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Utrecht, 19 juni 2012 
 

Lesmateriaal voor digiveiligheid op komst 

ECDL en Instruct gaan samen lesmateriaal ontwikkelen voor digiveiligheid. 
De module traint leerlingen en volwassenen in veilig computergebruik. Het 

materiaal is vanaf het nieuwe schooljaar beschikbaar voor het voortgezet 
onderwijs en MBO. 

 
Veiligheid op de computer is een actueel onderwerp. Veel computergebruikers zijn 

zich niet voldoende bewust van de valkuilen en gevaren. De nieuwe module 
Digiveiligheid leert wat veilig computergebruik inhoudt. Het gaat hierbij om 
persoonlijke beveiliging op het internet, mobiele en sociale media bewaken en 

beheren, de juiste technieken en toepassingen gebruiken, netwerken en informatie. 
  

Het lesprogramma Digiveiligheid bestaat uit diagnoses en examens waarin wordt 
gemeten wat iemand kan en weet. “Mensen schatten hun digitale kwaliteiten te 
hoog in”, zegt Roy Osinga, directeur van ECDL. ”De diagnoses en examens richten 

zich op de zwakstel schakel in de computerveiligheid en dat is de gebruiker zelf. We 
moeten leerlingen en volwassenen de basisvaardigheden meegeven zodat ze de 

mogelijkheden van de nieuwe technologie volledig kunnen benutten.” 
 
Eindtermen zijn gedekt 

Het lesmateriaal komt aan het begin van het nieuwe schooljaar beschikbaar, zodat 
scholen het kunnen opnemen in hun lesprogramma. De toetsen en examens zijn 

gebaseerd op de internationale norm van de ECDL Foundation. Digiveiligheid is één 
van de acht ECDL-modules. Met vier modules kan een Europees Computer Rijbewijs 
startcertificaat worden behaald. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Over ECDL en Instruct 

 
ECDL ® is de afkorting van European Computer Driving Licence – het Europees 

Computer Rijbewijs. ECDL opereert wereldwijd en is met 12 miljoen kandidaten in 
148 landen de standaard voor computervaardigheid. ECDL Nederland levert 

diagnoses, examens en certificaten in (basis)computervaardigheden aan onderwijs 
en bedrijfsleven. Het ECDL-certificaat is internationaal erkend en toont aan dat je 
daadwerkelijk overweg kunt met de PC en de meest gebruikte software. ECDL 

examens zijn in Nederland door de Onderwijsinspectie beoordeeld en zijn een 
toegestaan examenproduct. Door bekwaam gebruik van ICT probeert zij individuen 

en organisatie en samenleving verder te brengen. Voor meer informatie: 
www.ecdl.nl  

http://www.ecdl.nl/


              
                                                                 
  

 
 
 
 

 
 
Instruct is een educatieve uitgeverij met producten voor basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs, MBO en volwasseneneducatie. Het lesmateriaal is bestemd 
voor computer- en typevaardigheid, informatica/ICT, Nederlands, Engels, Duits en 

rekenen. Voor meer informatie: www.instruct.nl    

http://www.instruct.nl/

