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Digitale competentie 1ste graad A/B stroom 
DIGITALE MEDIA EN TOEPASSINGEN GEBRUIKEN OM TE CREËREN, TE PARTICIPEREN EN TE INTERAGEREN. 

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. Veertienjarigen 
communiceren in grote mate op een digitale wijze en participeren via digitale media en toepassingen 
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten (Eindterm 4.2 basisgeletterdheid).  
Zij die niet over deze digitale vaardigheden beschikken dreigen in een maatschappij die steeds verder 
digitaliseert uit de boot te vallen. Bovendien zijn zowel private als publieke instellingen in hoge mate 
bezig hun dienstverlening te digitaliseren, waardoor burgers dus steeds meer afhankelijk worden van de 
technologische vernieuwingen. 

BG 4.1 De leerling demonstreert in functionele contexten basisvaardigheden om digitaal inhouden te 
creëren en te delen. 

  

Bouwsteen Kennis en dimensies   
Digitale media en toepassingen 
gebruiken om te creëren, te 
participeren en te interageren. 

Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Digitale media en toepassingen om digitaal inhouden te 
creëren zoals online- en offline tekstverwerking, 
rekenapp, digitale beeldverwerking, grafische 
programmeertaal 
- Digitale media en toepassingen om digitaal inhouden te 
delen zoals browsers, elektronische mail, courante sociale 
mediatoepassingen, cloud toepassingen 
* Procedurele kennis 
- Digitale media en toepassingen om digitaal inhouden te 
creëren en te delen 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

  

        
BG 4.2 De leerling demonstreert in functionele contexten basisvaardigheden om digitaal te 

communiceren en te participeren. 
  

Bouwsteen Kennis en dimensies   
Digitale media en toepassingen 
gebruiken om te creëren, te 
participeren en te interageren. 

Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Digitale media en toepassingen om digitaal te 
communiceren en te participeren aan initiatieven zoals 
elektronische mail, chat en messaging toepassingen, 
sociale mediatoepassingen, cloud toepassingen 
* Procedurele kennis 
- Digitale media en toepassingen om digitaal te 
communiceren en te participeren 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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COMPUTATIONEEL DENKEN EN HANDELEN. 

Met eindterm basisgeletterdheid 4.3. laten we de leerling een basis aan kennis verwerven om 
onderliggende werkingsprincipes van de digitale technologie te begrijpen in functionele contexten. Een 
leerling dient op die leeftijd hardware (mobiele telefoon, tablet, PC,…), besturingssystemen, 
toepassingen en digitale media probleemloos van elkaar te kunnen onderscheiden wil zij of hij kritisch en 
bewust  kunnen participeren aan de digitale maatschappij. Ze dienen te begrijpen wat input, verwerking 
en output betekenen in het kader van digitaal handelen en hoe de communicatie tussen digitale 
systemen (bijvoorbeeld het internet, de communicatie tussen tablet en printer) verloopt. Ervaren hoe 
een computer werkt en het belang van algoritmen hierin inzien en inzien hoe de computer met 
informatie omgaat zijn fundamenteel om vat te krijgen op de technologie die steeds verder ons leven 
binnendringt (Eindterm 4.4 basisgeletterdheid). 

BG 4.3 De leerling herkent in functionele contexten bouwstenen van digitale systemen.   

Bouwsteen Kennis en dimensies   
Computationeel denken en handelen. Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 
- Bouwstenen van een digitaal systeem 
> Input verwerking output 
> Binair 
> Hardware 
> Digitale media zoals dataformaat 
> Digitale toepassingen zoals tekstverwerking, multi-
media verwerking, game 
> Besturingssysteem 
- Informatieverwerkende systemen en communicatie 
tussen deze systemen 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau onthouden 

  

        
BG 4.4 De leerling past in functionele contexten een aangereikt algoritme toe om een probleem digitaal 

en niet-digitaal op te lossen. 
 

  

Bouwsteen Kennis en dimensies   
Computationeel denken en handelen. Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 
- Principes van computationeel denken: decompositie, 
patroonherkenning, abstractie, algoritme 
- Principes van digitale representatie van informatie 
- Principes van debuggen (testen en bijsturen) 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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VERANTWOORD, KRITISCH EN ETHISCH OMGAAN MET DIGITALE EN NIET DIGITALE MEDIA EN INFORMATIE. 

De eindterm basisgeletterdheid 4.5. stuurt aan op het initiëren van digitaal handelen waaraan elke 
burger gebonden is. De privacy van anderen respecteren en auteurs- en portretrecht naleven geldt ook 
voor een veertienjarige. 
Onze digitale maatschappij biedt heel veel mogelijkheden die door een leerling ingezet kunnen worden 
voor zijn leren en zijn persoonlijke ontplooiing. Welke digitale media en toepassingen ze hiervoor best 
verwerven en inzetten in functie van het doel dat ze willen bereiken is een basisvaardigheid in deze 
maatschappij. Bewust zijn van de invloed van zijn mediagebruik op eigen en andermans mentale en 
fysieke gezondheid en oog hebben voor beveiligingsrisico’s en privacyaspecten die eigen zijn aan hun 
leeftijdsgroep wapenen de leerling in het omgaan met deze digitale media en toepassingen (Eindterm 
4.6 basisgeletterdheid). 

BG 4.5 De leerling past in functionele contexten aangereikte regels van de digitale wereld toe.   

Bouwsteen Kennis en dimensies   
Verantwoord, kritisch en 
ethisch omgaan met digitale 
en niet-digitale media en 
informatie. 

Met inbegrip van kennis 
* Procedurele kennis 
- Privacyregels 
- Principes van auteurs- en portretrecht 
- Ethisch en sociaal aanvaardbare gedragsregels binnen de context 
van het medium, het publiek en de wettelijke bepalingen 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin 
voorkeuren voor waarden, opvattingen, gedragingen, 
gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd 
zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen 
conflicterende aspecten 

  

        
BG 4.6 De leerling evalueert in functionele contexten de mogelijkheden en risico’s van eigen 

mediagedrag. 
 

  

Bouwsteen Kennis en dimensies   
Verantwoord, kritisch en 
ethisch omgaan met digitale 
en niet-digitale media en 
informatie. 

Met inbegrip van kennis 
* Procedurele kennis 
- Beveiligingsrisico's en privacyaspecten eigen aan de leeftijdsgroep 
- Digitale media en toepassingen in functie van eigen doelen 
- Beheer digitale identiteit (e-identiteit en e-reputatie) 
* Metacognitieve kennis 
- Eigen mediagedrag 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin 
voorkeuren voor waarden, opvattingen, gedragingen, 
gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… geïnternaliseerd 
zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de balans tussen 
conflicterende aspecten 
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Leercompetenties 1ste graad A/B stroom 
GESCHIKTE (LEER-)ACTIVITEITEN, STRATEGIEËN EN TOOLS INZETTEN OM INFORMATIE DIGITAAL EN NIET DIGITAAL 
KRITISCH TE VERWERVEN, BEHEREN EN VERWERKEN REKENING HOUDEND MET HET BEOOGDE LEERRESULTAAT EN -
PROCES. 

In de huidige informatiemaatschappij is het belangrijk dat leerlingen informatievaardig zijn zodat zij als 
volwaardige burger aan de maatschappij kunnen participeren. Het is dan ook noodzakelijk dat leerlingen 
vaardigheden aangeleerd worden zodat zij efficiënt en effectief informatie kunnen verwerven en 
verwerken in functionele contexten. Om dit te bereiken zijn een aantal eindtermen afgebakend als 
eindtermen basisgeletterdheid. 
Bij het zoeken van digitale informatie moeten leerlingen eerst en vooral een zicht hebben op hun 
informatiebehoefte. Leerlingen beschikken al op relatief jonge leeftijd over zoekvaardigheden voor 
internet, maar gaan nog te weinig kritisch om met de resultaten van zoekmachines en teksten op 
websites. Zij hebben het vaak nog moeilijk met het formuleren van goede zoekvragen en het 
systematisch zoeken. 
Om doelgericht informatie te verwerven moeten leerlingen, aan de hand van een aangereikte 
zoekstrategie, digitale bronnen en informatie kunnen selecteren zodat zij een aangereikte 
informatievraag kunnen beantwoorden (Eindterm 13.1 Basisgeletterdheid). Hierdoor kunnen zij zich een 
weg banen in de vele informatie die via verschillende kanalen aangeboden worden. 

BG 13.1 De leerling hanteert in functionele contexten een aangereikte zoekstrategie bij het selecteren van 
digitale bronnen en informatie om een aangereikte informatievraag te beantwoorden. 

  

Bouwsteen Kennis en dimensies   
Geschikte (leer-)activiteiten, 
strategieën en tools inzetten 
om informatie digitaal en 
niet-digitaal kritisch te 
verwerven, beheren en 
verwerken rekening houdend 
met het beoogde 
leerresultaat en -proces. 

Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Soorten bronnen zoals internet, tijdschrift, encyclopedie, boek 
* Procedurele kennis 
- Zoekstrategieën voor bronnen zoals trefwoord, synoniem, auteur 
- Zoekstrategieën voor informatie zoals structuur van informatie, 
verhouding globaal - detail 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

  

De leerlingen maken tegenwoordig vaak intensief gebruik van een breed scala aan interactieve media. Niet 
alle informatie die in deze media terug te vinden is, is waardevol. Om een informatievraag effectief te 
kunnen beantwoorden is het essentieel dat leerlingen de geselecteerde bronnen en informatie aan de hand 
van aangereikte richtvragen op bruikbaarheid, correctheid en betrouwbaarheid kunnen beoordelen 
(Eindterm 13.2 Basisgeletterdheid). 

BG 13.2 De leerling beoordeelt in functionele contexten en aan de hand van aangereikte richtvragen de 
geselecteerde digitale bronnen en informatie op bruikbaarheid, correctheid en betrouwbaarheid. 

  

Bouwsteen Kennis en dimensies   
Geschikte (leer-)activiteiten, 
strategieën en tools inzetten 
om informatie digitaal en 
niet-digitaal kritisch te 
verwerven, beheren en 
verwerken rekening houdend 
met het beoogde 
leerresultaat en -proces. 

Met inbegrip van kennis 
*Conceptuele kennis 
- Bruikbaarheid, correctheid en betrouwbaarheid 
- Soorten bronnen zoals internet, tijdschrift, encyclopedie, boek 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
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De gevonden informatie moet finaal een antwoord kunnen bieden op de informatievraag waardoor het 
noodzakelijk is dat de leerlingen leren om informatie uit  één of een beperkt aantal bronnen doelgericht 
te verwerken. Om dit te realiseren moeten leerlingen beschikken over volgende informatievaardigheden: 
selecteren, analyseren en concluderen. (Eindterm 13.3 Basisgeletterdheid). 

BG 13.3 De leerling verwerkt in functionele contexten digitale informatie uit één of een beperkt aantal 
bronnen om een antwoord te geven op een informatievraag. 

  

Bouwsteen Kennis en dimensies   
Geschikte (leer-)activiteiten, 
strategieën en tools inzetten om 
informatie digitaal en niet-digitaal 
kritisch te verwerven, beheren en 
verwerken rekening houdend met het 
beoogde leerresultaat en -proces. 

Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Soorten methodes om digitale informatie te verwerken: 
selecteren, analyseren en concluderen 
* Procedurele kennis 
- Methodes om digitale informatie te verwerken: 
selecteren, analyseren en concluderen 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

  

Om de gevonden informatie opnieuw te kunnen raadplegen is het nodig dat deze informatie 
teruggevonden kan worden. Daarom moeten de leerlingen de digitale informatie kunnen beheren. Dit 
betekent dat leerlingen deze informatie elektronisch moeten kunnen klasseren. Voor de 
basisgeletterdheid wordt hen hiervoor een structuur aangereikt (Eindterm 13.4 Basisgeletterdheid). 

BG 13.4 De leerling beheert in functionele contexten informatie digitaal volgens een 
aangereikte structuur. 

  

Bouwsteen Kennis en dimensies   
Geschikte (leer-)activiteiten, 
strategieën en tools inzetten om 
informatie digitaal en niet-digitaal 
kritisch te verwerven, beheren en 
verwerken rekening houdend met het 
beoogde leerresultaat en -proces. 

Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Soorten digitale bewaartechnieken zoals 
stick, cloud, bewaarsysteem 
- Soorten digitale ordeningstechnieken zoals 
mappenstructuur, ordening via thema 
* Procedurele kennis 
- Digitale bewaartechnieken 
- Digitale ordeningstechnieken 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau 
toepassen 

  

 

 


