
1Lijst Digitale Basisvaardigheden

Deze lijst bevat digitale vaardigheden die volgens experts en ervaringsdeskundigen  
nodig zijn voor inwoners van Nederland om zo zelfstandig mogelijk te kunnen meedoen  
in de digitale samenleving, nu en op korte termijn. 

De vaardigheden die nodig zijn, zijn afhankelijk van het apparaat waar iemand mee werkt. 
Eerste belangrijke vraag is dan wat iemand gebruikt: een computer, laptop, tablet en/of 
smartphone . Deze lijst is bedoeld als hulpmiddel voor leerprogramma’s en leerdoelen en is 
ook beschikbaar als vragenlijst om samen in te vullen. Deze vragenlijst vindt u op Digihulp.nl.

Gebruik van apparaten     
✓    Kan de computer, smartphone, laptop of tablet opstarten (aanzetten)
✓    Kan de computer, smartphone, laptop of tablet afsluiten (uitzetten)
✓    Kan de smartphone, laptop of tablet opladen
✓    Kan het aanraakscherm van de tablet of smartphone bedienen (swipen, klikken)
✓    Kan het apparaat verbinden met internet, een wifi-verbinding maken of netwerk kiezen 

op een smartphone, computer, laptop of tablet
✓    Kan een update uitvoeren, en weet dat het belangrijk is regelmatig te updaten
✓    Kan algemene instellingen op het apparaat wijzigen (zoals het geluid aan, uit, harder en 

zachter zetten en lettertype vergroten)
✓    Kan persoonlijke instellingen wijzigen op computer, smartphone, laptop of 

tablet (zoals de leesbaarheid vergroten of het gebruik vergemakkelijken 
met helderheid, lettergrootte en contrast) 

✓    Kan de cursor verplaatsen met een computermuis of het touchscreen 
gebruiken bij een tablet of smartphone

Applicatiegebruik
✓    Kan tekst typen op de computer, smartphone, laptop of tablet
✓    Kan fouten in een tekst verbeteren met backspace of delete
✓    Kan een bestand openen op de computer, smartphone, laptop of tablet
✓    Kan een bestand opslaan op de computer, smartphone, laptop of tablet
✓    Kan een app downloaden
✓    Kan een app-icoon herkennen en de app starten
✓    Kan een app op de smartphone of tablet, laptop verwijderen
✓    Kan een update van een applicatie uitvoeren op laptop, computer  

of smartphone
✓    Kan een bestand printen 
✓    Kan een foto maken met de smartphone of tablet 
✓    Kan contactpersonen toevoegen aan computer, smartphone, laptop of tablet
✓    Kan inloggen met eigen DigiD op sites van bijvoorbeeld de overheid, de gemeente, 

zorgverzekeraar of Persoonlijke Gezondheidsomgeving     
✓    Kan inloggen op een MIJN-omgeving bij organisaties zoals het energiebedrijf  

(bijvoorbeeld Mijn Eneco), de zorgverzekeraar (bijvoorbeeld Mijn Zilveren Kruis) of 
de bank (bijvoorbeeld Mijn ING)

Lijst Digitale Basisvaardigheden

https://www.digihulp.nl
https://www.digihulp.nl


2Lijst Digitale Basisvaardigheden

Privacy en online veiligheid
✓    Kan een veilig wachtwoord aanmaken en aanpassen
✓    Kan een wachtwoord veilig bewaren
✓    Kan een dubbele authenticatie uitvoeren via een tweede apparaat
✓    Kan controleren of informatie op het internet te vertrouwen is 
✓    Kan checken of een website veilig is via het slotje of https://
✓    Herkent onveilige berichten (zoals phishing) en onveilige downloads
✓    Weet wat te doen en waar hulp te vragen bij twijfel 
✓    Weet dat alles wat je online deelt voor altijd vindbaar is voor anderen
✓    Weet dat de meeste apps of online spelletjes persoonsgegevens vragen die voor andere 

doeleinden en door andere bedrijven gebruikt worden 
✓    Weet dat je niet zonder toestemming foto’s, video’s en informatie van anderen mag delen 

op internet 
✓    Weet wat spam mail is, herkent deze
✓    Weet wat te doen met spam mail en waar hulp te vragen

Online communicatie
✓    Kan een tekstbericht (bijvoorbeeld WhatsApp of SMS) lezen
✓    Kan een tekstbericht (bijvoorbeeld WhatsApp of SMS) versturen
✓    Kan een e-mail ontvangen en beantwoorden 
✓    Kan een e-mail versturen
✓    Kan een bijlage toevoegen aan een e-mail
✓    Kan een online formulier of vragenlijst invullen 
✓    Kan een binnenkomend gesprek aannemen voor beeldbellen/videobellen
✓    Kan een gesprek opstarten voor beeldbellen/videobellen
✓    Kan communiceren met tekst of emoticons op social media of berichten
✓    Kan het saldo van de bankrekening zien via internet
✓    Kan bij- en afschrijvingen bekijken op de bankrekening via internet
✓    Kan een betaling doen via internet of de app van de bank
✓    Kan online producten bestellen en betalen met creditcard of via iDeal of Paypal
✓    Weet wat een QR-code is en kan deze scannen, bijvoorbeeld om online te betalen
✓    Kan een document uploaden op een website, bijvoorbeeld een 

 zorgkostendeclaratie of een CV
✓    Kan een document of foto van internet downloaden en opslaan op 

computer,  smartphone, laptop of tablet

Informatie zoeken en verwerken
✓    Kan de internetbrowser vinden en openen
✓    Kan iets opzoeken op internet (in Google of andere zoekmachines), bijvoorbeeld om  

gezondheidsinformatie of een product te vinden 
✓    Kan checken of een website betrouwbare informatie biedt
✓    Kan bij zoekresultaten via de zoekmachine (zoals Google) onderscheid maken tussen 

onafhankelijke informatie en een advertentie
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