
De volgende stap in leren

In vijf stappen 
effectief leren met
 D I G I T A L E
VAARDIGHEDEN

Het online lesmateriaal Digitale vaardigheden biedt een optimale voorbereiding 
op de technologische uitdagingen in de beroepspraktijk. 

Met Digitale vaardigheden leert de student omgaan met de digitale devices van 
nu. Daarnaast krijgt hij inzicht in het veilig en verantwoord gebruiken van digitale 
informatie.
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Keuzedeel Digitale vaardigheden
Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker bij alles wat we doen in ons dagelijks 
leven. Er verschijnen in een hoog tempo allerlei applicaties en tools waarmee we over 
nieuwe en slimme oplossingen beschikken. Ook het bedrijfsleven eist meer aandacht voor 
deze digitale vaardigheden. Het keuzedeel Digitale vaardigheden speelt hierop in.

Basis en Gevorderd
Het keuzedeel Digitale vaardigheden Basis is 
ontwikkeld voor niveau 2 en 3 en biedt alle 
noodzakelijke kennis die minimaal nodig is voor 
elke professional in de beroepspraktijk.

Het keuzedeel Digitale vaardigheden Gevorderd is 
ontwikkeld voor niveau 3 en 4. Voor dit keuzedeel 
is gekeken naar verschillende functies in het 
werkveld en biedt een verdieping van de kennis 
op niveau 2 en 3.

Examen Digitale vaardigheden
Stichting Praktijkleren (SPL)
Digitale vaardigheden is volledig SPL-proof. U kunt dus na het bestuderen van het 
lesmateriaal het examen doen dat Stichting Praktijkleren aanbiedt.  
Stichting Praktijkleren houdt zich bij dit examen strikt aan het certificaat Digitale 
vaardigheden. Meer informatie over het examen en de prijzen vindt u op 
www.stichtingpraktijkleren.nl.

ECDL-proof
Naast aanpassing van de content aan de herziene versie van het Certificaat Digitale 
vaardigheden wordt het keuzedeel ook geschikt gemaakt voor het examen van het ECDL. 

Wist u dat?
U kunt ter voorbereiding op het examen nu ook een proefexamen maken in het keuzedeel 
Digitale vaardigheden. Een optimale voorbereiding op het SPL- of ECDL-examen!
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Computervaardig
werken met mobiele apparaten

netwerken

hardware/software

documentbeheer

veilige computer Onlinevaardig
internet

veilig online

zoeken op internet

internetbedreigingen

werken met mail en agenda

social media

Officevaardig
tekstverwerken

spreadsheets

presenteren

(gegevensverwerking)

Mediavaardig 
mediawijsheid

informatievaardig

Keuzedeel Digitale vaardigheden

Het keuzedeel bestaat uit de volgende onderdelen:



activerende 
vraag bij elk 
onderdeel

actueel onderwerp

1introductie

Effectief leren met keuzedeel Digitale vaardigheden
introductie

verwerking

toepassing

toetsing

evaluatie

effectief
leren



3 toepassing

2verwerking

In het project Mystery 
Guest krijgen studenten de 
opdracht om te onderzoeken 
hoe een bedrijf omgaat met 
wachtwoorden, bestanden, 
phishing mails. Een hele 
uitdaging!

voorleesfunctie

oefenen met vragen 
en opdrachten

projecten

korte filmpjes, 
overzichtelijke schema’s



of een proefexamen 
over alle onderdelen van 
Digitale vaardigheden

oefentoets of 
hoofdstuktoets

of een
eindopdracht

5 toetsing

4 evaluatie

toetsing



Geen overige kosten
Naast de kosten van een licentie voor de student, zijn er géén bijkomende kosten voor 
implementatie van het leerplatform of voor een docentenaccount.

keuzedeel Digitale vaardigheden
VBB-KD-BASIS 978-90-5906-650-2 keuzedeel Digitale vaardigheden BASIS € 39,95

VBB-KD-GEVORDERD 978-90-5906-651-9 keuzedeel Digitale vaardigheden 
GEVORDERD

€ 49,95



Meer weten?

Kijk voor meer informatie op: 
www.perspectiefmbo.nl/digitalevaardigheden

Hier kunt u ook een proeflicentie aanvragen of een afspraak 
maken voor een presentatie bij u op school.

persoonlijk contact
Is uw belangstelling gewekt? Wij helpen u graag verder.

Patrick Falk 
06 – 50 43 24 38

patrickfalk@eduhintovd.nl

support I 0318 – 64 99 51 I support@eduhintovd.nl
bestellingen I 0318 – 64 99 38 I bestellingen@eduhintovd.nl


