
Criteria Digitale geletterdheid (Omgaan met de digitale wereld) 

Ontwikkelingsfase 1 2 3 4 

Inloggen en 
programma gebruik 

Ik vind het moeilijk om te werken 
met de programma’s van Google 
en andere apps of add-ons.  
 
 
 
 
 
Ik vind het moeilijk om informatie 
op een rijtje te zetten met een 
programma als Word, Google 
Docs of Google presentaties. 

Ik kan werken met de Google 
Drive en andere programma’s 
van Google, als Classroom, sites, 
Hang-Out en Agenda. 
 
 
 
 
Ik kan programma’s als Word, 
Google Docs of Google 
Presentaties gebruiken om 
informatie op een rijtje te zetten. 

Met hulp van de docent kan ik 
apps (programmaatjes voor op 
je Chromebook of telefoon) en 
add-ons(toevoegingen aan een 
programma van Google) 
downloaden die veilig en nuttig 
zijn voor mijn werk voor school. 
 
Ik kan andere manieren 
gebruiken om mijn informatie op 
een rijtje te zetten, zoals een 
basiswebsite, filmprogramma’s, 
enzovoorts. 

Ik kan zelfstandig apps en add-
ons downloaden die veilig, 
virusvrij en nuttig zijn voor mijn 
werk voor school. 
 
 
 
 
Ik kan andere software 
programma's of websites 
zoeken en gebruiken, om 
informatie op een rijtje te zetten. 

Internetbronnen Ik weet hoe ik Google moet 
gebruiken om makkelijke vragen 
op te zoeken. 
 
 
 
Wanneer ik informatie zoek met de 
Google zoekmachine, gebruik ik 
de eerste bron die ik tegenkom. 
 
 
 
 
 
 
Ik vind het moeilijk om boeken of 
andere bronnen te vinden bij een 
digitale bibliotheek. 
 

Wanneer ik Google gebruik om 
iets op te zoeken, gebruik ik 
steekwoorden in plaats van hele 
zinnen om informatie op te 
zoeken voor moeilijke vragen…. 
 
Wanneer ik informatie zoek met 
de Google zoekmachine om een 
vraag of probleem op te lossen, 
gebruik ik meerdere bronnen die 
ik op de eerste pagina tegenkom. 
 
 
 
Met hulp van een docent kan ik 
bronnen of boeken vinden in de 
digitale bibliotheek van Venlo om 
informatie te krijgen. 

 ..., kan ik onderscheid maken 
tussen verschillende soorten 
internetbronnen, om een goede 
keuze te maken welke bron ik 
ga gebruiken…. 
 
Wanneer ik informatie zoek met 
de Google zoekmachine om een 
vraag of probleem op te lossen, 
gebruik ik meerdere bronnen 
van meerdere pagina’s. 
 
 
 
Ik kan zelfstandig bronnen of 
boeken vinden in de digitale 
bibliotheek van Venlo om 
informatie te krijgen. 

...en houd ik rekening met waar 
de bron vandaan komt, wanneer 
de bron geschreven is en wie de 
bron geschreven heeft om een 
keuze te maken. 
 
Wanneer ik informatie zoek met 
de Google zoekmachine om een 
vraag of probleem op te lossen, 
gebruik ik meerdere zoektermen 
en meerdere bronnen van 
meerdere pagina’s. 
 
 
Ik kan zelfstandig bronnen of 
boeken vinden in meerdere 
digitale bibliotheken, zoals 
bijvoorbeeld Google Scholar. 

Privacy en Ik deel online privé informatie en 
foto’s zonder over de gevaren na 

Ik weet wat de gevaren zijn van 
het online delen van privé 

Ik bescherm mijn eigen privacy 
door persoonlijke informatie en 

Ik bescherm mijn eigen privacy 
en privacy van anderen, door 



verantwoord gebruik te denken. 
 
 
 
Wanneer ik een nieuwe app 
installeer of mij aanmeld bij social 
media, ga ik akkoord met de 
voorwaarden zonder ze te lezen. 
 
 
 
Wanneer ik mijn Chromebook of 
telefoon in de klas gebruik, is dat 
niet voor school.  

informatie en foto’s. 
 
 
 
Ik weet wat het gevaar is van het 
niet lezen van de voorwaarden bij 
het installeren van apps of 
aanmelden voor social media, 
maar ga toch akkoord zonder te 
lezen.  
 
Ik weet wat de regels zijn rondom 
het gebruik van de Chromebook 
of de telefoon in de les, maar ik 
hou me er niet aan. 

foto’s niet te delen met mensen 
die ik niet ken. 
 
 
Ik accepteer niet zomaar iedere 
voorwaarden en lees de meeste 
voorwaarden rustig door. 
 
 
 
Ik weet wat de regels zijn 
rondom het gebruik van de 
Chromebook of de telefoon in 
de les en ik hou me er meestal 
aan. 

persoonlijke informatie en foto’s 
niet te delen met mensen die ik 
niet ken. 
 
Ik accepteer geen voorwaarden 
zonder het rustig doorgelezen te 
hebben en het ermee eens te 
zijn. 
 
 
 
Ik weet wat de regels zijn 
rondom het gebruik van de 
Chromebook of de telefoon in 
de les en ik hou me er aan. 

 


