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 WAAROM KIEZEN VOOR ICT-UPDATER?

• 0-meting voor een studieadvies op maat.
• Algemene- en onderwijsmodules voor digitale geletterdheid.
• Gericht vaardigheden verbeteren.
• Volledig online, dus overal beschikbaar.
• Zelfstandig en in eigen tempo werken.
• Met Instruct certi� caat.
• Inzicht en overzicht voor de begeleider. 

 WE HELPEN U GRAAG OP WEG

In een vrijblijvend gesprek informeren we u graag over de mogelijk-
heden van ICT-Updater. Neem contact met ons op via telefoonnum-
mer 0172-650983 of stuur een e-mail naar instruct@instruct.nl.

 MEER WETEN?

Kijk voor meer informatie op
www.instruct.nl/ict-updater.
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DOCENTDIGITALE
VAARDIGHEDEN

ICT-UPDATER

Via 0-meting tot cursus



PROFESSIONALISERING
Voor nagenoeg iedere beroepsgroep is het van belang dat men beschikt over digitale 
basisvaardigheden. Om die up-to-date te houden moet eraan gewerkt blijven worden. Voor 
professionalisering van medewerkers in het algemeen en docenten in het bijzonder is de 
online methode ICT-Updater ontwikkeld.
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“In het kwaliteitsplan van het ROC van 
Twente is vastgelegd dat onze medewerkers 
digitaal vaardiger moeten worden. Daarin 
is o.a. de beheersing van Word, Excel, 
PowerPoint, Online samenwerken en 
Digiveiligheid opgenomen. Door de 
0-metingen in ICT-Updater weten we per 
medewerker welke modules gevolgd moeten 
worden, maar ook welke niet. Dat scheelt 
tijd en geld.”

Erni Eding, 
adviseur ROC Academie
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MODULES
De modules zijn in twee groepen ingedeeld:

• Algemene modules, voor particulieren/medewerkers van organisaties.
• Onderwijsmodules, voor docenten met onderwerpen en voorbeelden uit de 

dagelijkse schoolpraktijk.

 ALGEMENE MODULES 

De algemene modules zijn bestemd voor iedereen die zijn digitale vaardigheden wil 
verbeteren, zowel voor startende computergebruikers als voor gevorderden.
 
Er zijn modules op: 
• ECDL (European Computer Driving Licence) niveau
• MOS (Microsoft Of� ce Specialist) niveau

Het lesmateriaal sluit aan en bereidt voor op ECDL of MOS-examens.
 ICT-UPDATER BIEDT:

• 0-metingen
Toetsen om per module het startniveau van de 
cursist te bepalen.

• Modules
Cursus modules voor Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet/email, 
Digiveiligheid en Online samenwerken.

• Eindtoetsen
Cursussen worden afgesloten met een eindtoets.

• Certi� caat
Van een goed afgeronde module kan een certi� caat worden afgedrukt.

• Begeleideromgeving
Beheer- en volgsysteem voor de begeleider.

WERKWIJZE 

Om snel en ef� ciënt het niveau van de digitale vaardigheden te inventariseren kan 
de begeleider de 0-meting van ICT-Updater inzetten. Via zo’n 20-25 vragen wordt de 
vaardigheid gemeten waaruit een studieadvies volgt. De begeleider wijst vervolgens 
de module(s) toe, waarna de cursist start met de module die aansluit op de gewenste 
persoonlijke ontwikkeling. Nadat een module goed is afgerond kan de begeleider een 
certi� caat afdrukken.

 ONDERWIJSMODULES

De onderwijsspeci� eke modules zijn ontwikkeld vanuit, en 
afgestemd op, de onderwijspraktijk. 

De onderwijsmodules worden in de loop van 2017 uitgebreid. 
In het rapport ‘ICT-bekwaamheid van leraren’ van Kennisnet 
wordt een kader gesteld voor de in het onderwijs benodigde 
digitale geletterdheid. De nieuwe ICT-Updater Onderwijsmo-
dules worden ontwikkeld vanuit dit kader en zijn speciaal 
bestemd voor docenten (PO, VO, MBO, S(V)O). Er wordt 
gewerkt met toepasbare opdrachten en voorbeelden in de 
onderwijscontext.


