-ES01-KA104-037163
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details_nl#project/2017-1-ES01-KA104-037163
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details_nl#project/2017-1-ES01-KA104-037163
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details_nl#project/2015-1-FI01-KA204-009084
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39 Het ESF ondersteunt maatregelen in verband met een reeks doelstellingen, 
waaronder werkgelegenheid, beter onderwijs en betere opleiding. In de wetgeving 
voor 2014-2020 worden digitale vaardigheden43 genoemd als een gebied waarop het 
ESF kan bijdragen via zijn investeringsprioriteiten, waaronder die in verband met een 
leven lang leren en VET. Figuur 10 toont dat deze prioriteiten de op drie en vier na 
grootste toewijzingen binnen het ESF vertegenwoordigen, goed voor 14,6 miljard EUR. 

Figuur 10 — In het kader van het ESF geplande toewijzingen aan de 
verschillende interventiegebieden 

 
Bron: Berekeningen van de ERK op basis van het ESIF-opendataplatform. 

40 Bij fondsen onder gedeeld beheer, zoals het ESF, mogen de lidstaten zelf 
beslissen over de wijze waarop zij de middelen in het kader van de 
partnerschapsovereenkomsten en de operationele programma’s (programma’s) 
toewijzen. Met het oog op de voorbereiding van deze documenten heeft de Commissie 
in haar standpuntnota’s van 2012 aangegeven dat een aantal landen zou moeten 
overwegen prioriteit te geven aan digitale vaardigheden — zie tabel 3. 

                                                        
43 Artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1304/2013. 
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https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf
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Tabel 3 — Prioriteiten voor digitale vaardigheden in de standpuntnota’s 
van de Commissie van 2012 

Thematische doelstellingen waarin digitale 
vaardigheden worden vermeld Lidstaten 

Verbetering van de toegang tot en het gebruik 
en de kwaliteit van ICT BG, CZ, EE, ES, HR, IT, LV, PT 

Bevordering van duurzame en kwalitatief 
hoogstaande werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit 

AT, DE 

Investering in onderwijs, opleiding en 
beroepsopleiding voor vaardigheden en een 
leven lang leren 

HU, RO, SE, SI 

Geen vermelding van digitale 
vaardigheden/competenties 

BE, CY, DK, EL, FR, FI, IE, LT; LU, 
MT, NL, PL, SK, UK 

Bron: ERK, op basis van de standpuntnota’s van de Commissie van 2012. 

41 Op basis van onze analyse van toewijzingen aan de lidstaten stelden we vast dat 
van de 187 ESF-programma’s in 28 lidstaten er bij 29 programma’s in 10 lidstaten ICT-
opleidingen in volwassenenonderwijs of VET waren gepland (tabel 4). Het totaalbedrag 
van de geplande toewijzing voor de 28 lidstaten in het kader van de thematische 
doelstelling van het ESF voor onderwijs en opleiding bedraagt minder dan 0,6 % van de 
totale ESF-toewijzing voor de periode 2014-2020. 
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Tabel 4 — ESF-programma’s ter ondersteuning van de opleiding van 
volwassenen op het gebied van digitale vaardigheden in de lidstaten 

Lidstaat 

Gepland bedrag voor 
ICT-gerelateerde 

volwassenenopleiding 
(in miljoen EUR) 

Toegewezen EU-
steun voor door 

de 
beheersautoriteit 

geselecteerde 
concrete acties (in 

miljoen EUR) 

Totale door de 
begunstigden bij 

de 
beheersautoriteit 

gedeclareerde 
uitgaven, 

gerapporteerd 
aan de Commissie 
(in miljoen EUR) 

Polen 154,7 201,3 148,4 

Slowakije 132,5 5,8 3,7 

Italië 58,7 26,5 31,5 

Estland 55,5 30,7 18,1 

Hongarije 51,6 134,8 41,6 

Finland 16,9 5,9 7,5 

Spanje* 5,0 25,2 13,7 

Luxemburg 0,3 1,2 0,8 

Frankrijk Niet in programma's 
vermeld 1,5 3,0 

Verenigd 
Koninkrijk 

Niet in programma's 
vermeld 5,5 4,6 

Totaal 475,3* 438,4 272,8 
NB: Alle gegevens per 31 december 2019. Bij de totaalbedragen voor Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk wordt geen informatie over de geplande bedragen, maar wel informatie over de toegewezen 
bedragen gegeven.  

*Er is geen informatie over 2019 beschikbaar voor het Spaanse programma, 2014ES05SFOP016 — 
Extremadura, zodat alleen geaggregeerde gegevens tot 2018 in het totaalbedrag zijn opgenomen. 

Bron: ESIF-opendataplatform. 

42 Tabel 4, op basis van de jaarlijkse verslaglegging van de lidstaten aan de 
Commissie, illustreert dat eind 2019 de tien lidstaten die voornemens waren het ESF te 
gebruiken voor digitale vaardigheden in het kader van de thematische doelstelling 
onderwijs en opleiding samen 92 % van de financiering voor projecten hadden 
vastgelegd en 57 % hadden uitgegeven (zie details in Bijlage III). Er bestaan 
aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten: bij sommige programma’s waren nog geen 
kosten gemaakt, terwijl bij andere al projecten waren geselecteerd voor 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Categorisation/ESIF-2014-2020-categorisation-ERDF-ESF-CF-planned-/3kkx-ekfq
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steunverlening tegen aanzienlijk hogere kosten dan gepland. In totaal hadden deze 
lidstaten 439 miljoen EUR uit ESF-middelen toegewezen ter ondersteuning van de 
verwerving van digitale vaardigheden door middel van een leven lang leren en VET, 
wat overeenkomt met 0,5 % van de totale ESF-toewijzing voor de periode 2014-2020. 
Het ESF zou kunnen bijdragen aan de verwerving van digitale vaardigheden via andere 
thematische doelstellingen, zoals die met betrekking tot werkgelegenheid, sociale 
inclusie of institutionele capaciteitsopbouw, waardoor de totale steun wordt verhoogd 
tot ongeveer 2 % van de totale ESF-toewijzing. 

De impact van de COVID-19-steunmaatregelen van de Commissie op de 
programmeringsperiode 2014-2020 (Erasmus, operationele programma’s 
in het kader van het ESF) met betrekking tot digitale vaardigheden 

43 Als reactie op de COVID-19-crisis bieden de verordeningen inzake het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en het CRII+ de lidstaten flexibiliteit om 
bestaande, niet-bestede middelen te gebruiken en in te zetten waar ze het hardst 
nodig zijn. Eind november 2020 hadden 22 lidstaten (en het Verenigd Koninkrijk) om 
151 wijzigingen van hun ESF-programma’s verzocht met gebruikmaking van de 
flexibiliteit die wordt geboden door CRII en CRII+. In sommige gevallen ging het om het 
overhevelen van middelen vanuit projecten op het gebied van digitale vaardigheden. 

44 Het voorgestelde pakket herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa 
(Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, React-EU)44 omvat 
47,5 miljard EUR aan extra middelen die beschikbaar zullen worden gesteld voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 voor fondsen van het cohesiebeleid, waaronder 
het ESF. Voor het ESF zouden door React-EU gefinancierde maatregelen digitale 
vaardigheden kunnen omvatten. 

45 Erasmus+ publiceerde ook buitengewone oproepen ter ondersteuning van de 
digitale paraatheid van onderwijs, waarbij 100 miljoen EUR werd toegewezen voor de 
ondersteuning van projecten op het gebied van schoolonderwijs, VET- en hoger 
onderwijs. De uiterste datum voor de indiening van aanvragen voor deze oproepen 
was 29 oktober 2020 en de resultaten waren nog niet beschikbaar toen deze analyse 

                                                        
44 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en 
uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en 
werkgelegenheid” om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de 
context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en 
veerkrachtig herstel van de economie (React-EU), COM(2020) 451 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0451&lang1=NL&from=NL&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=6b42d871-b7de-4147-ab36-a1c388ce3644
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werd afgerond. Aangezien de oproepen echter niet op volwassenenonderwijs waren 
gericht, is het volgens de Commissie onwaarschijnlijk dat er projecten ter 
ondersteuning van digitale basisvaardigheden voor volwassenen zullen komen. 

De EU-voorstellen voor de toekomst (2021-2027) 

Europese vaardighedenagenda 

46 In de Europese vaardighedenagenda45 zijn kwantificeerbare doelstellingen 
vastgesteld voor zowel bijscholing (het verbeteren van bestaande vaardigheden) als 
omscholing (het leren van nieuwe vaardigheden) die de komende vijf jaar moeten 
worden verwezenlijkt. Het is het eerste voorstel voor de opname van een specifiek 
streefdoel om het aandeel burgers met ten minste elementaire digitale vaardigheden 
te verhogen: van 56 % in 2019 tot 70 % in 2025. De agenda bevat geen mijlpalen om 
deze doelstelling te bereiken. 

47 Om de doelstellingen van de agenda te verwezenlijken, raamt de Commissie dat 
er jaarlijks 48 miljard EUR van de publieke en particuliere sector moet komen. In de 
agenda worden negen EU-fondsen genoemd als mogelijke financieringsbronnen voor 
de periode 2021-2027. De belangrijkste fondsen zijn de faciliteit voor herstel en 
veerkracht met een totale voorgestelde begroting van 673,3 miljard EUR, het ESF+ met 
een voorgestelde begroting van 87,9 miljard EUR en Erasmus met een voorgestelde 
begroting van 23,4 miljard EUR. 

Faciliteit voor herstel en veerkracht 

48 In het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht zal 673,3 miljard EUR aan 
leningen en subsidies beschikbaar worden gesteld om hervormingen en investeringen 
van de lidstaten te ondersteunen. Daartoe moeten de lidstaten nationale plannen voor 
herstel en veerkracht opstellen met een samenhangend pakket hervormingen en 
openbare investeringsprojecten. Deze plannen moeten het hoofd bieden aan de 
uitdagingen die in het Europees Semester zijn vastgesteld, met name de door de Raad 
vastgestelde landspecifieke aanbevelingen, die digitale vaardigheden omvatten (zie 

                                                        
45 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Europese 
vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en 
veerkracht, COM(2020) 274 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0274
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paragraaf 33 en tabel 2). In deze context moedigt de Commissie de lidstaten aan om in 
hun plannen voor herstel en veerkracht investeringen en hervormingen op te nemen 
die gericht zijn op digitale vaardigheden en VET voor alle leeftijden, teneinde hun 
streefdoel van 70 % in 2025 te halen (zie paragraaf 46)46. 

49 Het standpunt van de Raad47 is dat ten minste 20 % (144,8 miljard EUR) moet 
worden besteed aan de “digitale transitie”, die digitale vaardigheden op alle niveaus 
omvat. In dit verband wordt in de conclusies van de Raad van 2 oktober 202048 
specifiek verwezen naar de verbetering van digitale vaardigheden in onderwijsstelsels. 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

50 De doelstellingen van het ESF+49 omvatten digitale vaardigheden — zij het niet 
noodzakelijkerwijs digitale basisvaardigheden. Het ESF+ heeft ook tot doel bij te 
dragen tot relevante aspecten van andere belangrijke EU-initiatieven en -activiteiten, 
met name de vaardighedenagenda voor Europa en bijscholingstrajecten. De geplande 
begroting van het ESF+ voor de periode 2021-2027 bedraagt 87,9 miljard EUR, maar er 
is geen specifieke toewijzing voor digitale vaardigheden. 

51 In de landverslagen in het kader van het Europees Semester 201950 presenteerde 
de Commissie voorlopige standpunten over prioritaire investeringsgebieden en 
randvoorwaarden voor de doeltreffende uitvoering van het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027. Dit vormde de basis voor een dialoog tussen de lidstaten en de 
Commissie over de programmering van de fondsen voor het cohesiebeleid (met 
inbegrip van ESF+). De Commissie was van mening dat 23 van de 27 lidstaten in hun 
programma’s aandacht moeten besteden aan digitale vaardigheden. 

                                                        
46 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank: 
Jaarlijkse strategie voor duurzame groei voor 2021, COM(2020) 575 final. 

47 Zie nota 11538/20 van het secretariaat-generaal van de Raad van 7 oktober 2020. 

48 Zie nota EUCO 13/20 van 2 oktober 2020. 

49 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
Europees Sociaal Fonds+ (ESF+), COM (2018) 382 final. 

50 2019: European Semester: Country Reports, bijlage D. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2020:0575:FIN
https://www.consilium.europa.eu/media/46069/st11538-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:52018PC0382
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_nl
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_nl
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_nl
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Nieuw Erasmus-programma voor 2021-2027 

52 De Commissie heeft een nieuw Erasmus-programma voorgesteld voor de 
periode 2021-202751, dat zowel digitale basisvaardigheden als geavanceerde digitale 
vaardigheden omvat en dat in wezen het programma van de voorgaande periode 
voortzet. Het nieuwe programma zal ook VET, digitale geletterdheid en 
volwassenenonderwijs ondersteunen, en digitale vaardigheden worden specifiek 
vermeld — zij het met speciale nadruk op geavanceerde digitale vaardigheden. 

Actieplan voor digitaal onderwijs 

53 In september 2020 heeft de Commissie een nieuw actieplan voor digitaal 
onderwijs 2021-2027 voorgesteld52. Een van de leidende beginselen van het actieplan 
is dat digitale geletterdheid essentieel is en dat digitale basisvaardigheden deel 
moeten uitmaken van de transversale kernvaardigheden waarover iedereen moet 
beschikken. Overeenkomstig deze leidende beginselen stelt zij een reeks maatregelen 
voor, zoals het gebruik van het Erasmus-programma voor de ondersteuning van de 
plannen voor de digitale transformatie van onderwijsinstellingen, de ontwikkeling van 
een Europees getuigschrift van digitale vaardigheden dat wordt erkend en aanvaard 
door regeringen, werkgevers en andere belanghebbenden in heel Europa, en een 
voorstel voor een aanbeveling van de Raad over de verbetering van het aanbod van 
digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding. 

Aanbeveling van de Raad tot versterking van de jongerengarantie 

54 De jongerengarantie van de EU is een verplichting die alle EU-lidstaten zijn 
aangegaan om te garanderen dat alle jongeren onder de 25 jaar nadat zij werkloos zijn 
geworden of het formele onderwijs hebben verlaten, binnen 4 maanden een 
deugdelijk aanbod krijgen voor een baan, voortgezet onderwijs, een plaats in het 
leerlingstelsel of een stage. In november 2020 heeft de Raad zijn aanbeveling uit 2013 
aangescherpt door onder meer de leeftijdsgroep te verruimen tot alle jongeren onder 

                                                        
51 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 

"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, en tot 
intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013, COM(2018) 367 final. 

52 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Actieplan voor digitaal 
onderwijs 2021-2027 — onderwijs en opleiding herbronnen voor het digitale tijdperk; 
COM(2020) 624 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2018:367:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1602778451601&uri=CELEX:52020DC0624
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de 30 jaar. De Raad heeft de lidstaten ook aanbevolen gebruik te maken van DigComp 
(zie paragraaf 09) om de digitale vaardigheden te beoordelen van alle jongeren die 
geen werk hebben, geen onderwijs of opleiding volgen en zijn ingeschreven voor de 
jongerengarantie, zodat alle jongeren die dit nodig hebben een specifieke opleiding 
krijgen aangeboden ter verbetering van hun digitale vaardigheden53. 

Actualisering van de indicator voor digitale vaardigheden 

55 De Commissie zal een herziene methodologie invoeren voor de indicator voor 
digitale vaardigheden. De indicator zal worden aangepast door de toevoeging van een 
vijfde competentiegebied “veiligheid” aan de vier bestaande gebieden van de huidige 
ICT-omgeving. Met deze herziening zal de samengestelde indicator voor digitale 
vaardigheden van Eurostat worden afgestemd op de actualisering van de aanbeveling 
van de Raad inzake de “sleutelcompetenties voor een leven lang leren” van 2018 en zal 
de indicator ook het digitalecompetentiekader vanaf 2021 beter weerspiegelen.  

                                                        
53 Aanbeveling van de Raad van 30 oktober 2020: Een brug naar banen — Versterking van de 

jongerengarantie en tot vervanging van de Aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 tot 
invoering van een jongerengarantie (2020/C 372/01). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32020H1104%2801%29
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Slotopmerkingen 

Belangrijkste punten van de analyse 

56 Digitale basisvaardigheden worden steeds belangrijker voor de beroepsbevolking 
en zijn voor veel beroepen vaak al vereist. Volwassenen die niet over deze 
basisvaardigheden beschikken, zullen zowel op hun werk als in hun privéleven 
problemen ondervinden. Dit is met name het geval voor oudere, lager opgeleide en 
werkloze volwassenen (zie de paragrafen 12-17, figuur 4 en figuur 7). 

57 Hoewel de lidstaten de primaire verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van 
vaardigheden hebben, heeft de EU de uitdaging al lang onderkend en heeft zij een 
aantal stappen ondernomen om de lidstaten te ondersteunen bij de aanpak van het 
ontoereikende niveau van digitale basisvaardigheden. Zij heeft dit gedaan door middel 
van richtsnoeren en aanbevelingen en door steun te verlenen aan 
samenwerkingsnetwerken. In dit verband heeft de Commissie een internationaal 
erkend digitalecompetentiekader vastgesteld, de ontwikkeling van nationale 
strategieën inzake digitale vaardigheden ondersteund en geholpen bij het opzetten 
van nationale coalities voor digitale vaardigheden en banen in bijna alle EU-lidstaten. 
De door de Commissie gebruikte indicatoren tonen echter aan dat de niveaus van 
digitale basisvaardigheden in de lidstaten, ondanks een gestage toename van het 
bereik en de omvang van het EU-optreden in de afgelopen vijf jaar, niet significant zijn 
verbeterd (zie de paragrafen 05, 06, 09, 14,figuur 4 en figuur 6). 

58 Er zijn aanzienlijke verschillen in vaardigheidsniveaus binnen en tussen de 
lidstaten. De vaardigheidsniveaus in de lidstaten komen overeen met die in landen 
buiten de EU waarvoor vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn: de best presterende 
lidstaten behoren wereldwijd tot de koplopers, maar de lidstaten die onderaan staan, 
zijn niet beter dan de slechts presterende derde landen. Voor deze groep lidstaten is 
de situatie tijdens de periode 2015-2018 geleidelijk verslechterd, wat erop wijst dat de 
digitale kloof niet alleen een probleem is tussen samenlevingen binnen een lidstaat, 
maar ook tussen landen die op dit gebied sterk en die zwak presteren (zie de 
paragrafen 18-21, figuur 8 en figuur 9). 

59 Sinds 2010 heeft de EU een aantal verschillende initiatieven op het gebied van 
digitale vaardigheden ontplooid, vaak als onderdeel van ruimere maatregelen. Het is 
een breed onderwerp, waarbij veel belanghebbenden op een groot aantal niveaus 
betrokken zijn, zoals een groot deel van de bevolking, verschillende bestuursniveaus, 
het onderwijs en het bedrijfsleven. Het resultaat is een reeks maatregelen op EU-
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niveau die parallel lopen en gedeeltelijk met elkaar verweven zijn (zie paragraaf 23 en 
tabel 1). 

60 Hoewel digitale geletterdheid en digitale vaardigheden in de Digitale Agenda voor 
Europa als prioriteit voor het ESF werden voorgesteld voor de periode 2014-2020, 
maakten projecten die specifiek zijn gericht op ICT-gerelateerde opleiding in de 
lidstaten ongeveer 2 % uit van de ESF-financiering. De Commissie concludeerde dat de 
maatregelen die specifiek op de bijscholing van volwassenen zijn gericht, ontoereikend 
waren. Ook de financiering van projecten in het kader van Erasmus+ voor digitale 
basisvaardigheden van volwassenen weerspiegelde slechts een klein percentage van 
de totale financiering (zie de paragrafen 25, 30 en 34-41). 

61 Voor de periode na 2020 heeft de EU nu een duidelijk streefdoel vastgesteld, 
namelijk dat het percentage burgers met ten minste elementaire digitale vaardigheden 
tegen 2025 70 % moet bedragen, tegen een referentiescenario van 56 % in 2019. 
Volgens de Commissie zal hiervoor een jaarlijkse investering van 48 miljard EUR nodig 
zijn, die uit zowel particuliere als nationale en internationale publieke bronnen moet 
komen. Met het oog op deze doelstelling heeft de EU een aantal initiatieven opgezet 
en EU-middelen toegewezen die gericht zijn op digitale basisvaardigheden voor 
volwassenen (zie de paragrafen 46-55). 

Uitdagingen voor de toekomst 

62 We constateerden een aantal belangrijke uitdagingen voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen die voor de komende EU-programmeringsperiode zijn 
vastgesteld: 

63 Adequate financiering voor de verbetering van digitale vaardigheden speelt een 
belangrijke rol. De kans dat beleidsdoelstellingen worden verwezenlijkt, is groter als 
financieringsbronnen en -bedragen worden vastgesteld, zelfs als deze louter indicatief 
zijn. Hoewel in de Europese vaardighedenagenda melding wordt gemaakt van de 
verschillende EU-fondsen die de uitvoering kunnen ondersteunen, omvat deze geen 
specificatie van de hiermee gemoeide bedragen. 

64 In de Europese vaardighedenagenda zijn geen mijlpalen vastgesteld om de 
algemene doelstelling te bereiken en bijvoorbeeld ook geen minimumniveau dat door 
alle landen moet worden gehaald. Dergelijke specifieke streefdoelen en mijlpalen 
zouden bijvoorbeeld helpen bij het monitoren van de uitvoering van het beleid om de 
digitale kloof te verkleinen tussen landen die sterk en die zwak presteren. 
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65 Wat de monitoring betreft, is de samengestelde indicator van Eurostat een nuttig 
instrument voor de beoordeling van het niveau van de digitale vaardigheden van EU-
burgers en deze zal ook dienen om de vooruitgang te monitoren bij het bereiken van 
het streefdoel dat 70 % van de mensen tegen 2025 ten minste over elementaire 
digitale vaardigheden beschikt. Door het actualiseren van de indicator en het 
uitbreiden van het toepassingsgebied ervan met een element “veiligheid” vanaf 2021 
wordt de indicator op nuttige wijze afgestemd op het DigComp-kader, maar zullen de 
waarden ervan veranderen. De Commissie neemt maatregelen om dit effect te 
verminderen, maar een wijziging van de berekening van de indicator kan nog steeds 
van invloed zijn op de haalbaarheid van het streefdoel voor 2025. 

66 Wat de monitoring betreft, was het voor de Commissie moeilijk om door de EU 
gefinancierde projecten vast te stellen voor de bijscholing van volwassenen — met 
behulp waarvan hun digitale vaardigheden in de periode 2014-2020 ten minste het 
basisniveau zouden bereiken — en om te beoordelen in hoeverre die projecten tot 
deze doelstelling hadden kunnen bijdragen. Voor de periode 2021-2027 zou het 
vermogen om dergelijke projecten te monitoren de EU helpen te beoordelen of de 
maatregelen al dan niet succesvol waren. 

Deze analyse werd door kamer II onder leiding van mevrouw Iliana Ivanova,  
lid van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op 20 januari 2021. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 President 
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Verklarende woordenlijst, acroniemen 
en afkortingen 
Beroepsbevolking: iedereen die in de directe productie van goederen en diensten 
werkzaam is of actief werk zoekt 

Beroepsonderwijs en -opleiding (Vocational Education and training, VET): onderwijs 
en opleiding om mensen uit te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn 
voor de arbeidsmarkt 

Cedefop: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding 

Cosme: EU-programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine 
en middelgrote ondernemingen 

COVID-19: coronavirusziekte 2019 

DESI: index van de digitale economie en samenleving (Digital Economy and Society 
Index) 

DG CNECT: directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie 

DG EAC: directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur 

DG EMPL: directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie 

DG ESTAT: directoraat-generaal Eurostat (Europese statistieken) 

DG GROW: directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en 
Midden- en Kleinbedrijf 

DigComp: Europees digitalecompetentiekader voor burgers 

DSI: indicator voor digitale vaardigheden (Digital Skills indicator) 

DSJC: coalitie voor digitale vaardigheden en banen (Digital Skills and Jobs Coalition) 

Een leven lang leren: alle leeractiviteiten die gedurende het gehele leven worden 
ondernomen om kennis, vaardigheden en competenties te verbeteren 

Erasmus+: een EU-programma ter ondersteuning van onderwijs, opleiding, jeugd en 
sport in Europa, met name door universiteitsstudenten de kans te geven in het 
buitenland te studeren en ervaring op te doen 
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Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO): een EU-fonds dat de 
economische en sociale cohesie in de EU versterkt door de financiering van 
investeringen die ongelijkheden tussen regio’s verkleinen 

Europees Sociaal Fonds (ESF): een EU-fonds voor het creëren van onderwijs- en 
arbeidskansen en het verbeteren van de situatie van personen die het risico lopen in 
armoede te vervallen 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+): de opvolger van het Europees Sociaal Fonds voor 
2021-2027 

Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF): de vijf belangrijkste EU-fondsen, 
die samen de economische ontwikkeling in de hele EU ondersteunen: het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij 

EUROSAI: Europese organisatie van hoge controle-instanties — een van de regionale 
groepen van de Internationale Organisatie van hoge controle-instanties (INTOSAI), 
bestaande uit de HCI’s van 49 Europese landen en de Europese Rekenkamer 

Faciliteit voor herstel en veerkracht: EU-fonds om de economische en sociale 
gevolgen van de COVID-19-pandemie te verzachten en de economieën en 
samenlevingen van de lidstaten duurzamer en veerkrachtiger te maken en beter voor 
te bereiden op de groene en digitale transities 

Herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa (Recovery Assistance for 
Cohesion and the Territories of Europe, React-EU) instrument voor aanvullende 
financiering voor de voortzetting en uitbreiding van de investeringsinitiatieven voor 
coronavirusrespons (CRII en CRII+) 

ICT: informatie- en communicatietechnologie 

I-DESI: internationale index van de digitale economie en samenleving (International 
Digital Economy and Society Index) 

Investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII): pakket maatregelen om als antwoord 
op de COVID-19-uitbraak het flexibel gebruik van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen mogelijk te maken 

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s): een op omvang gebaseerde 
aanduiding van ondernemingen en andere organisaties op grond van het aantal 
personeelsleden en bepaalde financiële criteria. Kleine ondernemingen hebben minder 
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dan 50 personeelsleden in dienst en een omzet of een balanstotaal van maximaal 
10 miljoen EUR. Middelgrote ondernemingen hebben minder dan 250 personeelsleden 
in dienst en een omzet van maximaal 50 miljoen EUR of een balanstotaal van maximaal 
43 miljoen EUR. 

OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

Operationeel programma: het basiskader voor de uitvoering van door de EU 
gefinancierde cohesieprojecten in een bepaalde periode dat de prioriteiten en 
doelstellingen weerspiegelt die zijn vastgelegd in partnerschapsovereenkomsten 
tussen de Commissie en de afzonderlijke lidstaten 

PIAAC: programma voor de internationale beoordeling van competenties van 
volwassenen (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) 

Standpuntnota: document waarin het kader wordt geschetst voor de dialoog tussen 
de Commissie en een lidstaat over de voorbereiding van de 
partnerschapsovereenkomst en de operationele programma’s 

Strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en 
opleiding (ET 2020): een forum waar lidstaten het onderwijsbeleid kunnen bespreken, 
beste praktijken kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren 

Volwassenenonderwijs: leeractiviteiten na beëindiging van het initieel onderwijs, 
onderdeel van het EU-beleid inzake een leven lang leren 
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Bijlagen 

Bijlage I — Meting van digitale vaardigheden 
We verwijzen naar vier informatiebronnen over digitale vaardigheidsniveaus: 

1) De indicator voor digitale vaardigheden van Eurostat (DSI) werd ontwikkeld in 
samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek en 
DG CNECT en werd voor het eerst gepubliceerd in 2015. Deze indicator is 
gebaseerd op het digitalecompetentiekader, een breed aanvaard en 
wetenschappelijk ontwikkeld competentiekader voor digitale vaardigheden. De 
indicator is gebaseerd op geselecteerde activiteiten in verband met internet- of 
softwaregebruik door personen tussen de 16 en 74 jaar op vier specifieke 
gebieden (informatie, communicatie, probleemoplossing en 
softwarevaardigheden). Er zijn vier niveaus gepubliceerd: geen vaardigheden, 
zwakke vaardigheden, basisvaardigheden en ten minste basisvaardigheden. De 
digitale vaardigheidsniveaus van degenen die de afgelopen drie maanden geen 
gebruik hadden gemaakt van internet (een categorie die snel afneemt), konden 
niet worden beoordeeld. 

De indicator voor digitale vaardigheden is beschikbaar voor 2015, 2016, 2017 en 
2019. Hij is gebaseerd op de communautaire enquête over het gebruik van ICT in 
huishoudens en door particulieren. De gegevens worden door de nationale 
bureaus voor de statistiek in elke lidstaat verzameld en aan Eurostat toegezonden 
voor validering en aggregatie. Eurostat maakt de indicator op zijn website 
beschikbaar in verschillende uitsplitsingen (naar leeftijd, geslacht, onderwijs, 
inkomenskwartiel en economische activiteit). 

2) De index van de digitale economie en samenleving (DESI) is een samengestelde 
index die relevante indicatoren voor de digitale prestaties van Europa samenvat 
en de ontwikkeling van de EU-lidstaten op het gebied van digitaal 
concurrentievermogen volgt. Bij het meten van digitale vaardigheden wordt in de 
dimensie menselijk kapitaal van de DESI rekening gehouden met 
internetvaardigheden (op basis van de hiervoor genoemde indicator voor digitale 
vaardigheden van Eurostat), en geavanceerde ICT-vaardigheden (berekend op 
basis van het aantal werkende ICT-specialisten en ICT-afgestudeerden). 

3) In de internationale DESI wordt de DESI uitgebreid tot 18 landen buiten de EU om 
een bredere vergelijking van digitale prestaties mogelijk te maken. Aangezien de 
onderliggende DESI-gegevens van Eurostat voor sommige landen niet beschikbaar 
zijn, werden verschillende indicatoren gebruikt voor de dimensie menselijk 
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kapitaal. Voor het meten van ten minste elementaire vaardigheden werd de 
indicator “personen die in de afgelopen twaalf maanden software voor 
tekstverwerking hebben gebruikt” toegepast op basis van de OESO-statistieken 
over informatie- en communicatietechnologie van 2019. De I-DESI-methodologie 
is daarom minder complex en geavanceerd dan die van de DESI. 

4) PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) is 
het OESO-programma voor de beoordeling en analyse van competenties van 
volwassenen. De belangrijkste enquête in het kader van PIAAC is het onderzoek 
naar de competenties van volwassenen. Deze enquête meet de bekwaamheid van 
volwassenen in belangrijke vaardigheden op het gebied van informatieverwerking 
— geletterdheid, numerieke vaardigheid en probleemoplossing — en verzamelt 
informatie en gegevens over de wijze waarop volwassenen hun vaardigheden 
thuis, op het werk en in de bredere samenleving gebruiken. In de enquête wordt 
de bekwaamheid van een volwassene in het oplossen van problemen in 
technologierijke omgevingen gemeten en wordt geprobeerd om meer te 
onderzoeken dan louter instrumentele vaardigheden die verband houden met de 
kennis over en het gebruik van digitale technologieën. De cognitieve dimensies 
van probleemoplossing staan centraal bij de beoordeling, met gebruikmaking van 
ICT als secundair instrument. Deze enquête is ook een test en geen 
zelfbeoordeling, zoals bij de Eurostat-enquête wel het geval is. PIAAC werd in drie 
rondes voltooid in de 32 OESO-landen en 3 subnationale OESO-entiteiten, 
waaronder Vlaanderen (België), Engeland (Verenigd Koninkrijk) en Noord-Ierland 
(Verenigd Koninkrijk). 

De bekwaamheidsniveaus worden als volgt beoordeeld: 

o Onder niveau 1 (OESO-gemiddelde 14,6 %): taken zijn gebaseerd op 
welomschreven problemen waarbij slechts één functie binnen een generieke 
interface wordt gebruikt. 

o Niveau 1 (OESO-gemiddelde 28,3 %): op dit niveau zijn voor taken doorgaans het 
gebruik van algemeen beschikbare en vertrouwde technologische applicaties 
vereist, zoals e-mailsoftware of een webbrowser. Het probleem kan worden 
opgelost ongeacht of de respondent zich bewust is van en gebruik maakt van 
specifieke instrumenten en functies (bijv. een sorteerfunctie). De taken omvatten 
enkele stappen en een minimumaantal operators. 

o Niveau 2 (OESO-gemiddelde: 24,7 %): op dit niveau zijn voor taken doorgaans het 
gebruik van zowel generieke als meer specifieke technologische applicaties 
vereist. De taak kan meerdere stappen en operators omvatten. Om verkeerde 
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antwoorden uit te sluiten, kan evaluatie van de relevantie van een reeks 
onderwerpen vereist zijn. Er kan behoefte zijn aan een zekere mate van integratie 
en inductief redeneren. 

o Niveau 3 (OESO-gemiddelde 5,1 %): op dit niveau zijn voor taken doorgaans het 
gebruik van zowel generieke als meer specifieke technologische applicaties 
vereist. Het gebruik van instrumenten (bijv. een sorteerfunctie) is vereist om tot 
de oplossing te komen. De taak kan meerdere stappen en operators omvatten. Er 
worden doorgaans hoge eisen gesteld op het gebied van monitoring. Er zullen 
zich waarschijnlijk onverwachte uitkomsten en impasses voordoen. Om verkeerde 
antwoorden uit te sluiten, kan evaluatie van de relevantie en betrouwbaarheid 
van informatie vereist zijn. 

De belangrijkste verschillen tussen de samengestelde indicator van Eurostat, de DESI 
en het PIAAC van de OESO worden hieronder weergegeven in tabel 5. 

Tabel 5 — Vergelijking van de meting van digitale vaardigheden 

Dimensie DG ESTAT (DESI) PIAAC (OESO) 

Definitie van digitale 
vaardigheden Op basis van DigComp 

Combinatie van ICT-
vaardigheden en 
cognitieve elementen 
(probleemoplossing) 

Vaardigheidsniveaus 
Geen 
vaardigheden/basisvaardigheden/ten 
minste basisvaardigheden 

Niveau 1-3, onder 
niveau 1 

Enquêtemethode 
Zelfbeoordeling door middel van de 
enquête over het gebruik van ICT in 
huishoudens 

Test per computer die 
begint met een 
achtergrondvragenlijst 
en een ICT-toets 

Vergelijkbaarheid in 
tijd en geografisch 
gebied 

Ja Nee, slechts 
één cyclus 

Doelstelling Vergelijking, EU-
beleidsondersteuning 

Basis voor nationale 
strategieën voor 
vaardigheden, 
vergelijking 

Actualiteit 2015-2017, 2019 Eenmaal in 2011, 2014 
of 2017 
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Dimensie DG ESTAT (DESI) PIAAC (OESO) 

Meetgebied Alle lidstaten 

In 2011-2012: België 
(Vlaanderen), 
Denemarken, 
Duitsland, Estland, 
Finland, Frankrijk, 
Ierland, Italië, 
Nederland, Oostenrijk, 
Polen, Slowakije, 
Spanje, Tsjechië, 
Verenigd Koninkrijk 
(Engeland en Noord-
Ierland) en Zweden; in 
2014-2015: 
Griekenland, 
Litouwen, Slovenië; 
in 2017: Hongarije. 
Veel andere leden van 
de OESO 

Leeftijd van de 
bestreken populatie 16-74 16-65 

Bron: ERK, op basis van informatie van Eurostat, DG CNECT en de OESO. 



51 

Bijlage II — Nationale coalities voor digitale vaardigheden en banen (National Digital Skills and Job 
Coalitions, NDSJC) 

Land Strategie 
medio 2019 NDSJC Belangrijkste doelstellingen 

Aandeel activiteiten per doelgroep (in %) 
Alle 

burgers 
Onderwijs ICT-

specialisten 
Beroepsbevolking 

Oostenrijk Ja Ja 

De Oostenrijkse alliantie voor digitale vaardigheden en beroepen is in juni 2020 van start 
gegaan. Zij is een essentieel onderdeel van het digitale actieplan dat momenteel op 
nationaal niveau wordt ontwikkeld. In zowel het hoofdstuk inzake onderwijs als bij het 
horizontale vraagstuk inzake crisisbestendigheid zijn de bevindingen met betrekking tot 
digitalisering naar aanleiding van de COVID-19-lockdownfase met name verwerkt in de 
planning van het werkprogramma van de alliantie voor 2020/2021 en wordt hiermee 
rekening gehouden. Als eerste component van de alliantie is de adviesraad van DigComp in 
maart begonnen met zijn werkzaamheden als orgaan voor kwaliteitsbewaking voor de 
toewijzing aan het digitale-competentiemodel voor Oostenrijk. 

Geen informatie beschikbaar 

België Nee Ja 
De Belgische nationale coalitie is een actieve gemeenschap van organisaties, niet-
gouvernementele organisaties, onderwijsinstellingen, arbeidsdiensten en sociale partners. 
Zij heeft één duidelijke doelstelling: op inclusieve wijze digitale vaardigheden van Belgen 
verbeteren met het oog op huidige en toekomstige banen. 

35 % 25 % 30 % 10 % 

Bulgarije Nee Ja 

Het belangrijkste doel van de nationale digitale alliantie (DNA) is om nieuwe technologieën 
voor meer mensen aantrekkelijk te maken, het potentieel van digitale technologieën voor 
alle burgers doeltreffend te benutten en de ontwikkeling van de ICT-sector in Bulgarije te 
ondersteunen. De DNA werkt samen met en verenigt het werk van bedrijven, universiteiten 
en overheden in Bulgarije en helpt de prioriteiten van de digitale agenda voor Europa te 
verwezenlijken. 

10 % 60 % 10 % 20 % 

Kroatië Nee Ja 

De Kroatische nationale coalitie voor digitale vaardigheden en banen wil het groeiende 
potentieel van de ICT-sector in Kroatië benutten om de banengroei in het land te 
bevorderen en een substantiële bijdrage te leveren aan de Kroatische economie. De coalitie 
wil deze doelstelling bereiken door meer gekwalificeerde ICT-specialisten in Kroatië op te 
leiden en naar Kroatië te halen om de vaardigheidskloof aan te pakken. 

10 % 25 % 55 % 10 % 

https://www.digitalaustria.gv.at/initiativen/wirtschaft/projekte-wirtschaft/digitale-kompetenzen.html
http://www.digitalbelgium.be/
http://www.digitalalliance.bg/
https://digitalnakoalicija.hup.hr/koalicija/
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Land Strategie 
medio 2019 NDSJC Belangrijkste doelstellingen 

Aandeel activiteiten per doelgroep (in %) 
Alle 

burgers 
Onderwijs ICT-

specialisten 
Beroepsbevolking 

Cyprus Ja Ja 

De Cypriotische nationale coalitie Grow Digital CY wil de verspreiding en verbetering van 
digitale vaardigheden bevorderen om de discrepantie tussen het kleine aantal ICT-
specialisten en het grotere aantal vacatures aan te pakken. De belanghebbenden hebben 
maatregelen voorgesteld om te zorgen voor een adequaat en permanent aanbod van 
hooggekwalificeerde afgestudeerden overeenkomstig de behoeften van de arbeidsmarkt. 

10 % 70 % 10 % 10 % 

Tsjechië Ja Ja 

DigiKoalice draagt bij tot de verbetering van de digitale geletterdheid van alle Tsjechische 
burgers door digitale vaardigheden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te bevorderen. 
Dit draagt op zijn beurt bij tot de versterking van het concurrentievermogen van de 
Tsjechische economie. DigiKoalice bereikt dit multifunctionele doel door samenwerkende 
organisaties en belanghebbenden en hun activiteiten symbiotisch met elkaar te verbinden. 

20 % 40 % 20 % 20 % 

Denemarken Ja Ja 

De Deense nationale coalitie stelt gemeenschappelijke doelstellingen vast en nodigt de 
betrokken partijen uit zich aan te sluiten en samen een actieplan op te stellen voor het 
dichten van de vaardigheidskloof. Hoewel Denemarken tot de meest gedigitaliseerde 
landen behoort, blijkt uit onderzoek dat meer dan 1 miljoen Deense burgers tussen de 16 
en 65 jaar een gebrek aan digitale vaardigheden heeft. Ook in de ICT-sector in Denemarken 
bestaat een kritieke vaardigheidskloof die mettertijd lijkt toe te nemen. 

60 % 10 % 5 % 25 % 

Estland Ja Ja 

De Estse nationale coalitie streeft ernaar de kloof op het gebied van digitale vaardigheden 
te dichten door zich te richten op programma’s waarmee grote delen van de bevolking 
kunnen worden opgeleid op het gebied van digitale vaardigheden. De coalitie bestaat uit 
beleidsmakers, aanbieders van e-diensten en IT-opleidingsbedrijven. Zij heeft 
zelfgefinancierde en grootschalige opleidingsinitiatieven ontwikkeld om de digitale 
vaardigheidskloof te verkleinen. Het doel van deze activiteiten is het aantal mensen in 
Estland dat geen computers of internet gebruikt terug te brengen tot 5 %. 

80 % 10 % 10 % 

Finland Ja Nee 

Frankrijk Ja Ja 

De Franse nationale coalitie brengt lokale en nationale actoren samen die actief zijn op 
digitaal gebied. Het is een sterk partnerschap waarbij belanghebbenden samenwerken om 
de kloof op het gebied van digitale vaardigheden in Frankrijk volgens een pragmatisch plan 
te verkleinen. Zij dragen ook bij tot het in kaart brengen, ontwikkelen en verspreiden van 
goede praktijken. 

10 % 10 % 30 % 50 % 

Duitsland Ja Nee 

http://www.digitaljobs.cyprus-digitalchampion.gov.cy/
http://www.digikoalice.cz/
https://dit.dk/da/Om-Dansk-IT
http://www.vaatamaailma.ee/projektid/eesti-digioskuste-koostookoda
http://www.french-digital-coalition.fr/
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Land Strategie 
medio 2019 NDSJC Belangrijkste doelstellingen 

Aandeel activiteiten per doelgroep (in %) 
Alle 

burgers 
Onderwijs ICT-

specialisten 
Beroepsbevolking 

Griekenland Ja Ja 
De prioriteiten van de Griekse nationale coalitie zijn de bevordering van de digitale 
transformatie van overheidsinstanties, digitale vaardigheden in het onderwijs door middel 
van programmering en internetveiligheid. Daarnaast heeft zij een horizontale prioriteit om 
digitale vaardigheden en IT-carrières voor vrouwen en meisjes te bevorderen. 

30 % 34 % 2 % 34 % 

Hongarije Ja Ja 

De samenwerking tussen verschillende leden van de Hongaarse nationale coalitie begon 
een aantal jaren voordat deze officieel in december 2016 van start ging. De coalitie werd 
opgericht om de discussies tussen belanghebbenden over het vinden van oplossingen voor 
het tekort aan digitaal geschoolde mensen op de Hongaarse arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken en om de regering te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
adequate strategieën. 

5 % 35 % 30 % 30 % 

Ierland Ja Ja 

De Ierse coalitie voor digitale vaardigheden en banen is een partnerschap met meerdere 
belanghebbenden dat gericht is op de aanpak van de kloof op het gebied van digitale 
vaardigheden. Vertegenwoordigers van de academische wereld, alle onderwijssectoren, 
het bedrijfsleven, de overheid en de non-profitsector zijn bijeengekomen om ervoor te 
zorgen dat Ierland zich aansluit bij de Europese inspanningen ter bevordering van inclusie 
met het oog op een voortdurende integrale verbetering van de digitalisering. 

25 % 25 % 30 % 20 % 

Italië Ja Ja 

Het doel van de Italiaanse coalitie is de overbrugging van verschillende sociale en culturele 
digitale kloven die bij de Italiaanse bevolking bestaan, en de bevordering van digitale 
inclusie en de ontwikkeling van vaardigheden voor toekomstige werkzaamheden. De 
coalitie zal met name maatregelen nemen om digitale vaardigheden bij alle burgers te 
bevorderen door hun leer- en zelfontwikkelingsinstrumenten (zelfbeoordelingspakketten, 
e-boeken, onlinecursussen) aan te reiken en mensen te helpen de nieuwe diensten en 
instrumenten voor digitaal burgerschap actief en verantwoord te gebruiken. 

53 % 22 % 25 % 

Letland Ja Ja 

De Letse nationale coalitie, die in maart 2013 is opgericht, biedt diverse belanghebbenden 
een plek om de doelstellingen inzake de ontwikkeling van digitale vaardigheden voor 
Letland te bespreken en uit te voeren en samen te werken aan gezamenlijke initiatieven. 
Sinds het begin zijn de partners bezig met grootschalige opleidingsprojecten voor digitale 
vaardigheden voor kmo’s, werknemers, ICT-specialisten, jongeren en alle burgers. De 
coalitie heeft ook actief gewerkt aan de bevordering van digitale diensten. 

32 % 27 % 23 % 18 % 

Litouwen Ja Ja 
De Litouwse nationale digitale coalitie bevordert digitale vaardigheden voor het dagelijks 
leven en op het werk en moedigt iedereen, met name jongeren, aan een leven lang te leren 
om het algemene digitale potentieel te vergroten. 

50 % 10 % 20 % 20 % 

http://www.nationalcoalition.gov.gr/
http://ivsz.hu/tudasbazis/emberi-eroforras-digitalis-munkaero/
https://www.digitalcoalition.ie/about/
https://innovazione.gov.it/it/repubblica-digitale/
http://eprasmes.lv/
http://www.skaitmeninekoalicija.lt/en/about/
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Land Strategie 
medio 2019 NDSJC Belangrijkste doelstellingen 

Aandeel activiteiten per doelgroep (in %) 
Alle 

burgers 
Onderwijs ICT-

specialisten 
Beroepsbevolking 

Luxemburg Ja Ja 

Digital Luxembourg, Chambre de Commerce en Chambre des Métiers hebben in 
september 2019 de nationale coalitie nieuw leven ingeblazen. De coalitie brengt 
particuliere en publieke belanghebbenden bijeen voor het opstellen van een nationale 
agenda en het coördineren van concrete maatregelen om de digitale vaardigheden van de 
regio snel te vergroten. Om de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden, focuste de coalitie 
zich tijdens de COVID-19-crisis op de nieuwe perspectieven van digitale vaardigheden, met 
name in verband met telewerken, behoeften aan opleiding en omscholing en gevolgen voor 
de arbeidsmarkt. Zij wil dat haar website als centraal contactpunt fungeert voor initiatieven 
op het gebied van digitale vaardigheden/banen. 

Geen informatie beschikbaar 

Malta Ja Ja 

De eSkills Malta Foundation is een coalitie die bestaat uit vertegenwoordigers van de 
overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs; zij heeft tot doel advies te geven over het 
huidige en toekomstige beleid inzake digitale vaardigheden, bij te dragen aan de uitbreiding 
van onderwijsprogramma’s op ICT-gebied, een programma voor beroepsontwikkeling op 
het gebied van ICT aan te sturen, campagnes te voeren en het Maltese e-
vaardighedenpotentieel te bevorderen. 

20 % 30 % 30 % 20 % 

Nederland Ja Ja 

De Nederlandse coalitie beoogt in Nederland een beweging te ontwikkelen die gericht is op 
en toonaangevend is voor digitale vaardigheden voor inclusie, innovatie en economische 
voordelen. De centrale gedachte achter dit doel ligt in de snelle digitale ontwikkelingen 
waarvoor aanvullende digitale vaardigheden zijn vereist. De Nederlandse coalitie richt zich 
op de voorbereiding van burgers op alle niveaus op de digitale transformatie en wil dat 
digitale en programmeervaardigheden de hoeksteen van de onderwijsprogramma’s 
worden. 

15 % 50 % 20 % 15 % 

Polen Ja Ja 

Het doel van de Broad Alliance of Digital Skills is de ontwikkeling van Polen te bevorderen 
door gebruik te maken van het volledige potentieel van beschikbare moderne 
informatietechnologieën die alle aspecten van de samenleving en de economie ingrijpend 
veranderen. De coalitie streeft dit na door het verspreiden van digitaal onderwijs en 
duurzame ontwikkeling van digitale vaardigheden die zijn aangepast aan de dynamische 
veranderingen op de arbeidsmarkt. 

15 % 50 % 20 % 15 % 

https://www.digitalcoalition.lu/
http://eskills.org.mt/en/Pages/Home.aspx
http://www.ecp.nl/
http://umiejetnoscicyfrowe.pl/
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Land Strategie 
medio 2019 NDSJC Belangrijkste doelstellingen 

Aandeel activiteiten per doelgroep (in %) 
Alle 

burgers 
Onderwijs ICT-

specialisten 
Beroepsbevolking 

Portugal Ja Ja 

INCoDe.2030 is gericht op het vergroten van de digitale competenties van alle Portugese 
burgers om beter in te spelen op de uitdagingen van de digitale samenleving. Hierbij is een 
breed scala van belanghebbenden betrokken; het doel is dat Portugal tegen 2030 op 
digitaal gebied een digitaal geavanceerd land is. INCoDe.2030 verwacht dat elk Portugees 
huishouden tegen 2030 toegang tot internet zal hebben en dat het aantal frequente 
internetgebruikers zal toenemen tot 90 %. 

25 % 25 % 25 % 25 % 

Roemenië Ja Ja 

De Roemeense nationale coalitie (Skills4IT) is een open platform met diverse 
belanghebbenden: beleidsmakers, ICT-bedrijven, verenigingen, aanbieders van 
opleidingen en niet-gouvernementele organisaties die betrokken zijn bij de digitale 
transformatie. De activiteiten zijn gericht op de uitrol van programmeer- en IT-lessen in 
scholen, het organiseren van cursussen over cyberbeveiliging en educatieve 
evenementen. De coalitie biedt ook opleidingen om de digitale vaardigheden van de 
beroepsbevolking te verbeteren. 

15 % 40 % 30 % 15 % 

Slowakije Ja Ja 
De Slowaakse nationale coalitie (Digitálna Koalícia) brengt partners uit de overheid, de 
particuliere en non-profitsector en de academische wereld samen om Slowaken van alle 
leeftijden voor te bereiden op werken en leven in de opkomende digitale economie. Met 
de activiteiten van de coalitie werden tot nu toe meer dan 30 000 mensen bereikt. 

10 % 30 % 30 % 30 % 

http://www.incode2030.gov.pt/en/
http://coalitiait.ro/
http://digitalnakoalicia.sk/
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Land Strategie 
medio 2019 NDSJC Belangrijkste doelstellingen 

Aandeel activiteiten per doelgroep (in %) 
Alle 

burgers 
Onderwijs ICT-

specialisten 
Beroepsbevolking 

Slovenië Ja Ja 

De nationale digitale coalitie van Slovenië werd in 2016 gevormd door belanghebbenden 
uit verschillende sectoren. De digitale coalitie is een open nationaal forum dat alle 
belanghebbende partijen samenbrengt. Zij kunnen betrokken worden bij het werk van de 
coalitie, ongeacht of zij voorstander zijn van of kritisch staan tegenover de nieuwe 
mogelijkheden en veranderingen die de digitale transformatie met zich meebrengt. 

25 % 30 % 20 % 25 % 

Spanje Ja Ja 

De Spaanse nationale coalitie brengt ongeveer 200 belanghebbenden bijeen, zoals IT-
bedrijven, onderwijs- en opleidingsinstellingen, vakbonden, stichtingen, verenigingen en 
overheidsorganisaties. De coalitie geeft actief vorm aan het debat over de ontwikkeling 
van een pool van digitaal talent in Spanje en bevordert de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt dankzij digitale vaardigheden. 

10 % 35 % 35 % 20 % 

Zweden Ja Ja 

De algemene doelstelling van de coalitie is tweeledig: ten eerste wil zij de activiteiten in 
verband met digitale vaardigheden die de afzonderlijke leden van de coalitie reeds 
ontplooien of voornemens zijn te ontplooien, zichtbaar maken en de effecten van deze 
activiteiten wederzijds versterken. Ten tweede wil zij een gemeenschappelijk evenement 
organiseren dat is gericht op gendergelijkheid. De belangrijkste drijvende kracht achter de 
doelstellingen van de coalitie is de digitale beleidsstrategie van de Zweedse regering, die 
in mei 2017 werd gepresenteerd. 

20 % 30 % 30 % 20 % 

Bron: ERK, op basis van factsheets over nationale DSJC’s. 

http://www.digitalna.si/
http://ametic.es/es/proyectos/digital-skills-jobs-coalition
https://www.itot.se/2019/01/digital-skills-jobs-coalition-sweden/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-coalitions
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Bijlage III — Financiële informatie over de uitrol van het ESF-
programma voor de afzonderlijke lidstaten vanaf eind 2019 
De door de lidstaten gerapporteerde financiële gegevens zijn gedefinieerd in 
artikel 112 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 houdende gemeenschappelijke 
bepalingen: 

“1. Ten behoeve van het toezicht dient de lidstaat uiterlijk op 31 januari, 31 juli en 
31 oktober voor elk operationeel programma de volgende gegevens elektronisch bij de 
Commissie in, uitgesplitst naar prioritaire as: 
a) de totale en publieke subsidiabele kosten van de concrete acties en het aantal
concrete acties dat voor steun is geselecteerd;
b) de totale subsidiabele uitgaven die door de begunstigden bij de
managementautoriteit zijn gedeclareerd.”

Deze gegevens worden door de lidstaten doorgegeven via het SFC2014 (het platform 
voor de elektronische uitwisseling van informatie over gedeeld fondsbeheer tussen de 
lidstaten en de Europese Commissie) en worden vervolgens ook op het ESIF-
opendataplatform gepubliceerd. 

In deze tabellen zijn de geplande en gebruikte bedragen voor alle ESF-programma’s 
gecategoriseerd. De juistheid van de gegevens wordt door de lidstaten gewaarborgd. 

De ERK berekende de bedragen in tabel 4 voor de interventiegebieden 117 — 
Verbetering van de gelijke toegang tot een leven lang leren, en 118 — Versterking van 
beroepsonderwijs en opleiding, die ESF-investeringsprioriteiten 10iii en 10iv 
vertegenwoordigen. We hebben deze bedragen gefilterd voor het secundaire 
thema 05 “Het verbeteren van de toegankelijkheid, het gebruik en de kwaliteit van 
informatie- en communicatietechnologieën”. Secundaire thema’s zijn bedoeld om 
informatie te verzamelen over ESF-uitgaven die bijdragen tot horizontale secundaire 
sectorale thema’s en doelstellingen, zoals — in ons geval — het verbeteren van de 
toegankelijkheid, het gebruik en de kwaliteit van informatie- en 
communicatietechnologieën. In de definitieve gegevensverzameling worden idealiter 
de bedragen weergegeven die in het onderwijs aan de verwerving van digitale 
vaardigheden worden besteed. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Categorisation/ESIF-2014-2020-categorisation-ERDF-ESF-CF-planned-/3kkx-ekfq
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Categorisation/ESIF-2014-2020-categorisation-ERDF-ESF-CF-planned-/3kkx-ekfq


ERK-team 
Deze analyse door de ERK inzake digitale basisvaardigheden voor volwassenen biedt 
een overzicht en analyse van de verschillende manieren waarop de EU de 
inspanningen van de lidstaten ondersteunt om het aantal mensen van de 
beroepsbevolking dat niet over ten minste elementaire digitale vaardigheden beschikt, 
terug te dringen. 

Deze analyse werd vastgesteld door controlekamer II “Investeringen ten behoeve van 
cohesie, groei en inclusie”, die onder leiding staat van ERK-lid Iliana Ivanova. De 
controle werd geleid door ERK-lid Iliana Ivanova, ondersteund door Mihail Stefanov, 
kabinetschef en James Verity, kabinetsattaché; Niels-Erik Brokopp, hoofdmanager; 
Dieter Böckem, taakleider; Agota Krenusz, adjunct-taakleider; Jussi Bright, 
Katarzyna Solarek en Michele Zagordo, controleurs. 
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Het wordt tegenwoordig steeds belangrijker 
om over een redelijk niveau van digitale 
vaardigheden te beschikken, zowel op het 
werk als daarbuiten. In 2019 hadden heel 
veel volwassenen in de EU geen digitale 
basisvaardigheden, wat wijst op een “digitale 
kloof” tussen volwassenen met en volwassenen 
zonder deze vaardigheden. De afgelopen jaren is 
er weinig vooruitgang geboekt bij het verkleinen 
van deze kloof.
In deze analyse onderzoeken we wat de EU heeft 
gedaan om de situatie te verbeteren en wat 
zij voor de periode 2021-2027 heeft gepland. 
Hoewel de EU de lidstaten meer begeleiding en 
ondersteuning heeft geboden, waren er relatief 
weinig door de EU gefinancierde projecten die 
op digitale basisvaardigheden voor volwassenen 
waren gericht. Op basis van onze analyse wijzen 
we op de voornaamste uitdagingen waarmee 
de EU wordt geconfronteerd bij de toekomstige 
aanpak van de digitale kloof.
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