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...en krijg inzicht in de 
digitale geletterdheid van 

de leerlingen op uw school

Doe mee aan het onderzoek ICILS...



Zijn jongeren in Nederland voldoende voorbereid op het leven in 
een digitale wereld? Kunnen zij naast omgaan met internet en 
computers ook inschatten of de informatie die zij online vinden 
betrouwbaar is? En welke rol speelt de school hierin? 
ICILS onderzoekt deze belangrijke vragen rondom 
de digitale geletterdheid van jongeren en het ICT-
gebruik in het onderwijs. 

Doet u mee aan ICILS en helpt u de digitale 
geletterdheid van uw leerlingen in kaart te 
brengen?

Wat is ICILS?

Het onderzoek ICILS (International 
Computer and Information Literacy 
Study) brengt de digitale geletterdheid 
onder tweedeklassers in het voortgezet 
onderwijs in kaart.
Het onderzoek bestaat uit twee 
onderdelen:

I digitale opdrachten voor leerlingen 
om hun digitale vaardigheden in kaart 
te brengen (deze afname vindt op 
school plaats);

II vragenlijsten voor leraren, 
ICT-coördinator, schoolleider en 
leerlingen over onder andere hun 
persoonlijke ICT-gebruik en dat op 
school.

ICILS wordt in 34 landen uitgevoerd. We 
kunnen de Nederlandse resultaten daarom 
vergelijken met andere landen. Bovendien 
neemt Nederland voor de tweede keer 
deel, waardoor we veranderingen kunnen 
meten.

Welke informatie levert ICILS op?

Aan de hand van de digitale opdrachten en 
de vragenlijsten brengt ICILS de volgende 
resultaten in kaart:

de digitale geletterdheid van 
leerlingen in de tweede klas van het 
voortgezet onderwijs;

verschillen in digitale geletterdheid 
tussen leerlingen binnen Nederland 
en leerlingen uit andere landen;

het verband tussen leerling-
kenmerken, zoals schoolniveau, 
sociaaleconomische status en 
ICT-gebruik thuis en op school, en 
hun digitale geletterdheid.

Vragen die ICILS 
zal beantwoorden:

Zijn leerlingen zich voldoende 
bewust van de gevolgen van het 
online delen van informatie?
Kunnen leerlingen inschatten of 
online informatie betrouwbaar is?
Welke leerlingen hebben meer of 
juist minder moeite met digitale 
vaardigheden?



Hoe meld ik me aan?

Stuur een mail naar info@icils2023.nl en geef aan wanneer en 
hoe wij u het beste kunnen bereiken of anders bellen wij u zo snel 

mogelijk met meer informatie.

Uw school is geselecteerd 
om mee te doen aan ICILS!

Voor dit onderzoek selecteert ICILS 
willekeurig een aantal scholen, klassen, 
leraren en schoolleiders in Nederland. U 
bent daar één van. Uw school vertegen-
woordigt daarmee veel andere scholen in 
Nederland. Het is daarom belangrijk dat 
u aan dit onderzoek meedoet: dit zorgt 
ervoor dat de resultaten representatief zijn 
voor alle scholen in Nederland. 
Doet u mee?

Wat houdt deelname aan 
ICILS in?

Afhankelijk van de grootte van uw school 
worden er één of twee klassen uit het 
tweede leerjaar willekeurig geselecteerd 
om digitale opdrachten te maken en een 
online vragenlijst in te vullen. Dit duurt 
in totaal ongeveer 3,5 uur. De school 
bepaalt wanneer de digitale opdrachten 
plaatsvinden, in april, mei of juni 2023. 
Een instructeur van het Nederlandse 
ICILS-team zal de digitale opdrachten 
begeleiden.
Ook worden maximaal vijftien 
geselecteerde leraren, een ICT-coördinator 
en een schoolleider gevraagd om een 
online vragenlijst in te vullen van dertig 
minuten. Invullen kan op een zelfgekozen 
moment in april, mei en juni 2023, in één 
keer of in delen. De vragenlijst kan op elk 
moment worden gepauzeerd en op een 
later moment worden afgerond.

Elke deelnemende school wordt gevraagd 
een schoolcoördinator aan te wijzen. Dit is 
de contactpersoon voor het ICILS-team.  
De schoolcoördinator levert gegevens 
over de geselecteerde klas(sen) aan. Hij 
of zij organiseert vervolgens een moment 
en ruimte voor de digitale opdrachten, en 
doet een check van de ICT-faciliteiten.
We werken met een vast aanspreekpunt 
vanuit het onderzoeksteam dat de school-
coördinator zoveel mogelijk ondersteunt.

Wat levert deelname aan 
ICILS mij op?

Als dank voor deelname aan het ICILS-
onderzoek:

ontvangt elke school 
een individueel 
schoolrapport, met 
aansluitend een 
(online) adviesgesprek
over de resultaten. 
In het schoolrapport worden de 
resultaten van de school afgezet 
tegen de landelijke resultaten;

ontvangen alle leraren, ICT-coördi-
natoren en de schoolcoördinator een 
cadeaubon ter waarde van 15 euro 
voor hun tijdsinzet;

ontvangen alle leerlingen die hebben 
deelgenomen een passend bedankje; 

maakt elke school waar meer dan de 
helft van de geselecteerden meedoet 
kans op één van de 20 ICT-gadgets
die worden verloot na afloop van het 
onderzoek.



Wie zijn betrokken bij ICILS? 

ICILS wordt in Nederland uitgevoerd door 
Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam 
en I&O Research. Internationaal wordt ICILS 
gecoördineerd door IEA (International Association 
for the Evaluation of Educational Achievement).

Het ICILS-team in Nederland wordt ondersteund 
door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap.

Heeft u vragen over het onderzoek of 
wilt u uw school aanmelden? 

Neem contact op via info@icils2023.nl.

Meer informatie vindt u op www.icils2023.nl


