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DIGITALE GELETTERDHEID IN HET
CURRICULUM
Digitale geletterdheid maakt nu nog geen deel uit van de kerndoelen in

het onderwijs, maar krijgt een plek in het nieuwe curriculum in de nabije

toekomst. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor

leerkrachten/docenten is het van belang om bewust en met

zelfvertrouwen deel te kunnen nemen aan de digitaliserende wereld.

Het blijkt dat lang niet iedereen de mogelijkheden van de digitale

technologie benut en dat we ons vaak onvoldoende bewust zijn van wat

we online doen en delen. Wie technologie begrijpt, kan er invloed op

uitoefenen. Iedereen heeft baat bij het kennen van die basisconcepten. 

Met DIGIT – onze digitale lesmethoden voor digitale geletterdheid voor

alle niveaus - en onze uitgebreide expertise op het gebied van educatie,

zorgt Instruct voor de (door)ontwikkeling van digitale vaardigheden en

talenten. Wij laten, samen met docenten, de digitale mogelijkheden voor

iedereen werken. 

Speciaal voor leerkrachten/docenten hebben we DIGIT-updater

ontwikkeld. Hiermee kun je je eigen kennis en vaardigheden updaten en

zorgen dat je bij blijft. 

Het uitgangspunt van DIGIT-updater vormt het rapport ‘Digitale

Geletterdheid’ van het SLO en het voorstel voor digitale geletterdheid van

Curriculum.nu. Daarnaast is het onderdeel ‘Online lesgeven’ toegevoegd.

Hierin staan tips & trics en worden handige programma’s behandeld om

het online lesgeven gevarieerd en effectief te maken.
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“Samen met taal en rekenen worden digitale

vaardigheden gezien als basisvaardigheden die

iedere burger minimaal op basisniveau zou

moeten beheersen.”

OESO,
EUROPESE
COMMISSIE
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Het cursusmateriaal is ontwikkeld vanuit, en afgestemd op, de onderwijspraktijk. Wat je in de domeinen leert is

direct te gebruiken in je werk voor de klas of online. 

Daarnaast vormt het doorlopen van de domeinen van DIGIT-updater een uitstekende voorbereiding op het

lesgeven met DIGIT-po of DIGIT-vo. Je raakt bekend met alle onderdelen en vaardigheden waarmee leerlingen te

maken krijgen. 

Naast de 5 domeinen zijn er ook verdiepingsmodules voor extra verdieping op het gebied van Basiskennis ICT. Dit

zijn: Word, Excel, PowerPoint en Outlook. 

Na het succesvol afronden van een onderdeel ontvang je als cursist/leerkracht/docent een certificaat. 

DIGIT-updater biedt: 

• Cursistenomgeving 

• Begeleidersomgeving

1. Basiskennis ICT

20%

2. Mediawijsheid

20%

3. Informatievaardigheden

20%

4. Computational thinking

20%

5. Online lesgeven

20%

OPBOUW
DE METHODE IS OPGEDEELD IN VIJF DOMEINEN,

DAARNAAST ZIJN ER VERDIEPINGSMODULES:

DIGIT-updater is ontwikkeld om de

digitale geletterdheid van

leerkrachten/docenten te

verbeteren. 

DIGIT-updater kan ingezet worden

voor zelfstudie of door middel van

blended learning en is volledig

online toegankelijk.
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INHOUD
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Leren omgaan met de computer

Microsoft Word/Google Docs

Microsoft Excel/Google Spreadsheets

Microsoft PowerPoint/Google Presentaties

Microsoft OneNote

BASISKENNIS ICT

Gevolgen van sociale media

Veilig internet

Online pesten, privacy en omgangsvormen

Sexting

Digitale criminaliteit

Virussen en firewalls

Cookies

Smartphone beveiligen

Identiteitsfraude

MEDIAWIJSHEID

Informatie

Zoeken en vinden

Bronnen

Stappenplan

INFORMATIEVAARDIGHEDEN

Computational thinking voor de docent

HTML Windows

HTML Google

COMPUTATIONAL THINKING

Tips & tricks

Microsoft Teams op school

Zoom op school

Google Classroom

Google Mail en Agenda

Google Meet op school

ONLINE LESGEVEN



2 / OPDRACHTEN

Je krijgt direct feedback bij de gemaakte opdrachten.

3 / FEEDBACK

Tijdens het doorwerken van de leerstof beantwoord je

enkele vragen in de vorm van interactieve werkvormen,.

Daarnaast zijn er korte praktische open opdrachten.

4 / RESULTAAT

1 / INSTRUCTIEFILMS

Je werkt vanuit een domein. In elk hoofdstuk staan

instructievideo’s: korte films over een leerdoel. Je ziet en

hoort daarin hoe iets werkt waardoor de lesstof sneller

wordt begrepen

Je kunt als cursist/leerkracht/docent zelf kiezen of je

alle domeinen doorloopt of een keuze maakt tussen

verschillende domeinen. Alle leerstof is online

beschikbaar. De toegang verkrijg je met behulp van een

licentie, via een begeleidersaccount. Wanneer je inlogt

kun je meteen aan de slag.

Tijdens het doorwerken van de opdrachten bouw je een

een resultaat op. Als dat voldoende is, komt het

volgende hoofdstuk beschikbaar. Zowel jij als de

begeleider kunnen de voortgang in de gaten houden.

Wil je de instructievideo’s nog eens bekijken dan kan

dat. Daarvoor is onderdeel Overzichten beschikbaar.

Daar staan ook de samenvattingen van alle

onderwerpen.
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CURSIST
OMGEVING



Klassen en cursisten aanmaken; 

Berichten sturen naar cursisten; 

Vorderingen en resultaten bekijken van cursisten; 

Certificaten toekennen; 

Eigen materiaal toevoegen; 

Toetsen samenstellen en klaarzetten.

Er is altijd een begeleidersomgeving nodig. De begeleider of

opleider schaft cursuslicenties aan. DIGIT-updater biedt een

compleet volgsysteem. De begeleider kan onder andere:

BEGELEIDER
OMGEVING
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"Op school worden kinderen voorbereid op de

toekomst. Leerlingen moeten er actuele kennis

en vaardigheden ontwikkelen. Daarom is

digitale geletterdheid een van de vakgebieden

in het nieuwe toekomstgerichte curriculum."

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS, CULTUUR
& WETENSCHAP



WORKSHOPS, WEBINARS EN
BIJEENKOMSTEN

Je raakt bekend met de laatste ontwikkelingen op het gebied van

digitale geletterdheid;

Je maakt kennis met diverse interessante sprekers uit het vakgebied;

Je bespreekt actuele thema’s met andere docenten om je blikveld te

vergroten;

Je raakt geïnspireerd door vakgenoten en hun ervaring met digitale

geletterdheid.

Docenten die kennis willen maken met DIGIT, behoefte hebben aan

verdieping op het gebied digitale geletterdheid en/of een opfristraining

kunnen gebruiken met betrekking tot de leeromgeving van DIGIT, kunnen

zich aanmelden voor een workshop, webinar of bijeenkomst. Tijdens een

workshop of webinar gaan we in op de leeromgeving, geven we instructie

en verdiepen we ons in specifieke situaties.

Wanneer omstandigheden, veiligheid en regels het toelaten, organiseren

we fysieke bijeenkomsten. Vaste elementen van een bijeenkomst:

Op digitalegeletterdheid.nl staat veel informatie en onder andere de

planning met workshops, webinars en bijeenkomsten. Je kunt je ook

aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan word je actief geïnformeerd.
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ONTMOET
ONS
TEAM
Ben je op zoek naar een methode voor digitale

geletterdheid? Wij helpen je graag verder. 

In een vrijblijvend gesprek of tijdens een online

presentatie informeren we je over de

mogelijkheden. 

Neem hiervoor rechtstreeks contact met ons op of

vul het formulier in op de website

digitalegeletterdheid.nl.

M A R K  V A N  D E N  B O S
Adviseur

06-89971798 | mark@instruct.nl

H A F I D A  M A K I O U I
Manager

06-13461107 | hafida@instruct.nl

E N I S A  J A H I C
Adviseur

06-89972305| enisa@instruct.nl
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PRIJZEN DIGIT-UPDATER IS
OPGEBOUWD UIT
DRIE COMPONENTEN
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CURSISTLICENTIES

BEGELEIDEROMGEVING

LEEROMGEVING

Een cursist krijgt toegang door middel van een licentie. Deze kan door de begeleider of door de

cursist besteld worden. De prijzen zijn per cursist.

Per begeleider is een begeleideromgeving nodig om onder andere groepen/cursisten aan te maken,

antwoorden, resultaten van cursisten te bekijken en certificaten af te drukken. Een begeleiderlicentie

kan alleen bij Instruct besteld worden.

Per instituut/locatie is een leeromgeving nodig. Daarin staat alle content. Zowel de cursist als de

begeleider kunnen daarop inloggen. Een leeromgeving moet door Instruct aangemaakt worden. Als de

leeromgeving definitief wordt, wordt eenmalig een vast bedrag berekend.

DIGIT-updater, methodelicentie (5 domeinen) 12 mnd.

DIGIT-updater, modulelicentie (verdieping) 12 mnd.

Via Instruct € 50,00

Via Instruct

Per begeleider, 12 mnd. Via Instruct € 100,00

Per instituut / locatie, eenmalig Via Instruct € 200,00

Toegang van een cursist geldt vanaf het moment van activeren. Daarna kan de toegang, als dat nodig is, in de leeromgeving verlengd worden.

Nadat we een proeflicentie op een leeromgeving hebben omgezet naar een definitieve leeromgeving, berekenen we eenmalig een vast bedrag.

Een begeleideromgeving kan elk moment ingaan en geldt voor 12 maanden, daarna wordt het abonnement automatisch verlengd. 

ABONNEMENTSVOORWAARDEN

De opzegtermijn is 1 kalendermaand.

€ 25,00



IEDEREEN
DIGITAAL 
VAARDIG

Instruct Educatieve Uitgeverij heeft al ruim 30 jaar

ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal voor

basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en

opleidingsinstituten. Betrokken en enthousiaste

werknemers van Instruct ontwikkelen de producten

in nauwe samenwerking met docenten. Daarbij

worden de producten regelmatig aangepast en

verbeterd om een optimale bijdrage te kunnen

leveren aan het onderwijs. Instruct biedt methoden

voor digitale geletterdheid, social media, taal en

rekenen, computervaardigheid, informatica/ICT en

typevaardigheid.

         0172-650983

         instruct@instruct.nl

         instruct.nl

D I G I T - P O
primair onderwijs

DIGITALEGELETTERDHEID.nl  

D I G I T - V O
voortgezet onderwijs

D I G I T - U P D A T E R
docenten po en vo

D I G I T - M B O
mbo

D I G I T - S T A R T
digitaal laaggeletterden


