
         

  

Checklist digitale vaardigheden  

Naam:  …………….……………………………… 

Datum: …………….……………………………… 

Ik kan... een bankpas gebruiken kan ik wil ik leren ! 

geld halen uit een geldautomaat   

met bankpas betalen in een winkel   

   

Ik kan… een  mobiele telefoon gebruiken kan ik wil ik leren ! 

bellen   

internet gebruiken   

e-mailen   

sms of WhatsApp gebruiken   

apps downloaden   

een foto maken   

de rekenmachine gebruiken   

sociale media gebruiken, bijvoorbeeld Facebook   

een wifi-netwerk vinden   

mijn data-verbruik bijhouden   

betalen via mijn mobiel   

   

Ik kan… de computer gebruiken kan ik wil ik leren ! 

de computer aan en uitzetten   

omgaan met de muis    

omgaan met het toetsenbord   

omgaan met een aanraakscherm   

   

Ik kan… e-mailen kan ik wil ik leren ! 

een e-mail openen   

een e-mail sturen   

een bijlage van een e-mail openen   

een e-mail sturen met bijlage   

mappen maken   

een e-mail opslaan in een map   



Ik kan… internet gebruiken kan ik wil ik leren ! 

informatie opzoeken op internet   

werken met een zoekmachine (zoals Google)   

beoordelen welke informatie nuttig is    

een sollicitatieformulier invullen op internet   

spullen zoeken en kopen op internet   

meterstanden doorgeven op internet   

betalen via internet   

   

Ik kan … tekstverwerken kan ik wil ik leren ! 

typefouten verbeteren   

tekst opmaken: vet, cursief en onderstrepen   

tekst opslaan   

mappen maken   

tekst opslaan in een map   

opgeslagen tekst weer openen   

tekst printen   

   

Ik kan … veilig werken met de computer kan ik wil ik leren ! 

mijn computer beschermen tegen virussen   

gevaarlijke e-mail herkennen   

veilig omgaan met wachtwoorden   

   

Ik kan …omgaan met de Digitale overheid kan ik wil ik leren ! 

DIGID gebruiken   

inloggen op Mijn.Overheid.nl   

post op Mijn.Overheid.nl begrijpen   

de UWV werkmap gebruiken   

iets regelen via de website van de gemeente, 
bijvoorbeeld:  

• een afspraak maken  

• een adreswijziging doorgeven 

  

   

Ik weet… weet ik wil ik leren ! 

waar ik hulp kan krijgen bij aanvragen van 
toeslagen, bijvoorbeeld zorgtoeslag 

  

waar ik hulp kan krijgen bij mijn belastingaangifte   

 


