
Hoe help ik mijn leerlingen 
met hun ICT vaardigheden?



ICT vaardigheden vergroten

"Deze bijeenkomst is geslaagd als..."

Ga naar menti.com, gebruik code XXXX XXXX

Maak de zin af: Wanneer is de bijeenkomst voor jou geslaagd? Wat wil 
je zeker horen?





ICT gebruiken om de les af te sluiten -
leerdoelen
Aan het eind van deze bijeenkomst:

• Heb je zicht op de eisen waar je leerlingen aan moeten voldoen.

• Heb je voorbeelden gezien waarmee jij morgen in jouw les meteen 
aan de slag kunt.

• Kan je aangeven op welke manier je nog verder bent geholpen.



Wat moet de leerling kennen en kunnen 
volgens de syllabus?
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Wat moet de leerling kennen en kunnen 
volgens de syllabus?



ICT vaardigheden vergroten

"Deze activiteiten doen we bij ons op school..."

Ga naar menti.com, gebruik code XXXX XXXX

Is er les in ICT vaardigheden? Zijn er gezamenlijke afspraken? Is er een 
aanspreekpunt? 





Conclusie

• ICT-basisvaardigheden: vooral lastig in combinatie met veel tekst of 
moeilijke begrippen.

• ICT-basisvaardigheden moeten tijdens de hele VMBO opleiding aan 
bod komen:
* niet alleen in leerjaar 3 & 4
* niet alleen bij Z&W



Wie is verantwoordelijk?

Vakdocent

Leerjaarleider

Mentor

Vakgroepvoorzitter

ICT medewerker

Directeur

TOEVOEGING: MR speelt ook een belangrijke rol



Hoe pak je dat aan?
1 Inventariseer

2 Vergelijk

3 Pas aan

4 Vaststellen

5 Oefen

6 Wissel uit



Tips
Hoe kun je leerlingen goed voorbereiden op ICT in het examen?

• Zorg dat leerlingen de basisvaardigheden (Word en PowerPoint) veel 
kunnen oefenen.

• Laat leerlingen oefenen met het verwerken van teksten.

Wat vraagt dit van jou als docent?

• Wees zelf goed op de hoogte.

• Maak hier in jouw sectie/vakgroep een speerpunt van, doe dit met 
elkaar

• Bespreek binnen jouw organisatie hoe er meer aandacht voor ICT kan 
komen



Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

• Concrete betekenisvolle opdrachten.

• Kort en krachtig.

• Niet alleen als huiswerk….

• ….maar ook/vooral tijdens de les.



Knoppencursus…of oplossingsstrategie?



Stappenplan

1. Starten.

2. Zoekstrategie.

3. Zoeken.

4. Vinden.

5. Verwerken.

6. Terugkijken.



Goed in gesprek



Is dat echt zo?



Evaluatie

Kijk terug op de bijeenkomst en bedenk of je hier morgen mee aan de 
slag kunt. Wat neem je jezelf dan voor? Wat heb je nog nodig om aan 
de slag te gaan?

TOEVOEGING: als tip werd gedeeld ‘Het gele boekje’ een 
reader vol basisvaardigheden voor Nederlands, wiskunde 
en ICT basisvaardigheden, in ieder praktijklokaal 
beschikbaar voor leerlingen.



Bronnen

Syllabus centraal examen Zorg en Welzijn VMBO

BIG six model

Goed in gesprek over verkeerde informatie

Is dat echt zo?

Workshop informatievaardigheden

Workshop Basiskennis ICT

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2022-zorg-en-welzijn-vmbo/2022/f=/Syllabus_Zorg_en_Welzijn_versie_2.1_2022_def.pdf
https://meesterralph.nl/big-six-model-bij-informatievaardigheden/
https://netwerkmediawijsheid.nl/impact/goedingesprek/
https://www.isdatechtzo.nl/
https://maken.wikiwijs.nl/70157/Workshop_informatievaardigheden?_escaped_fragment_=page-1650827#!page-1650823
https://maken.wikiwijs.nl/108098/ICT_basisvaardigheden#!page-3589015

