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DEEL1 : ALGEMENE ONDERZOEKSVERKENNING

1.1. Vertaal het thema / informatievraag in een aantal trefwoorden of zoektermen

• Digitale kloof (Google, Wikipedia)

• Digital Divide (Google, Wikipedia)

• E-inclusie (Bing, mediawijs.be)

• Digitale geletterdheid (Ecosia, Knack.be)

• Het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (VSNG) (Google Chrome, Wikipedia)

• La fracture numérique (Limo)

• Digitale trapvelden (Google Chrome, encyclo.nl)

• Digital gap (Google Chrome, Translate)

1.2. Zoektermen vergelijken

“DIGITALE KLOOF”
Soort bron Aantal

Totaal zoekresultaten op Google 44.400 resultaten
Boek 38.100 resultaten
Artikel krant 11.700 resultaten
Organisaties 23.700 resultaten
Afbeelding 7.270 resultaten
Video 6.930 resultaten
Eindwerk 4.780 resultaten
Nieuws 4.050 resultaten
Hoofdstuk in boek 1.240 resultaten

“DIGITALE KLOOF”
Soort bron Aantal

Totaal zoekresultaten op Ecosia 19.000 resultaten
Boek 10.900 resultaten
Artikel krant 7 160 resultaten
Organisaties 19 800 resultaten
Afbeelding 6.460 resultaten
Video 14.200 resultaten
Eindwerk 2 270 resultaten
Nieuws 18 500 resultaten
Hoofdstuk in boek 5 100 resultaten
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“Het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid”
Soort bron Aantal

Totaal zoekresultaten op Ecosia 133 resultaten
Boek 28 resultaten
Artikel krant 32 resultaten
Organisaties 94 resultaten
Afbeelding 8 resultaten
Video 38 resultaten
Eindwerk 2 resultaten
Nieuws 58 resultaten
Hoofdstuk in boek 13 resultaten

“Het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid”
Soort bron Aantal

Totaal zoekresultaten op Bing 138 resultaten
Boek 58 resultaten
Artikel krant 39 resultaten
Organisaties 171 resultaten
Afbeelding 15 resultaten
Video 78 resultaten
Eindwerk 3 resultaten
Nieuws 94 resultaten
Hoofdstuk in boek 34 resultaten

“E-INCLUSIE”
Soort bron Aantal

Totaal zoekresultaten op Google 12.400 resultaten
Boek 8.010 resultaten
Artikel krant 2.640 resultaten
Organisaties 14.400 resultaten
Afbeelding 1.520 resultaten
Video 6.060 resultaten
Eindwerk 396 resultaten
Nieuws 9.290 resultaten
Hoofdstuk in boek 2.610 resultaten
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“E-INCLUSIE”
Soort bron Aantal

Totaal zoekresultaten op Bing 11.700 resultaten
Boek 2.900 resultaten
Artikel krant 3.800 resultaten
Organisaties 3.780 resultaten
Afbeelding 4.860 resultaten
Video 5.200 resultaten
Eindwerk 37 resultaten
Nieuws 6.700 resultaten
Hoofdstuk in boek 1.710 resultaten

1.3. Verkennende zoekopdracht via Limo.

“DIGITALE KLOOF”
Soort bron Aantal

Totaal zoekresultaten op Limo 127 resultaten
Books 62 resultaten
Articles 49 resultaten
Text Resources 35 resultaten
dissertations 29 resultaten
Other 3 resultaten
Audiovisual materials 2 resultaten
Book Chapters 2 resultaten
Physical items 89 resultaten
Online acces 46 resultaten
Peer-reviewed 1 resultaat

“Het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid”
Soort bron Aantal

Totaal zoekresultaten op Limo 1 resultaat
Text Resources 1 resultaat
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“E-INCLUSIE”
Soort bron Aantal

Totaal zoekresultaten op Limo 148 resultaten
Books 110 resultaten
dissertations 59 resultaten
Text Resources 53 resultaten
Articles 24 resultaten
Other 6 resultaten
Conference Proceedings 1 resultaat
Audiovisual materials 1 resultaat
Journals 1 resultaat
Book Chapters 1 resultaat
Physical items 81 resultaten
Online acces 68 resultaten
Peer-reviewed 13 resultaten

1.4. C.R.A.P – test

Beoordeling concrete bronnen uit de resultatenlijst (1.2)

  1) Krantenartikel van Het Nieuwsblad “Digitale kloof” (Ecosia) 
(https://www.nieuwsblad.be)

Wanneer werd de bron gemaakt?

21/08/2018

Is er een literatuurlijst? Wordt er verwezen naar bronnen van informatie?

Bron: BELGA

Is de inhoud onpartijdig of gaat het om iemands mening?

Het artikel is gebaseerd op cijfermateriaal, dus het lijkt me in dat opzicht onpartijdig, en eventueel 
bruikbaar.

   ‘Digitale kloof blijft grote uitdaging in Brussels gewest’

Currency 
= actualiteit

Reliability
= betrouwbaarheid

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180821_03675520
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Wie schreef/maakte het materiaal? Wie is verantwoordelijk?

De auteur werd niet vermeld in het artikel. Eindverantwoordelijkheid: Liesbeth Van Impe en Pascal Weiss, 
hoofdredactie

Met welke bedoeling is het materiaal geschreven (overtuigen, verkopen, informeren) ?

Het artikel werd geschreven met de bedoeling de aandacht te vestigen op een probleem, louter 
informatief.

Wie is het doelpubliek?

Voor iedereen, voornamelijk voor Brusselaars.

Wordt er reclame gemaakt voor een product of een dienst ?

Neen

Algemeen besluit

Hoewel De Standaard Online beschouwd wordt als meest betrouwbare online nieuwssite, zou ik 
voor dit onderwerp een artikel van Het Nieuwsblad ook wel gebruiken. Aangezien de auteur niet 

vermeld is zou ik dit wel proberen achterhalen, zodat ik dit kan vermelden in mijn opdracht.

Authority
= autoriteit

Point of view
= objectiviteit

  2) Organisatie“Het Vlaams steunpunt nieuwe geletterdheid” (Bing) 
(https://www.linc-vzw.be)

Wanneer werd de bron gemaakt?

LINC (vroeger VSNG) staat voor Lezen, Informatie en communicatie, het is een VZW die werd opgericht in 
1981.

De site ziet er heel jong en fris uit met tal van aantrekkelijke initiatieven. Deze wordt heel up-to-date 
gehouden, en constant bijgewerkt.

 NIEUW - C@fé LINC

Currency 
= actualiteit

https://www.linc-vzw.be/
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Is er een literatuurlijst? Wordt er verwezen naar bronnen van informatie?

LINC vzw wil als ‘beweging’ actief initiatieven ondersteunen die sensibiliseren rond het thema geletterdheid 
zoals ‘Week van de geletterdheid’,’Digitale Week, #bibvooriedereen en Voorleesweek. Dit gebeurt ism 

VOVCO, Mediawijs, Cultuurconnect, VVBAD en Iedereen Leest.

Is de inhoud onpartijdig of gaat het om iemands mening?

LINC vzw wil iedereen ondersteuning bieden en een gezonde dosis vertrouwen aanreiken om
te werken aan zijn geletterdheid en te kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving. Het is een 

onpartijdige,laagdrempelige VZW.

Wie schreef/maakte het materiaal? Wie is verantwoordelijk?

Kenneth Shenning is de ‘digiweet’. Zijn contactgegevens staan heel duidelijk vermeld, dus ik vermoed 
dat hij ook degene is die dit artikel schreef, indien ik dit zou gebruiken zou ik dit zeker navragen. De 

eindverantwoordelijke is Dirk Bocken.

Met welke bedoeling is het materiaal geschreven (overtuigen, verkopen, informeren) ?

Vooral informatief en zeer laagdrempelig.

Wie is het doelpubliek?

Volwassenen (19-65 jaar), senioren (+65 jaar) mensen in (kans)armoede, etnisch-culturele 
minderheden. werkzoekenden, laaggeletterden, professionelen.

Wordt er reclame gemaakt voor een product of een dienst ?

Neen

Algemeen besluit

Ik kende deze VZW niet, ik vind het een zeer aantrekkelijk aanbod.
De website oogt heel mooi, is zeer toegankelijk en informatief. Zeker het vermelden waard.

Authority
= autoriteit

Point of view
= objectiviteit

Reliability
= betrouwbaarheid
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Wie schreef/maakte het materiaal? Wie is verantwoordelijk?

Auteur: Stella Bergsma

Authority
= autoriteit

  3) Boek“E-inclusie” (Google) 
(https://www.standaardboekhandel.be)

Wanneer werd de bron gemaakt?

14/02/2019

Currency 
= actualiteit

Is er een literatuurlijst? Wordt er verwezen naar bronnen van informatie?

Geen zicht op, zonder het boek.

Is de inhoud onpartijdig of gaat het om iemands mening?

Vanuit een persoonlijke visie geeft ze haar onomwonden mening over de wijze waarop vooral de rechten 
van vrouwen in de lagere sociale klasse opnieuw lijken te zijn gereduceerd tot nul.

Het feit dat ze zoveel expertise heeft over dit onderwerp kan het wel interessant maken mee te nemen in 
de opdracht.

Reliability
= betrouwbaarheid

Ik doe mee! Een boek over participatie & sociale inclusie

https://www.linc-vzw.be/
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Met welke bedoeling is het materiaal geschreven (overtuigen, verkopen, informeren) ?

Het is een autobiografisch verhaal, het ongecensureerde verhaal van een ervaringsdeskundige die 
niet steeds weer wil veroordeeld te worden vanwege haar sociale positie.

Wie is het doelpubliek?

Iedereen die geïnteresseerd is in dit thema.

Wordt er reclame gemaakt voor een product of een dienst ?

Neen

Algemeen besluit

Stella is ‘ervaringsdeskundig’ op het gebied van gendergerelateerd geweld, maar ook gediplomeerd 
hulpverlener. Ze heeft zich na haar beroepsopleiding verder ontwikkeld in verschillende holistische 

therapieën. Ik denk dat deze invalshoek een heel andere visie geeft op het onderwerp.

1.5. Kritische terugblik

a. Omschrijf kort hoe het zoekproces is verlopen.

Aangezien ik reeds redelijk veel ervaring heb in het opzoeken verliep het wel vlot. De trefwoorden en 
zoektermen heb ik opgezocht via verschillende browsers, via Wikipedia, Limo, ook gezocht in vertalingen 
en synoniemen en afbeeldingen om relevante informatie en zoektermen te vinden. Ik heb zoektermen 
ingegeven in zoekbalk in Google, Bing en Yahoo, dubbele aanhalingstekens gebruikt, om gerichter te zoeken.

b. Zou je andere/extra trefwoorden gebruiken ? Welke ? 

Voorlopig ben ik tevreden met de zoekresultaten, aan de hand van deze trefwoorden. Het is soms moeilijk 
om de tijd niet uit het oog te verliezen, dit is voor mij een uitdaging en een valkuil. 

c. Welke informatie en welke bronnentypes vond je niet ? Hoe verklaar je dit ?

Bij klikken op ‘afbeeldingen’ zie je er heel veel maar niet het juiste aantal, als ik vb: ’ “digitale kloof” 
afbeeldingen’ ingeef krijg ik wel aantallen maar minder afbeeldingen. Rondgevraagd aan mensen (die 
betere computervaardigheden hebben dan ik) hoe ik dit best aanpak. Ik heb niet echt een éénduidig 
antwoord gekregen. 

d. Heb je nog andere bemerkingen, vaststellingen, voornemens ?

Ik heb reeds veel bijgeleerd, de zoekmachine Ecosia was mij onbekend, ik ben van plan om deze nog 
te gebruiken. Vooral Limo had ik ook nog nooit gebruikt, en lijkt me zeer interessant, om zeer gericht 
informatie op te zoeken.

Point of view
= objectiviteit
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1.6. Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag

Wat zou je precies willen weten of onderzoeken over jouw thema ?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die digitaal minder vaardig zijn niet gediscrimineerd worden?

Welke componenten dienen in acht genomen te worden om een e-inclusiebeleid op maat uit te bouwen?

Hoe kunnen we de problemen, angsten en drempels die tot digitale uitsluiting leiden best aanpakken?
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DEEL2 : DE BASISTEKST

2.1. Bronvermelding

Mariën, I., & Schurmans, D. (2017). e-inclusie en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties 

(Prospective Research for Brussels). Retrieved from https://www.ilsemarien.com/single-

post/2017/01/26/NIEUW-Rapport-e-inclusie-en-jongeren-in-maatschappelijk-kwetsbare-situaties

2.2. Bronvermelding bis

Enerzijds door indicatoren voor digitale uitsluiting te identificeren en in te vullen; anderzijds door een
diepgaande kwalitatieve analyse van digitale uitsluiting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Schurmans,  
Mariën, Laenens, &De Coninck, 2017)

2.3. Context

Het geheel rond de tekst

De doelstelling van dit onderzoeksproject is tweeledig. In de eerste plaats wil het onderzoeksproject 
bijdragen tot de verbetering van het welzijn en welbevinden van kwetsbare jongeren door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen bij de uitwerking van een beter digitaal en sociaal inclusiebeleid 
voor kwetsbare jongeren. In de tweede plaats wil het onderzoeksproject een meerwaarde bieden door 
mechanismen van uitsluiting beter in kaart te brengen. Enerzijds door indicatoren voor digitale uitsluiting te 
identificeren en in te vullen; anderzijds door een diepgaande kwalitatieve analyse van digitale uitsluiting in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Schurmans et al., 2017, p.16)

De auteurs

Auteurs van eindrapport: Dana Schurmans, Ilse Mariën, Willemien Laenens, Jan De Coninck

iMinds- SMIT, Vrije Universiteit Brussel

Voor wie is het geschreven?

Voor diverse betrokken actoren :

a. Actief op het veld (middenveldorganisaties/vrijwilligersorganisaties)
b. Beleidsactoren betrokken bij de problematiek
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2.4. Verneem meer over de auteurs

Ilse Mariën
Senior Researcher

Dana 
Schurmans
PhD Researcher

Ilse Mariën trad in 2007 in dienst bij SMIT, waar ze heeft gewerkt aan verschillende 
onderzoeksprojecten met betrekking tot sociale implicaties en beleidsaspecten van 
digitale media. In februari 2016 verdedigde ze met succes haar doctoraat.

Zij richt zich vooral op onderzoek naar de sociale impact van digitaliseringsprocessen en 
onderzoek naar de vraag wie onderhevig is aan digitale uitsluiting, en meer over welk 
beleid, acties en initiatieven nodig zijn om ervoor te zorgen dat elke burger kan 
deelnemen aan de huidige digitale samenleving. 

Dana Schurmans studeerde summa cum laude af als master Communicatiewetenschap 
aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) in 2011 met een proefschrift over de sociale 
impact van sociaal kapitaal op digitale inclusie bij vrouwen van middelbare leeftijd.

Na haar afstuderen sloot ze zich aan bij imec-SMIT als een PhD-onderzoeker en begon ze 
aan een 4-jarig project van Prospective Research for Brussels. Het doel van het project 
is om beleidsaanbevelingen te formuleren met betrekking tot digitale uitsluiting en 
inclusie in een stedelijke context, en in het bijzonder gericht op jongeren met een risico 
op uitsluiting.

Willemien 
Laenens
Researcher

Jan 
De Coninck
Communication 
and New Media 
Society Depart-
ment

Als communicatiemedewerker is Jan De Coninck verantwoordelijk voor de uiteindelijke 
redactie van persberichten en ander materiaal (flyers, posters, brochures, website, ...), 
het onderhouden van persrelaties en het organiseren van (pers) evenementen. 
Met behulp van een crossmediaal communicatieplan (websites, nieuwsbrieven, soci-
ale media ...) houdt hij de PWC’s en andere organisaties die een actieve rol spelen op 
het gebied van armoedebestrijding op de hoogte van beleidsveranderingen en andere 
belangrijke veranderingen in de sector. Samen met een team van communicatieprofessi-
onals adviseert hij voor interne en externe projecten. Hij zit in de maandelijkse 
COMEX-groep waar recente activiteiten en beleidsveranderingen worden besproken in 
een communicatieperspectief.

Willemien Laenens is vooral gespecialiseerd in digitale vaardigheden en digitale inclusie 
en uitsluiting. Als onderzoeker onderzoekt zij hoe mensen internet en digitale media 
gebruiken en waarom ze het ervaren en gebruiken zoals ze dat doen. Door dit te doen, 
gebruikt ze verschillende kwalitatieve methoden (bijvoorbeeld focusgroepen en co-crea-
tie). Met betrekking tot een digitaliserende samenleving vindt zij het interessant om een 
stem te geven aan alle actoren (inclusief kwetsbare groepen) in dit debat. Onderzoek 
moet voldoen aan de behoeften van maatschappelijke organisaties en de praktijk, en 
moet gericht zijn op het formuleren van beleidsaanbevelingen. Zij is van mening dat ie-
dereen moet kunnen profiteren van een harmonisatie tussen theorie, beleid en praktijk.
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2.5. Structuur 

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het één lange doorlopende tekst ? 
Duidelijke structuur met aan het begin een korte inhoud, daarna een duidlijke gestructureerde inhoudstafel.
Hoofdstukken met tussentitels, met een logische opbouw.

b. Zijn er tussentitels ? 
Ja

c. Is er enkel tekst of vind je andere zaken terug (welke) ? 
Naast de tekst werden er ook overzichtelijke tabellen en schema’s in het document verwerkt.

d. Hoe worden de referenties / bronvermeldingen opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst 
(= welk wordt gebruikt; omschrijf kort hoe en waar bronvermeldingen gebeuren en/of vergelijk met APA) ? 
Bronnen worden zowel in de tekst als in de bronvermelding vermeld, aan de hand van het APA 
referentiesysteem.

e. Wordt er met voet- of eindnoten gewerkt en zo ja, wat staat daar precies in ?
Ja, de nootmarkering en de tekst van de betreffende noot. Hierbij wordt extra uitleg gegeven, opmerkingen 
of verwijzingen, bijvoorbeeld bij afkortingen en organisaties.

2.6. Opzoeking en aanduiding gelijksoortige info

2.7. Lijsten met die gelijksoortige info

1. Lijst van organisaties/diensten/voorzieningen betrokken bij het thema.

Organisatie / Instelling Contactgegevens Werking
Bibnet Adres: Priemstraat 51 

Gemeente: 1000 
E-maildres: koen.vandendriessche@
bibnet.be

Korte beschrijving: Er zijn 13 Centra voor 
Basiseducatie die een opleidingsaanbod 
organiseren gericht op het verhogen van 
de geletterdheidscompetenties van alle 
laaggeletterde volwassenen ongeacht ze 
Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben. 
In Brussel is dit het centrum Brusselleer. De 
Federatie Centra voor Basiseducatie is de 
belangenorganisatie van deze centra. 
 
Doelstelling: Ze ondersteunt de uitvoering 
van de missie en de visie van de sector via: 
belangenbehartiging namens de werkgevers, 
belangenbehartiging namens de doelgroep, 
voorbereiding van beleidsdossiers, opvolging 
en beïnvloeding van regelgeving met betrekking 
tot de sector, ontwikkeling, bewaking en 
bijsturing van het agogisch project van de 
sector, de ontwikkeling en ondersteuning van 
een cursistregistratiesysteem en management 
informatiesysteem, communicatie, 
sensibilisering met betrekking tot geletterdheid

Projecten met digitale media: Bieden 
cursussen aan in verband met internet, 
computer, GSM/smartphone, ...
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Inser’action AMO Adres: Rue Saint-François 46 
Gemeente: 1210 
E-maildres: inser.action.asbl@skynet.be

Korte beschrijving: Inser’action est une 
association reconnue et agréée par le secteur 
Aide à la Jeunesse de la Communauté française.

Doelstelling: Luisteren naar jongeren, 
begeleiden hen, ... Het educatief ondersteunen 
van ouders,

Projecten met digitale media: Atelier 
d’informatique

Itinéraires (Amo) Adres: Place Louis Morichar 56 
Gemeente: 1060 
E-maildres: itinerairesamo@gmail.com

Korte beschrijving: Itinéraires AMO est un 
service d’aide en milieu ouvert qui accueille et 
accompagne des jeunes en difficulté (scolaire, 
familiale, petite délinquance). Il dépend du 
secteur de l’Aide à la Jeunesse (AAJ) et s’adresse 
aux moins de 18 ans. Son travail s’inscrit dans 
le cadre d’une aide préventive destinée aux 
jeunes dans leur milieu de vie et dans leurs 
rapports à leur environnement. Le service les 
aide à construire des outils leur permettant de 
s’inscrire dans la vie sociale et de devenir des 
adultes responsables et autonomes.

Doelstelling: Helpt jongeren verantwoordelijke 
en autonome volwassenen te worden. 
Begeleiding, steun, luisterend oor, ...

La Gerbe AMO Adres: Rue Fernand Séverin 46 
Gemeente: 1030 
E-maildres: info@lagerbeamo.be

Korte beschrijving: L’association est un service 
agréé de l’Aide à la Jeunesse et a pour objet 
social l’aide préventive au bénéfice des jeunes. 
Outre les missions d’aide individuelle, le 
service développe des projets communautaires 
et des actions collectives. A ce titre, le service 
organise des activités qui sont fonction des 
demandes reçues et des besoins relevés : école 
de devoirs, activités sportives, culturelles, aide 
à la recherche de jobs, de logement, ... Un 
espace informatique est accessible pour les 
jeunes. 
 
Doelstelling: Jongeren kunnen bij hun komen 
met allerlei vragen, met hun problemen, met 
... en zij bieden hulp aan. Eventueel sturen 
zij de jongeren door naar andere initiatieven 
indien zij zelf niet de adeaquate hulp kunnen 
aanbieden.  
 
Projecten met digitale media: Regards Croisés 
– Atelier Vidéo: zelf video’s maken, monteren, 
filmen, geluid opnemen, ... 
(12-20 jaar) 
Maisons de Quartier

Samarcande Adres: Rue de Theux 51-53 
Gemeente: 1040 
E-maildres: samarcande@skynet.be

Korte beschrijving: Samarcande est un espace 
pour les jeunes où il est possible d’être écouté, 
mais aussi d’être accompagné dans des 
démarches ou dans des projets par une équipe 
d’éducateurs et d’éducatrices.

Doelstelling: Alle jongeren kunnen er terecht 
voor allerlei vragen (studies, jeugdbeweging, 
...)

Projecten met digitale media: Radio Collective, 
Carnet de Route, Studio d’enregistrement: 
met behulp van eigen radio mening vormen, 
kritisch zijn, ...
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2. Lijst van specialisten.

specialist korte beschrijving
Socioloog, senior onderzoeker bij het onderzoekscen-
trum van de Fondation Travail-Université-Bruxelles / 
Namur (België). Zij is co-auteur van een reeks studies 
over de inzet van digitale ongelijkheden, namelijk de 
sociale ongelijkheden die kunnen voortvloeien uit de 
differentiatie in toegang, maar vooral vandaag in het 
gebruik van digitale technologieën Ze is ook een leraar in 
sociologie en sociaalwetenschappelijke onderzoeksme-
thoden voor een volwassen publiek.
(www.refer-edu.org)
David Buckingham is a scholar, writer and consultant 
specializing in young people, media and education. He is 
an Emeritus Professor at Loughborough University, and a 
Visiting Professor at Kings College London. In 2019-21, he 
will be a Leverhulme Trust Emeritus Fellow. He was for 
many years a Professor of Education at the Institute of 
Education, London University (now part of UCL), where 
he was the founder and director of the Centre for the 
Study of Children, Youth and Media. 
(www.davidbuckingham.net)

Haché A. 
Eszter Hargittai (born 1973[1] in Budapest, Hungary) is 
a communication studies scholar and Professor at the 
University of Zurich. She holds a B.A. in Sociology from 
Smith College and a Ph.D. in Sociology from Princeton 
University where she was a Wilson Scholar. Her research 
focuses on the social and policy implications of informa-
tion technologies with a particular interest in how IT may 
contribute to or alleviate social inequalities.
(www.wikipedia.org)
Dr Ellen Helsper is Associate Professor in the Depart-
ment of Media and Communications at LSE. Her current 
research interests include new media audiences; digital 
inclusion; mediated interpersonal communication; 
and quantitative and qualitative methodological deve-
lopments in media research. Other projects she was 
involved in looked at the relation between fear of crime 
and media exposure in disadvantaged neighbourhoods, 
the importance of news anchors in television viewers’ 
everyday lives and the introduction of cable television 
and broadband internet into Chilean society.
(www.lse.ac.uk)
Sonia Livingstone OBE FBA is a professor of Social Psy-
chology and former head of the Department of Media 
and Communications at the London School of Economics 
and Political Science and has dedicated much of her rese-
arch to children, media and the Internet. She is author or 
editor of eighteen books and many academic articles and 
chapters. She has been visiting professor at the Universi-
ties of Bergen, Copenhagen, Harvard, Illinois, Milan, Paris 
II, and Stockholm, and is on the editorial board of several 
leading journals
(www.wikipedia.org)

Brotcorne Périne

Buckingham David

Hargittai Eszter

Helsper Ellen

Livingstone Sonia

(foto: refer-edu)

(foto: davidbuckingham)

(foto: wikipedia)

(foto: lse.ac.uk)

(foto: lse.ac.uk)

https://www.refer-edu.org/perine-brotcorne/
https://davidbuckingham.net/about/
https://davidbuckingham.net/about/
http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/people/academic-staff/ellen-helsper
https://davidbuckingham.net/about/
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Mertens L.
Paulussen S. 
Pauwels C. 
Selwyn N.
Sime D.

Van Dijk J.A.G.M. 
Warschauer M.

Zweig J. M.

3. Lijst met vaktermen.

begrippen / termen verklaring / betekenis
Disseminatie verspreiding
empowerment een proces van versterking waarbij individuen, 

organisaties en gemeenschappen greep krijgen op 
de eigen situatie en hun omgeving en dit bereiken 
via het verwerven van controle, het aanscherpen 
van kritisch bewustzijn en het stimuleren van 
participatie.

inclusiviteitsprincipe De insluiting in de samenleving van achtergestelde 
groepen op basis van gelijkwaardige rechten en 
plichten. Inclusie wordt vooral gebruikt in het dis-
cours rond allochtonen, kansarmen en mensen met 
een handicap - functiebeperking.

JMKS jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties
multistakeholdersaanpak Samenwerken niet slechts in de vorm van overleg, 

maar ook samenwerking op het operationeel vlak.
sociospatiale sociaalruimtelijk
soft skills een verzamelnaam voor de persoonlijke eigen-

schappen, sociale vaardigheden, communicatieve 
vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke 
gewoonten, vriendelijkheid, en optimisme die kleur 
geven aan de relaties met anderen.

4. Lijst met soorten bronnen.

1) boeken
Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society. (2e druk). Oxford: Blackwell. 

2) website
jongvolwassenen. Geraadpleegd via https://biblio.ugent.be/publication/982434/file/1202279.pdf
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3) onderzoeksrapporten / verslagen /studies
Mariën, I., Van Audenhove, L. (2011). Mediageletterdheid en digitale vaardigheden: 

naar een multidimensioneel model van digitale exclusie. In M.A., Moreas & J. 

Pickery (Ed.), Mediageletterdheid in een digitale wereld (p. 99-137). Brussel: 

Studiedienst Vlaamse Regering. 

4) contracten
N.N. (2013). Beheerscontract 2013-2017 van Actiris. Geraadpleegd via http://www.actiris.be/

Portals/37/Documents/NL/13%2001%2016%20Actiris%20-%20Contrat%20de%20gestion%20

2013-2017%20-%20NL.pdf  

5) artikels
Milioni, M. L., & Doudaki, V., & Demertzis, N. (2014). Youth, ethnicity, and a ‘reverse digital divide’: A 

study of Internet use in a divided country . Convergence: The International Journal of Research 

into New Media Technologies, 20(3), 316336. 

5. Top 5 van bronnen.

 Mariën, I., Van Audenhove, L. (2011). Mediageletterdheid en digitale vaardigheden: 

             naar een multidimensioneel model van digitale exclusie. In M.A., Moreas & J. 

               Pickery (Ed.), Mediageletterdheid in een digitale wereld (p. 99-137). Brussel: 

               Studiedienst Vlaamse Regering. → Ik heb bij mijn selectie vooral rekening gehouden met de 

titel en de datum (aangezien er heel veel oudere bronnen zijn, heb ik er zoveel mogelijk de 

meer recente uit gekozen). Bovendien is Ilse Mariën is één van de eindauteurs en heeft reeds 

zeer veel onderzoek verricht naar het thema.

 Brotcorne, P., Damhuis, L., Lauren, V., Valenduc, G., & Vendramin, P. (2010). La fracture numérique 

au second degré. Namen: Fondation Travail-Université (FTU), Centre de Recherche Travail & 

Technology.→ Périne Brotcorne is een de specialisten die ik opgezocht heb, er wordt in de tekst 

veel verwezen naar haar onderzoekswerk. Onderzoek spreekt me aan omdat het de ideale 

manier is om nieuwe inzichten te krijgen, en zo andere sporen en bronnen te ontdekken.

 Grypa, T., & Marissal, P., & May, X., & Wertz, I., & Loopmans, M. (2015) Studie. 

              Dynamiek van de buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten. (1e druk). Brussel: 

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. → Dit is een van de 

meer recente bronnen, vooral over de link tussen e-inclusie en armoedebestrijding zou ik wel 

iets meer willen lezen.

 

1

 2

 3

 1
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 Schurmans, D., Mariën, I. (2013) Naar gebruikersprofielen van kwetsbare jongeren: Over digitale 

media, sociale context en digitale ongelijkheden. Onderzoeksrapport in opdracht van Mediawijs.

be, het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid, Speerpuntproject 1, Toolkit Mediawijsheid: 

Methodieken en goede praktijken in samenwerking met Maks vzw → Hier was het vooral 

het onderwerp dat mij aansprak, het feit dat het over kwetsbare jongeren gaat en de digitale 

ongelijkheid.

  Helsper, E. J. (2012). A Corresponding Fields Model for the Links Between Social and Digital 

Exclusion. Communication Theory, 22(4), 403–426. → Een wetenschappelijk artikel over de link 

tussen sociale en digitale exlusie, sluit natuurlijk ook weer goed aan bij mijn onderzoeksvragen. 

Ellen Helsper is ook één van de speciallisten waar ik extra info over heb opgezocht, zij heeft ook 

reeds heel veel onderzoek verricht naar digitale exclusie. Blijkbaar heb ik tijdens het selecteren 

toch een lichte voorkeur voor wetenschappers waar ik reeds wat meer over vernomen heb.

 4

 5
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DEEL 3. ONDERWERPSVERDIEPING

3.1. De concrete (fysieke of digitale) vindplaats van de bronnen uit de basistekst 

Bronnen vindplaats
  Mariën, I., Van Audenhove, L. (2011). Mediageletterdheid en 

digitale vaardigheden: naar een multidimensioneel model 

van digitale exclusie. In M.A., Moreas & J. Pickery (Ed.), 

Mediageletterdheid in een digitale wereld (p. 99-137). 

Brussel: Studiedienst Vlaamse Regering.

online → academia
www.academia.edu

  Brotcorne, P., Damhuis, L., Lauren, V., Valenduc, G., & Vendramin, 

P. (2010). La fracture numérique au second degré. Namen: 

Fondation Travail-Université (FTU), Centre de Recherche 

Travail & Technology.

online → uclouvain
uclouvain.be

  Grypa, T., & Marissal, P., & May, X., & Wertz, I., & Loopmans, M. 

(2015) Studie. 

              Dynamiek van de buurten in moeilijkheden in de Belgische 

stadsgewesten. (1e druk). Brussel: POD Maatschappelijke 

Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

online → mi-is
www.mi-is.be

                  

 1

 2

 3

  Schurmans, D., Mariën, I. (2013) Naar gebruikersprofielen van 

kwetsbare jongeren: Over digitale media, sociale context 

en digitale ongelijkheden. Onderzoeksrapport in opdracht 

van Mediawijs.be, het Vlaams Kenniscentrum voor 

Mediawijsheid, Speerpuntproject 1, Toolkit Mediawijsheid: 

Methodieken en goede praktijken in samenwerking met 

Maks vzw

online → demos 
demos.be

  Helsper, E. J. (2012). A Corresponding Fields Model for the Links 

Between Social and Digital Exclusion. Communication 

Theory, 22(4), 403–426.

online → onlinelibery
onlinelibrary.wiley.com/doi

  Brotcorne, P., Mertens, L., & Valenduc, G. (2009). Offline jongeren 

en de digitale kloof. Over Het Risico Op Ongelijkheden Bij 

’digital Natives’. Brussel: POD Maatschappelijke Integratie.

online → limo
limo.libis.be

 4

 5

6

https://www.academia.edu/21316678/Mediageletterdheid_en_digitale_vaardigheden_naar_een_multidimensioneel_model_van_digitale_uitsluiting
https://uclouvain.be/fr/chercher/cirtes/la-fracture-numerique-au-second-degre.html
https://www.mi-is.be/nl/pers-multimedia/dynamiek-van-buurten-moeilijkheden-de-belgische-stadsgewesten
https://demos.be/sites/default/files/digitale_mediaprofielen_jmks_final.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-2885.2012.01416.x
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  Mossberger, K., Tolbert, C. J., & Stansbury, M. (2003). Virtual 

Inequality. Beyond the digital divide. Washington D.C.: 

Georgetown University Press. 

KU Leuven Bibliotheken Sociale 
Wetenschappen
Gelijkvloers / Ground floor (0)
309 H 103 MOSS 2003

  Nicole Vettenburg, Lode Walgrave, & Van Kerckvoorde, J. (1984). 

               Jeugdwerkloosheid, delinquentie en maatschappelijke 

kwetsbaarheid. Antwerpen: Kluwer.

KU Leuven Libraries 
Campus Kulak Kortrijk   
KORE: Rechtsbibliotheek   
343.9 1984 VETT  

  Van Dijk, J.A.G.M. (2003). De Digitale Kloof wordt dieper: Van 

ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en 

gebruik van ICT. Den Haag / Amsterdam, 2003, SQM en 

Infodrome @ United Knowledge

online → Utwente
research.utwente.nl

  Zweig, J. M. (2003). Vulnerable youth: Identifying their need 

for alternative educational settings. Urban Institute 

Washington DC. 

online → Utwente
eric.ed.gov

  Selwyn, N., Gorard, S. & Furlong, J. (2005). Whose internet is it 

anyway ? Exploring adults’ (non) use of the internet in 

everyday life. European Journal of communication, 20(5), 

5-26

online → Monash University
research.monash.edu

7

 8

 10

 9

 11

  Quan-Haase, A. & Wellman, B. (2004). How does the internet 

affect social capital? Hysman, M. & Wulf, V. (Eds), Social 

capital and information technology, (pp. 113 – 13). S.l.: MIT 

Press 

online → 
www.socialcapitalgateway.org

  Lankshear, C., & Knobel, M. (2008). Digital literacies. Concepts, 

policies and practices. New York: Peter Lang Publishing.

KU Leuven Libraries Psychology 
and Educational Sciences   PBIB: 
Bibliotheek Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen   
+26.30 LANK 2008

  Cammaerts, B. & Van Audenhove, L. (2003). Beyond the Digital 

Divide: Reducing Exclusion Fostering Inclusion. (1e druk). 

Brussel: VUB Press.

KU Leuven Bibliotheken Sociale 
Wetenschappen
Gelijkvloers / Ground floor (0)
309 H 103 CAMM 2003

  Teles, A., & Joia, L.A. (2011). Assessment of digital inclusion 

via the actor-network theory: The case of the Brazilian 

municipality of Pirai. Telematics and Informatics, 28, 191-

203.

online → semanticscholar
www.semanticscholar.org

 12

 13

 14

 15

https://research.utwente.nl/en/publications/de-digitale-kloof-wordt-dieper-van-ongelijkheid-in-bezit-naar-ong
https://eric.ed.gov/%3Fid%3DED480751
http://www.socialcapitalgateway.org/content/paper/quan-haase-wellman-b-2002-how-does-internet-affect-social-capital-m-huysman-volker-w-e
https://www.semanticscholar.org/paper/Assessment-of-digital-inclusion-via-the-theory%253A-The-Teles-Joia/b4e46cd4ff528029124ce39540c69e519e1f74ce
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3.2. Auteur(s) van de basistekst

a) Zoek uit of er van de auteur(s) van je tekst andere werken aanwezig zijn in de campusbibliotheek.4 Kies 
titels die verwant zijn met je thema. Maak van deze bronnen een lijst-bronvermelding op volgens de APA-
richtlijnen.

Dana schurmans, Willemien Laenens & Jan De Coninck
Van deze auteurs zijn geen werken aanwezig in de campusbibliotheek.

Ilse mariën
Kwetsbare jongvolwassenen op eigen benen?! → VIVES Campus Kortrijk   Bib 1e verdieping   362
Allemaal digitaal?: 7 bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid → VIVES Campus Kortrijk   Bib 1e 
verdieping   376.2
De digitale kloof van de tweede graad in Vlaanderen → VIVES Campus Kortrijk   Bib 1e verdieping   02 
Mariën, I., & Liselotte, L. (2018, March 1). Kwetsbare jongvolwassenen op eigen benen?! VIEWZ Visie En 

Expertise in Welzijn En Zorg, 3, 31–35.

Mariën, I., Van Audenhove, L., Vleugels , C.,  Bannier , S., Pierson, J., & IST. (2010). Digitale kloof van de 
tweede graad in Vlaanderen. België: Robby Berloznik, Directeur IST, Vlaams Parlement, 1011 
Brussel.

Mariën, I., & van Damme, S. (2016). Allemaal digitaal? 7 bouwblokken voor een duurzaam 
e-inclusiebeleid. Brussel, België: Politeia.

b) Zoek daarnaast twee ‘sterauteurs’. Zoek verder op hun naam en noteer titels verwant met het thema, 
evenals de vindplaats (fysiek of digitaal). Maak ook van deze bronnen een lijst-bronvermelding op volgens 
APA-systeem.

périne brotcorne
Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: 
de ontwikkeling van een educatieve tool voor een verantwoordelijk internetgebruik→ Thomas More  
Campus Thomas More campus Turnhout   -   vindplaats : 477.9  
Fracture numérique: lutter contre l’e-pauvreté→ (via Limo)→ ACV-CSC Documentatiecentrum,
Haachtsesteenweg 579, B-1031 Brussel
Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden: een verkenning van de digitale 
kloof van de tweede graad → via Limo → online access
Brotcorne, P. (2008). Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden: een 

verkenning van de digitale kloof van de tweede graad. Namen, België: Fondation Travail-

Université.

Brotcorne, P. (2009). Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en 

buitengewoon onderwijs: de ontwikkeling van een educatieve tool voor een verantwoordelijk 

internetgebruik. Brussel: POD Maatschappelijke integratie - cel.

Brotcorne, P., & MOC-CIEP. (2009, January 1). Fracture numérique: lutter contre l’e-pauvreté. Démocratie, 

1, 1–5.
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ellen helsper
Excessive Internet Use among European Children → via Limo → online access
Helsper, E. (2012). Excessive Internet Use among European Children.

3.3. Het colofon als snelle info

Colofon:
Redactieteam, sponsors, vormgeving,
ISBN nummer (Internationaal Standaard 
Boek Nummer)
NUR nummer (Nederlandstalige 
Uniforme Rubrieksindeling)
© → copyright (auteursrechtelijke be-
scherming)
uitgever + adres uitgeverij
Dit boek bevat geen voor- en achter-
flappen

Allemaal digitaal? 7 bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid  
door Ilse Mariën, Sara Van Damme (bib. Vives)

Het colofon is een opsomming van de manier waarop een boek 
tot stand is gekomen. Het kan een opgave bevatten van een 
aantal technische gegevens van het boek: de uitgever (of de 
scribent van een handschrift) en de plaats waar deze gevestigd 
is. het jaar van uitgave.

3.4. Verdere opzoekingen buiten de basistekst

Zoek met bovenstaande instructies gericht naar de volgende 8 verschillende types bronnen.

a                                                                                                                    boeken
zoektermen: e-inclusie, digital gap & digital divide
aantal resutalten: 110, 844
vindplaats: Limo
3 geselecteerde resultaten : 

1   The digital divide : facing a crisis or creating a myth?

Compaine, Benjamin M. (Editor) ; 2001.

2   The Global Digital Divides: Explaining Change

by James B. Pick, Avijit Sarkar.; 2015

3   The Future of Digital Democracy: An Interdisciplinary Approach

edited by Pierluigi Contucci, Andrea Omicini, Danilo Pianini, Alina Sîrbu.; 2019
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                                                                                                     boeken-bronvermelding
lijst-bronvermelding in APA-stijl:

Compaine, B. M. (2001). The Digital Divide: Facing a Crisis Or Creating a Myth? Cambridge, UK: MIT Press.

Contucci, P., Omicini, A., Pianini, D., & Sîrbu, A. (2018). The Future of Digital Democracy: An 

Interdisciplinary Approach. New York, USA: Springer International Publishing.

Pick, J. B., & Sarkar, A. (2015). The Global Digital Divides: Explaining Change. Duitsland: Springer Berlin 

Heidelberg.

b                                                                                         artikels uit vaktijdschriften
zoektermen: digital divide
aantal resutalten: 32
vindplaats: Limo
3 geselecteerde resultaten : 

1   Demystifying the digital divide. The simple binary notion of technology haves and have-nots doesn’t 
quite compute

Warschauer, Mark. (Author) ; In: Scientific American., (2003)aug. ; p. 34-39

2   The determinants of the global digital divide: a cross-country analysis of computer and internet 
penetration

Chinn, Menzie D. (Author) ; Fairlie, Robert W. (Author) ; In: Oxford economic papers., Vol. 59, No 1, 
January 2007, p. 16-44

3   The digital divide among young people in Brussels: Social and cultural influences on ownership and 
use of digital technologies

Mertens, Stefan ; d’Haenens, Leen; In: the European Journal of Communication Research; 2010; Vol. 35; 
iss. 2; pp. 187 - 207
                                                                            artikels uit vaktijdschriften-bronvermelding
lijst-bronvermelding in APA-stijl:

Chinn, M. D., & Fairlie, R. W. (2007). The determinants of the global digital divide: a cross-country analysis 

of computer and internet penetration. Oxford Economic Papers,Vol. 59, No 1, 16–44.

Mertens, S., & d’Haenens, L. (2010). The digital divide among young people in Brussels: Social and cultural 

influences on ownership and use of digital technologies. Communications, 35(2), 187–207. 

https://doi.org/10.1515/COMM.2010.010

Warschauer, M. (2003). The determinants of the global digital divide: a cross-country analysis of computer 

and internet penetration. Scientific American, 34–39.
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c                                                                                                              eindwerken
zoektermen: e-inclusie, digitale kloof
aantal resutalten: 1, 58
vindplaats: DoKS
3 geselecteerde resultaten : 

1   e-inclusie: digitale vaardigheden van mensen in armoede

Eggermont, Bart (Author)  Geel : Thomas More Kempen, 2015.

2   Levenslang leren: Integreren van de digitale wereld bij zelfstandig wonende ouderen

Van den Eynden, Jonas (Author) Geel : Katholieke Hogeschool Kempen, 2010.

3   Ouderen in een digitale samenleving: Het internetcafé in een woonzorgcentrum

Van Hoof, Stephanie (Author) Geel : Katholieke Hogeschool Kempen, 2011.

                                                                                                eindwerken-bronvermelding
lijst-bronvermelding in APA-stijl:

Eggermont, B. (2015). e-inclusie: digitale vaardigheden van mensen in armoede (Thesis).

Van den Eynden, J. (2010). Levenslang leren: Integreren van de digitale wereld bij zelfstandig wonende 

ouderen (Thesis).

Van Hoof, S. (2011). Ouderen in een digitale samenleving: Het internetcafé in een woonzorgcentrum 

(Thesis).

d                                                                                                onderzoeksliteratuur
zoektermen: e-inclusie, digital divide
aantal resutalten: 15, 127
vindplaats: Lirias
3 geselecteerde resultaten : 

1   The Digital Divide in Flanders: Disappearance or Persistence?

Roe, Keith ; Vandoninck, Sofie MOUTON DE GRUYTER Communications; 2008; Vol. 33; iss. 2; pp. 247 - 255

2   Digital divide in use of online news: The consumption of online news media by Flemish students

Opgenhaffen, Michaël 2007-01; IAMCR, Date: 2007/07/23 - 2007/07/25, Location: Paris, France

3   Poverty, dualisation and the digital divide

Dekkers, Gijs; Cammaerts, Bart (Editor); VUBpress; Brussel; Beyond the digital divide: reducing exclusion, 
fostering inclusion; 2003
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                                                                                     onderzoeksliteratuur-bronvermelding
lijst-bronvermelding in APA-stijl:

Dekkers, G. (2003). Beyond the Digital Divide: Reducing Exclusion, Fostering Inclusion. Brussel, België: VUB 

Brussels University Press.

Opgenhaffen, M. (2007). Digital divide in use of online news: The consumption of online news media by 

Flemish students (IAMCR, Date: 2007/07/23-2007/07/25, Location: Paris, France).

Vandoninck, S., & Roe, K. (2008). The digital divide in Flanders: Disappearance or persistence? 

Communications, 33(2), 247–255. https://doi.org/10.1515/COMMUN.2008.014

e                                                                                       digtale anderstalige bronnen
zoektermen: La fracture numérique
aantal resutalten: 17
vindplaats: Limo
3 geselecteerde resultaten : 

1   Workshop over de digitale kloof, Atelier sur la fracture numérique, Workshop über die digitale Kluft

Workshop on the digital divide (boek)

Ministerie van economische zaken.

2   Internet et inégalités. Une radiographie de la fracture numérique

Vendramin, Patricia (Author) ; Valenduc, Gérard (Author) ; 2003.

3   Réseaux d’innovation: Vers de nouveaux modèles de gestion des écoles et des systèmes

Organisation de coopération et de développement économiques

Ceri; 2003.
                                                                            digtale anderstalige bronnen-bronvermelding
lijst-bronvermelding in APA-stijl:

Ministerie van economische zaken. Bestuur economische informatie  Ministère des affaires economiques. 
(2001). Workshop over de digitale kloof Atelier sur la fracture numérique Workshop über die digitale Kluft 
Workshop on the digital divide. Brussel, België: Ministerie van economische zaken. Bestuur economische 
informatie Ministère des affaires economiques.

Organisation de coopération et de développement économiques. (2003). L’école de demain Réseaux 

d’innovation: Vers de nouveaux modèles de gestion des écoles et des systèmes. Paris, France: 

OECD Publishing.

Vendramin, P., & Valenduc, G. (2003). Internet et inégalités. Une radiographie de la fracture numérique. 

Bruxelles: Labor.
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f                                                    E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines
zoektermen: digital gap & digital divide
aantal resutalten: 74
vindplaats:  Academic Search Ultimate (EBSCO)
3 geselecteerde resultaten : 

1   DISABILITY AND DIGITAL DIVIDE: BRIDGING THE GAP THROUGH ARCHIMATE APPROACH.

By: Hussain, M. A.; Ahsan, K.; Iqbal, S.; Nadeem, A.  Dec2016

2   Extending the Digital Divide Conversation: Examining the Knowledge Gap Through Media 
Expectancies.

By: Eastin, M. S., Cicchirillo, V., & Mabry, A. Information Society; Oct-Dec2015

3   How access gaps interact and shape digital divide: a cognitive investigation.

By: Ghobadi, Shahla; Ghobadi, Zahra. Behaviour & Information Technology. Apr2015
                                             E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines-bronvermelding
lijst-bronvermelding in APA-stijl:

Eastin, M. S., Cicchirillo, V., & Mabry, A. (2015). Extending the Digital Divide Conversation: Examining the 

Knowledge Gap Through Media Expectancies. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 59(3), 

416–437. https://doi.org/10.1080/08838151.2015.1054994

Ghobadi, S., & Ghobadi, Z. (2013). How access gaps interact and shape digital divide: a cognitive 

investigation. Behaviour & Information Technology, 34(4), 330–340. https://doi.org/10.1080/0144

929X.2013.833650

Hussain, M. A., Ahsan, K., Iqbal, S., & Nadeem, A. (2016). DISABILITY AND DIGITAL DIVIDE: BRIDGING THE 

GAP THROUGH ARCHIMATE APPROACH. Pakistan Journal of Science, 68(4), 426–431.

g                                                                                                      internet algemeen
zoektermen: Dana Schurmans
aantal resutalten: 6 (korte verwijzing + mogelijkheid om de volledige publicaties te downloaden)
vindplaats: www.researchgate.net
3 geselecteerde resultaten : 

1   Digitale mediaprofielen van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Dana Schurmans, Ilse Mariën, Leo Van Audenhove

2   Best practices for deploying digital games for personal empowerment and social inclusion

Dana Schurmans, Ilse Mariën, Jan Van Looy

3   Van digitale naar maatschappelijke participatie: opportuniteiten en uitdagingen

Dana Schurmans, Ilse Mariën, Eric Goubin, Dorien Baelden, Jana Bens
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                                                                                         internet algemeen-bronvermelding
lijst-bronvermelding in APA-stijl:

Mariën, I., Goubin, E., Baelden, D., Bens, J., & Schurmans, D. (2013). Van digitale naar maatschappelijke 

participatie: opportuniteiten en uitdagingen. In De sociale staat van Vlaanderen 2013 (pp. 227–

272). Brussel; België: Vlaamse Overheid.

Schurmans, D., & Mariën, I. (2014). Digitale mediaprofielen van jongeren in maatschappelijk kwetsbare 

situaties. Presented at the Etmaal van de Communicatiewetenschap 2014, Wageningen, 

Nederland. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/264127676_Digitale_

mediaprofielen_van_jongeren_in_maatschappelijk_kwetsbare_situaties

Schurmans, D., Mariën, I., & Van Looy, J. (2013). Best practices for deploying digital games for personal 

empowerment and social inclusion. Presented at the 7th European Conference on Game Based 

Learning, Porto, Portugal. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/261350342_

Best_practices_for_deploying_digital_games_for_personal_empowerment_and_social_inclusion

h                                                                                                                       video
zoektermen: digital divide
aantal resutalten: 19
vindplaats: Ebscovideos
3 geselecteerde resultaten : 

1   Abused housemaids receive IT training to help rebuild their lives

Source: Associated Press

2   A look at the Brazilian charity that won the World Technology Award

Source: Associated Press

3   Summit on problems of standardising internet usage

Source: Associated Press
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                                                                                                       video-bronvermelding
lijst-bronvermelding in APA-stijl:

A look at the Brazilian charity that won the World Technology Award. (2003, July 19). [video]. Retrieved 

June 21, 2019, from http://ebscovideos.ebscohost.com/v/102523701/a-look-at-the-brazilian-

charity-that-won-the-world-technology-award.htm

Abused housemaids receive IT training to help rebuild their lives. (2007, August 8). [video]. Retrieved June 

25, 2019, from http://ebscovideos.ebscohost.com/v/102611218/abused-housemaids-receive-it-

training-to-help-rebuild-their-lives.htm

Summit on problems of standardising internet usage. (2005, November 18). [video]. Retrieved June 

25, 2019, from http://ebscovideos.ebscohost.com/v/102572699/summit-on-problems-of-

standardising-internet-usage.htm
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DEEL 4. CONTEXTUALISEREN

4.1. Organisaties 

Zoek een paar organisaties/voorzieningen die met dit thema (doelgroep, probleem, thema, ….) bezig zijn.

Organisatie / Instelling Contactgegevens Werking
Samarcande Adres: Rue de Theux 51-53 

Gemeente: 1040 Etterbeek
E-maildres: samarcande@skynet.be

Korte beschrijving: Samarcande is een ruimte 
voor jongeren waar geluisterd kan worden, 
maar ook om in stappen of in projecten door 
een team van opvoeders begeleid te worden. 

Doelstelling: Alle jongeren kunnen er terecht 
voor allerlei vragen (studies, jeugdbeweging, 
...)

Projecten met digitale media: Radio Collective, 
Carnet de Route, Studio d’enregistrement: 
met behulp van eigen radio mening vormen, 
kritisch zijn, ...

Bibnet Adres: Priemstraat 51 
Gemeente: 1000 Brussel
E-maildres: koen.vandendriessche@
bibnet.be

Korte beschrijving: Bibnet zorgt (mee) voor 
kennisontwikkeling bij bibliotheekmedewerkers 
over nieuwe toepassingen, op een wijze die 
bibliotheken stimuleert om concreet aan de 
slag te gaan. Daarnaast wil Bibnet initiatieven 
opzetten om de rol van bibliotheken als 
belangrijke partner bij het bestrijden van de 
digitale kloof te verduidelijken.. 
 
Doelstelling: Daarnaast vertegenwoordigde 
Bibnet de openbare bibliotheeksector in diverse 
overleggroepen, waaronder de Adviesraad 
‘Digitaal onder dak’, verschillende workshops 
over de evaluatie en de aanpassingen van 
het ‘Nationaal actieplan digitale kloof’, een 
workshop in het kader van het IST-onderzoek 
rond ‘E-inclusie’ en de Digitale Week. 

Projecten met digitale media: 23 Dingen: 23 
Dingen is een online leertraject, waarmee 
iedereen op een zelfstandige manier de meest 
courante 2.0 toepassingen kan leren kennen 
en gebruiken. 23 Dingen zijn (23) oefeningen 
waardoor je vertrouwd raakt met bloggen, RSS, 
tagging, wiki’s, podcasts, online applicaties, 
foto- en videowebsites en nog veel meer. 
Gemiddeld zal je negen tot twaalf weken nodig 
hebben om de 23 dingen te doorlopen.

Linc Adres: Maria-Theresiastraat 20
Gemeente: 3000 Leuven
E-maildres: info@linc-vzw.be

Korte beschrijving: LINC vzw is een sociaal-
culturele organisatie die actief is als ‘beweging’ 
binnen het volwassenenwerk (& vrije tijd). We 
streven ernaar dat iedere burger zich thuis 
voelt in de kennismaatschappij. Samen met 
partners bieden we ondersteuning en advies 
aan iedereen die actief wil deelnemen op vlak 
van (digitale) geletterdheid. 

Doelstelling: Met als doel ‘het bevorderen 
van inclusie in de kennismaatschappij’ richt 
LINC vzw zich vooral op het verbeteren van de 
mogelijkheden voor iedereen. We willen elke 
mens de kans bieden tot een actieve deelname 
aan de samenleving.

Projecten met digitale media: uitgebreid 
aanbod workshops
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Focus je op één van de gevonden organisaties. Bezoek de website van die organisatie. Bespreek die website 
kritisch.(www.linc-vzw.be)

De website oogt niet alleen heel mooi, hij is ook heel gebruiksvriendelijk, in één oogopslag kan je vinden 
wat je zoekt. De informatie is heel uptodate, en relevant. Het is een intelligente website, met responsive 
design, dit wil zeggen dat de website zich aan past, aan het type apparaat waarop het wordt weergegeven. 
De laadtijd is zowel op smartphone als op PC heel kort. ( heb ik gecheckt ), wat natuurlijk ook heel belangrijk 
is.

Een eenvoudige en duidelijke navigatie zorgt ervoor dat de website bezoekers makkelijk zullen doorklikken. 
De bezoeker vindt hierdoor eenvoudig en snel de gezochte informatie. De elementen staan op, logische 
plekken en de overzichtelijke layout is zeer aantrekkelijk. Dit alles zorgt er ook voor dat de bezoekers van 
de website er waarschijnlijk langer zullen blijven navigeren en doorklikken dan dat ze voorzien hadden, en 
waarschijnlijk ook nieuwe dingen zullen ontdekken. 

Hoewel het aanbod behoorlijk uitgebreid is, is alles zo geschikt dat het toch zeer overzichtelijk blijft. De 
foto’s die gebruikt werden zien er niet alleen heel professioneel en aantrekkelijk uit, maar ze zijn naar mijn 
mening ook heel functioneel. Deze beelden missen hun doel niet, ze laten direct zien waarover het gaat.  De 
manier waarop ze gerangschikt zijn, oogt heel rustig. Ook over de typografie werd heel goed nagedacht, de 
lettertypes die gekozen werden matchen goed bij elkaar. Er is een duidelijk onderscheid tussen de hoofd -en 
de bijzaken. Volgens mij is dit een stijl die heel veel mensen aanspreekt, creatief en informatief, jonge frisse 
kleuren en een duidelijke indeling.

In de titelbalk is er een bewegend groen vlak in de achtergrond. Dit maakt het geheel wat minder statisch. 
Ook het zandlopertje naast ‘workshops’ is een leuk en speels detail, zonder dat het echt storend is.

Helemaal onderaan staat duidelijk het adres, het emailadres en het telefoonnummer, dus je moet nergens 
klikken, of hopeloos lang zoeken om de contactgegevens terug te vinden. Ook de disclaimer kan je hier 
terugvinden (wettelijk verplicht, maar niemand leest dit). Hierin kan je alle informatie terugvinden in 
verband met intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, privacy-beleid,  gebruik van Cookies, het 
vergaren van data en statistieken en het gebruik van Google Analytics1

1 deze tekst telt 357 woorden

zoekproces: Bing: e-inclusie organisaties→
 www. mediawijs.be →zoekfunctie ‘vind een organisa-
tie’→ selectie organisatie

https://www.linc-vzw.be/digitaal


OPO IV Katrien Boudry 1BATP 33

Ga na of de besproken organisatie op haar website ook eigen documenten ter beschikking stelt.

Voorleespakketten

De mooiste verhalen komen vaak van onze senioren. LINC zet in op die interactie en biedt voorleespakketjes 
aan om samen met senioren aan de slag te gaan rond lezen en voorlezen. Met deze pakketjes kan je je 
telkens verdiepen in een ander thema of maak je kennis met een andere auteur.

Linc (Ed.). (2019). voorleespakket Zomer. Retrieved from https://www.linc-vzw.be/voorleespakketten

4.2. Juridische documenten

Welke regelgeving (wetten, decreten, cao’s, KB’s, omzendbrieven, ….), parlementaire documenten, 
rechtspraak,… bestaan er ?

Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal 
cultuurbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunning en subsidiëring van een organisatie die een 
digitaal platform met zorgaanbod voor personen met een handicap ter beschikking stelt en beheert

Decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020

LIJSTreferentie volgens APA

Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal 

cultuurbeleid. (2014, January 1). Retrieved June 26, 2019, from https://codex.vlaanderen.be/

PrintDocument.ashx?id=1022514

Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. (2018, January 

1). Retrieved June 26, 2019, from https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1028624

4.3. De maatschappelijke context

a. Is er een beleid (regionaal of federaal), is er een agentschap of minister verantwoordelijk voor de aspecten / 
hulp- of dienstverlening van het thema / concrete hulpvraag… ?

verantwoordelijke ministers: 

Sven GATZ Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Hilde Crevitz Vlaams minster van 
onderwijs, Philippe Muyters Vlaams minister van Werk , Economie, Innovatie en Sport, Liesbeth Homans 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur , Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

zoekproces: Google: codex vlaanderen → e-inclusie, digtale inclusie→ selectie resultaten

zoekproces: Google, Bing: beleid e-inclusie, ministers digitale inclusie→ selectie resultaten
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b. Welke maatschappelijke organisaties (middenveld, belangen- of gebruikersgroepen, zelfhulpgroepen en 
andere, politieke partijen, …) zijn actief rond het thema/probleem, hebben een standpunt daarover ? 

Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, VDAB, Synta, .....

SMIT aan de Vrije Universiteit Brussel

SERV

Bespreek indien mogelijk kort een standpunt van één partij of van één maatschappelijke groepering.

De SERV roept de Vlaamse overheid op om werk te maken van een e-inclusief digitaliseringsbeleid. Want 
de digitalisering gaat snel. Voor een grote groep burgers die digitaal niet mee zijn, creëert dat een steeds 
grotere afstand tot de overheid en de samenleving. Het kan leiden tot digitale uitsluiting. De SERV vraagt 
daarom dat alle publieke dienstverlening wordt ontwikkeld met expliciete aandacht voor e-inclusie. De 
SERV adviseert daarnaast dat de Vlaamse overheid meer samenwerkt met de social profit, non-profit en de 
privésector om e-inclusie ook in de ruimere samenleving re realiseren.(www.serv.be)

Figuur – Vlaams overzicht beleidsdomeinen, agentschappen en ministers. bron: Prospective Research for Brussels, 2019 

De SERV is hét overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersor-
ganisaties. Daarnaast functioneert de SERV als strategische adviesraad (SAR) 
voor materies die nauw verband houden met het sociaal-economisch overleg

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-e-inclusie
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4.4. Statistieken
Zijn er statistieken over je onderwerp te vinden ? 

a. Beschrijf kort over welke statistieken / cijfers het precies gaat (doelgroep, periode, onderwerp, wie/waar 
verzameld,…)

Het aanbod is zeer ruim, tabellen, grafieken en figuren, zoals histogrammen, staaf- en lijndiagrammen, 
de doelgroep en de periode variëren sterk. De digitale kloof, treft zowel jongeren, ouderen, kansarmen, 
vreemdelingen.....

b. Noteer telkens de verwijzing (lijst-referentie in APA-stijl) naar die gegevens.

mediagebruik:

Statistiek Vlaanderen. (2019b, February 26). Mediagebruik [Dataset]. Retrieved June 28, 2019, from 

https://www.statistiekvlaanderen.be/mediagebruik

migratie en integratie

Statistiek Vlaanderen. (2013, March 1). Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor [Dataset]. Retrieved June 

22, 2019, from https://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-migratie-en-integratiemonitor

armoede en levensomstandigheden:

Statistiek Vlaanderen. (2019a, January 28). Materiële deprivatie | Statbel [Dataset]. Retrieved June 27, 

2019, from https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/

materiele-deprivatie

digitale vaardigheden:

Eurostat. (2019, May 16). Database - Eurostat [Dataset]. Retrieved June 27, 2019, from https://ec.europa.

eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database

zoekproces: Er stonden statistieken in de basistekst, daarnaast heb ik gezocht op de site van Statistiek 
Vlaanderen en Eurostat, hier is ongelooflijk veel informatie terug te vinden.
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c. Kopieer/plak één tabel of overzicht met cijfers die je vond in je werkdocument. Zet een passende tekst-
referentie bij de figuur / tabel.

Staafdiagram 3: responsgraad: 223/314 initiatieven. bron: Prospective Research for Brussels, 2019
  
Om de digitale vaardigheden te verbeteren wordt voornamelijk ingezet op de basisvaardigheden. 61 
initiatieven bevorderen de formele en informatievaardigheden en 60 initiatieven zijn erop gericht om 
operationele vaardigheden aan te leren. Slechts enkele initiatieven focussen op de eerder gevorderde digitale 
vaardigheden (communicatie- en strategische vaardigheden). Niet iedereen hoeft over dezelfde digitale 
vaardigheden te beschikken, want het gebruik kan sterk verschillen. Een divers gebruik van digitale media 
illustreert niet noodzakelijk een ongelijkheid, en bijgevolg wijst het ook niet per se op een ongelijkheid in 
vaardigheden.  
Contentproductie is voor slechts 22 van de 314 initiatieven een doelstelling. Dit lage aantal benadrukt de 
noodzaak om jongeren meer te betrekken in de huidige werkingen en om kennisdeling te stimuleren. 
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DEEL 5. AFWERKING INDIVIDUEEL 
WERKDOCUMENT

5.1. Persoonlijk besluit

Gevonden info - zoekresultaten

• Ik vond meer dan genoeg info, de moeilijkheid lag er vooral in om efficiënt en gericht te zoeken. Meestal 
gebruik ik Google maar ik ben zeer tevreden dat ik dankzij deze opdracht Ecosia heb leren kennen, deze 
zal ik later zeker nog gebruiken. Met Bing heb ik vroeger een tijdje gewerkt, maar eigenlijk gebruik ik 
deze nu nooit meer. LIMO was ook een openbaring, dit zal  ik zeker nog raadplegen tijdens mijn verdere 
opleiding.

• Het variëren en vergelijken tussen de  zoekmachines is iets wat ik zeker vaker zal doen in de toekomst. 
Veel variatie in de zoektermen door middel van synoniemen of vertalingen, of verwante woorden 
zoeken, is iets wat ik nu reeds veel toepas, vooral als ik niet direct vind wat ik zoek. 

• Het grootste deel van de info die ik voor deze opdracht gebruikte verkreeg ik via websites van de 
overheid of van wetenschappers, dus qua betrouwbaarheid lijkt me dat wel in orde.

Verloop opdracht - vaardigheden

• De opdracht verliep redelijk vlot, ik vond het leerrijk en interessant. Het zoeken naar een geschikte 
basistekst heeft naar mijn mening wel zeer veel tijd in beslag genomen. Er waren veel teksten die té oud 
waren en dikwijls hadden ze niet genoeg, of geen geschikte bronnen. Ongetwijfeld heb ik toch teveel 
gekeken naar de inhoud, vandaar ook dat het zo tijdrovend was.

• Deze opdracht heeft me zeker doen inzien dat er andere mogelijkheden zijn om informatie op te zoeken 
dan de zoekfunctie van Google, ik ondervind nu reeds dat ik meer nadenk over ‘wat en hoe’ ik iets wil 
opzoeken, voor ik begin met de opzoeking.

• Vooral in het begin had ik een beetje last met de bronvermeldingen, dit is echt iets wat je moet leren 
al doende. Dankzij deze opdracht lukt het nu reeds beter maar dat zal nog een beetje training vergen al 
vorens ik het helemaal onder knie heb.

• Het ontwerp van het voorblad en de lay-out  in het algemeen, vind ik heel erg leuk om te doen, vandaar 
ook dat ik dit eerder als een persoonlijke sterkte zie.

• Bij deze opdracht heb ik vooral geleerd dat veel interessante informatie ‘verdoken’ zit in de bronnen 
van de teksten. Het aanmaken van de bronvermeldingen zal mij ook zeker bijblijven omdat ik daar in het 
begin nogal mee geworsteld heb.
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DEEL 6. BRONNENLIJST

A look at the Brazilian charity that won the World Technology Award. (2003, July 19). [video]. Retrieved June 21, 2019, 

from http://ebscovideos.ebscohost.com/v/102523701/a-look-at-the-brazilian-charity-that-won-the-world-

technology-award.htm

Abused housemaids receive IT training to help rebuild their lives. (2007, August 8). [video]. Retrieved June 25, 2019, 

from http://ebscovideos.ebscohost.com/v/102611218/abused-housemaids-receive-it-training-to-help-

rebuild-their-lives.htm

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp. (2014, February 28). Retrieved June 26, 2019, 

from https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023896

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunning en subsidiëring van een organisatie die een digitaal platform 

met zorgaanbod voor personen met een handicap ter beschikking stelt en beheert. (2019, March 17). 

Retrieved June 26, 2019, from https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1030356

Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid. 

(2014, January 1). Retrieved June 26, 2019, from https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.

ashx?id=1022514

Brotcorne, P. (2008). Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden: een verkenning van de 

digitale kloof van de tweede graad. Namen, België: Fondation Travail-Université.

Brotcorne, P. (2009). Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon 

onderwijs: de ontwikkeling van een educatieve tool voor een verantwoordelijk internetgebruik. Brussel: POD 

Maatschappelijke integratie - cel.

Brotcorne, P., & MOC-CIEP. (2009, January 1). Fracture numérique: lutter contre l’e-pauvreté. Démocratie, 1, 1–5.

Buckingham, D. (n.d.). David Buckingham. Retrieved June 19, 2019, from https://davidbuckingham.net/

Chinn, M. D., & Fairlie, R. W. (2007). The determinants of the global digital divide: a cross-country analysis of computer 

and internet penetration. Oxford Economic Papers,Vol. 59, No 1, 16–44.

Compaine, B. M. (2001). The Digital Divide: Facing a Crisis Or Creating a Myth? Cambridge, UK: MIT Press.

Contucci, P., Omicini, A., Pianini, D., & Sîrbu, A. (2018). The Future of Digital Democracy: An Interdisciplinary Approach. 

New York, USA: Springer International Publishing.
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Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. (2018, January 1). 

Retrieved June 26, 2019, from https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1028624

Decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020. (2019, 

September 1). Retrieved June 26, 2019, from https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1031647

Dekkers, G. (2003). Beyond the Digital Divide: Reducing Exclusion, Fostering Inclusion. Brussel, België: VUB Brussels 

University Press.

Droogmans, A., Jordens, K., Maes, C., & Steunpunt Inburgering en Integratie. (2016). OP ZOEK NAAR EEN 
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nieuwkomers. Antwerpen, België: Steunpunt Inburgering en Integratie.
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