
Methode
digitale geletterdheid

Start 1. 
G r o e p  1  -  2

Start 2. 
G r o e p  3  - 4

Basis 1.
G r o e p  5  - 6

Basis 2. 
G r o e p  7  - 8

Next HAVO/VWO

Next GL / TL

Next B/K

ICT-skills
Kunnen is runnen 

Gebruik digitale programma’s 
op een creatieve en functionele 
manier

Digitaal bewust
Media madness

Leer omgaan met de online 
privacy en gedragsregels 

Onderzoek
Zoek het uit!

Pas zoekstrategieën toe om 
bruikbare informatie te vinden

Samenwerken met de computer
Onbegrensd

Word ervan bewust dat iedereen 
online sporen achterlaat

Thema
Online identiteit

Onderzoek welke plaats je 
inneemt in de digitale wereld

Examen
Nederlands, engels, wiskunde, 
maatschappijleer

Pas de digitale kennis en 
vaardigheden toe bij de 
examenvakken

Thema
Profielwerkstuk

Presenteer bruikbare en 
betrouwbare informatie op een 
overzichtelijke manier

ICT-skills
Handig en zelfstandig

Verwerk informatie 
op een overzichtelijke 
manier in digitale 
programma’s

Digitaal bewust
Over mijn like!

Leer omgaan met 
nepnieuws en 
ongewenste content

Onderzoek
Zoeken als een baas

Beoordeel informatie op 
betrouwbaarheid

Samenwerken met 
de computer
Verleng jezelf

Oefen in een program-
meeromgeving met de 
computertaal

ICT-skills
Vaardig en waardig

Word de baas over de 
bediening van computers

Digitaal bewust
Media zien en maken

Leer omgaan met
(a)sociale media

Onderzoek
Dat gaan we 
onderzoeken!

Vind online de juiste 
informatie

Samenwerken met 
de computer
Binnenstebuiten

Maak kennis met het 
computerbrein

ICT-skills
De kennismaking

Werk voor het eerst 
handig met computers en 
digitale programma’s

Digitaal bewust
Mijn media

Maak kennis met 
reclames, (sociale) media 
en digitale risico’s

Onderzoek
Stap voor stap

Ontdek dat er op allerlei 
plekken informatie te 
vinden is

Samenwerken met 
de computer
Het begin

Weet dat computers 
worden aangestuurd 
door mensen

Thema
Op zoek naar de schat

Ontdek dat computers 
een stappenplan nodig 
hebben

Thema
Baisy en Arjan naar 
de markt

Gebruik een digitaal 
apparaat om te zoeken, 
de weg te vinden en te 
typen




