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ICT en media 

Digitale competentie 

Eindterm BG 4.1 

De leerling demonstreert in functionele contexten basisvaardigheden om digitaal inhouden te creëren en te 

delen. 

1. BG 4.1 versus ET 4.1 

Voor de eindterm BG 4.1 is er geen onderscheid tussen de eindterm basisgeletterdheid en de 

overeenkomstige eindterm 4.1. 

De toepassing van de basisvaardigheden gebeurt wel steeds in functionele contexten. Dit betekent dat 

het accent ligt op demonstreren van elementaire digitale basisvaardigheden die nodig zijn om te 

functioneren in het dagelijks maatschappelijk leven.  

2. Toepassing bouwsteen 

Digitaal inhouden kunnen creëren en delen in functionele contexten (Eindterm 4.1 basisgeletterdheid) is 

in het kader van het leren en de zelfontplooiing van de leerling fundamenteel. 

3. Concretisering 

 

A. Digitaal inhouden creëren 

Leerlingen passen elementaire basisvaardigheden toe om zelfstandig digitaal inhouden te creëren. 

Dit vertaalt zich dit in de vaardigheid om digitale inhouden nieuw aan te maken, bestaande digitale 

inhouden te raadplegen en digitale inhouden eenvoudig te bewerken.  

De concrete schooleigen invulling wordt vastgelegd in de infobundel “ICT en media” van de school. 

B. Digitaal inhouden delen 

Leerlingen passen elementaire basisvaardigheden toe om zelfstandig digitaal inhouden te delen. Dit 

vertaalt zich dit in de vaardigheid om digitale inhouden te delen via berichten en in de cloud.  

De concrete schooleigen invulling wordt vastgelegd in de infobundel “ICT en media” van de school. 
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4. Beheersingsniveau 

Het beheersingsniveau van de eindterm BG 4.1 is toepassen en focust op de vorm van uitvoeren. 

Hierbij krijgt de leerling een vertrouwd probleem, taak of vraag voorgeschoteld en weet hij precies wat 

te doen om dit tot een goed einde te brengen.  

5. Evaluatie 

Het doel van de evaluatie is meten of de leerling de elementaire basisvaardigheden om digitaal 

inhouden te creëren en te delen zelfstandig kan toepassen. 

De leerling is geslaagd als hij op het einde van de eerste graad de opdrachten routinematig uitvoert.  

 


