
ICT-BASISVAARDIGHEDEN Omgaan met computers (devices) en werken met programmatuur voor internet, e-mail, tekenen en tekstverwerken, opnemen/bewerken van audio/video etc

Platinum Goud Zilver Brons

Inloggen en programma gebruik
Ik kan zelfstandig apps en add-ons downloaden 
die veilig, virusvrij en nuttig zijn voor mijn werk 
voor school.

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 werken met de Google Drive en andere 
programma’s van Google, als Classroom, sites, 
Hang-Out en Agenda.

Ik vind het moeilijk om te werken met de 
programma’s van Google en andere apps of add-
ons. 

Informatie verwerken met een 
programma

Ik kan andere software programma's of 
websites zoeken en gebruiken, om informatie op 
een rijtje te zetten.

Ik kan andere manieren gebruiken om mijn 
informatie op een rijtje te zetten, zoals een 
basiswebsite, filmprogramma’s, enzovoorts.

Ik kan programma’s als Word, Google Docs of 
Google Presentaties gebruiken om informatie op 
een rijtje te zetten.

Ik vind het moeilijk om informatie op een rijtje 
te zetten met een programma als Word, Google 
Docs of Google presentaties.

Informatie bewaren Ik bewaar belangrijke informatie altijd in mapjes 
en noteer alle bronnen die ik gebruikt heb.

Ik bewaar belangrijke informatie meestal in 
mapjes en ik noteer vaak de bronnen die ik 
gebruikt heb.

Ik bewaar soms belangrijke informatie en 
vergeet vaak de bronnen die ik gebruikt heb te 
noteren. 

Ik raak mijn informatie vaak kwijt. De bronnen 
die ik gebruikt heb, vergeet ik bijna altijd te 
noteren.

Regels
Ik weet wat de regels zijn rondom het gebruik 
van de Chromebook of de telefoon in de les en ik 
hou me er aan.

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.

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.

Wanneer ik mijn Chromebook of telefoon in de 
klas gebruik, is dat niet voor school. 

Kennis computers en netwerken

Ik kan werken met verschillende apparaten die ik 
thuis en op school gebruik en weet waar de 
apparaten voor gebruikt worden. Ik maak voor 
ieder gebruik de juiste keuze.

Ik kan werken met verschillende apparten die ik 
thuis en op school gebruik. Van nieuwe 
apparaten weet ik niet altijd waar de apparaten 
voor gebruikt worden. Ik heb daar wel eens hulp 
bij nodig.

Ik werk meestal met een paar bekende apparaat 
dat ik thuis of op school gebruik. Bij het gebruik 
van een nieuw apparaat heb ik hulp nodig.

Ik werk meestal met een bekend apparaat dat ik 
thuis of op school gebruik. Ik vind het moeilijk 
om te herkennen waar andere apparaten voor 
gebruikt worden en heb altijd hulp nodig.

Deze rubrics zijn verzameld uit openbare bronnen, geschreven of herschreven en getoetst door Simulise. Deze rubrics zijn vrij te gebruiken en worden in Simulise standaard meeleverd. 


