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Leerjaar 1 
 

Periode Onderdeel Doelen 

1 Ethisch en integer Luistert naar de opdracht en de vraag van de 

leraar 

 Technologische 
Vaardigheden (Omgaan 
met ICT) 

Zet een computer/device aan/uit 

 Informatievaardigheden Gebruikt een zoekmachines om informatie op te 
zoeken 

2 Informatievaardigheden Zoekt afbeeldingen/foto’s 

 Technologische 
Vaardigheden (Omgaan 

met ICT) 

Kiest een device die hem past 

  Kan een robot aan en uitzetten. 

 Ethisch en integer Heeft een beeld van eigen mogelijkheden 

  Kan Omgaan met veranderingen 

 

 

Leerjaar 2 
 

Periode Onderdeel Doelen 

1 Ethisch en integer Kan Procedures en Instructies opvolgen 

  Omgaan met druk en tegenslag 

 Technologische 
Vaardigheden 

Start Windows programma’s op vanuit het 
startmenu 

  Gebruikt icoontje printer op de juiste wijze 

 Informatievaardigheden Knipt, kopieert, plakt 
teksten/afbeeldingen/links 

2 Technologische 

Vaardigheden 

Gebruikt een tekstverwerkingsprogramma om 

woorden/korte zinnen mee te schrijven 

  Vindt en opent een bestand op een bekende 
plek 

  Installeert een applicatie 

 Ethisch en integer Kan Samenwerken en overleggen 

  Is bezig met Plannen en organiseren 

 

 
Leerjaar 3 
 

Periode Onderdeel Doelen 

1 Ethisch en integer Kan Samenwerken en overleggen 

  Heeft een beeld van eigen mogelijkheden 

 Informatievaardigheden Maakt een teks 

 Mediawijsheid Maakt onderscheid tussen wat hij online 
plaatst/deelt voor bekenden of onbekenden 

 Technologische 
Vaardigheden 

Gebruikt een navigatietool in verschillende 
devices 

2 Informatievaardigheden Gebruikt e-mail functioneel 

 Technologische 
Vaardigheden 

Gebruikt de agendatool op de eigen device 

  Kan een robot programmeren 

 Ethisch en integer Levert kwaliteit 
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Leerjaar 4/5 

 

Periode Onderdeel Doelen 

1 Informatievaardigheden Slaat bestand op de juiste wijze op (lokaal, 
cloud 

  Deelt bestanden 

 Ethisch en integer Maakt onderscheid wat hij klanten, 
medewerkers en leerlingen verteld 

 Technologische 
Vaardigheden 

Vindt in een tag (zoekwoord) favoriete internet 
pagina (krant, filmpje) 

 Mediawijsheid Weet wat hij wel/niet op internet/sociale media 
plaatst/deelt 

2 Informatievaardighed
en 

Zoekt voor een werkstuk of 
spreekbeurt (online) informatie over 
een bepaald onderwerp 

  Voegt een bijlage toe 

  Verfijnt de zoekopdrachten 

 Ethisch en integer Gaat om met eigen fouten door dit met 
de begeleider te bespreken 

  schat in hoeveel taken hij kan doen in 
een half uur 

   

   

   

 

 

 

 
Leerjaar 6 

 

Periode Onderdeel Doelen 

1 Informatievaardighed
en 

Presenteert een werkstuk/spreekbeurt 
met een digitaal middel 

  Download en upload bestanden 
(afbeeldingen/ audio/video) 

  Gebruikt e-mail functioneel 
2 Technologische 

Vaardigheden 

Bekijkt kritisch de Zoekresultaten 

 Informatievaardighed
en 

Zoekt nieuwtjes op een favoriet 
internet- of krantenpagina 

 Mediawijsheid Houdt zijn profiel bij en deelt werk 
gerelateerde berichten 

 


