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DE SCHIJF VAN VIJF

Digitale basisvaardigheden behoren tot de schijf van noodzakelijke basisvaardigheden - de
Schijf van Vijf – samen met lezen & schrijven & rekenen, financiële vaardigheden, gezondheidsvaardigheden, en sociale en juridische vaardigheden. De schijf is opgesteld door het
Interdepartementaal Vaardigheden Overleg waarin negen ministeries en een aantal uitvoeringsinstanties samenwerken om Nederland basisvaardig te maken.
In het actieplan laaggeletterdheid 2011-2015 geeft het kabinet aan de definiëring van het
begrip geletterdheid te verbreden. Geletterdheid omvat nu ook het gebruiken van alledaagse technologie om te communiceren en om te gaan met informatie. Volwassen met
een laaggeletterd niveau lopen meer risico’s werkloos te raken en/of te blijven. Binnen de
bedrijven leidt laaggeletterdheid tot risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en
inzetbaarheid. Iedere volwassene heeft en basaal niveau van geletterdheid nodig om zichzelf
te kunnen redden in onze samenleving, om verantwoorde maatschappelijke keuzes te kunnen maken en om actief deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Dit geldt
ook voor digivaardigheden.
Het is belangrijk dat werkgevers die zich bewust worden van de problemen die laaggeletterdheid en het minder digitaal vaardig zijn met zich brengt op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld
aan het kunnen lezen en begrijpen van veiligheidsinstructies, instructies via de e-mail.
Hoe is het gesteld met uw digivaardigheden?

DEZE INTERCOM

Is je uitgangspunt dat je koste wat kost minder wilt, terwijl dat niet voorkomt uit een inhoudelijk verhaal, dan creëer je veel weerstand. In deze Intercom passende aandacht voor
reorganisaties van verbindingseenheden en van de School Verbindingsdienst. Artikelen met
inhoud.
Een nationaal en internationaal vertrouwenwekkend en wilskrachtig Nederland beschikt over
zeggenschap en soevereiniteit te land, ter zee, in de lucht, in de ruimte en in cyberspace.
De Olympische gedachte, meedoen is belangrijker dan winnen, is daarbij geen optie. Alleen
een overwinning telt. Defensie: omdat verlies geen optie is. Cyber integraal deel van ons
optreden, integraal deel van Intercom.
Tot slot aandacht voor het Virtueel Politie Korps, de CIS opleidingen bij de Luchtmacht en
voor Nationale Operaties, waarmee de blik naar ‘buiten’ wordt aangevuld.
Dat en meer in deze ‘verlate’ herfst Intercom.
Veel lees- en kijkplezier.
Lkol Edwin Saiboo
Hoofdredacteur
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