ECDL, het Europees Computer Rijbewijs® biedt
Keuzedelen Digitale Vaardigheden in het mbo

ECDL Nederland, onderdeel van de Nederlandse Associatie voor
Examinering, levert een breed scala aan competentie- en praktijkgerichte
examens in digitale vaardigheden aan het onderwijs en het bedrijfsleven. De
kwaliteit is nationaal en internationaal geborgd door de ECDL-Foundation.
ECDL examens in het mbo: Keuzedelen K0022, K0023 en regulier ECDL.
Wij zetten graag de voordelen op een rij:









Digitaal ECDL certificaat op naam van de student.
Verschillende vragensets per keuzedeel.
Examens worden online (automatisch) nagekeken; geen complex nakijkwerk voor docent of
instructeur.
Goede praktijkgerichte vragen, waarbij de student het antwoord geeft in de applicatie zelf.
Duidelijke meerkeuzevragen.
Tot in detail uitgewerkte examenmatrijs.
Extra tijd voor dyslexie kan aangevraagd worden.
Werkt op verschillende Windows en Office versies, past zich aan op de versie op de
computer van de student.

Maar ook:










Elementaire kennis van digitale basisvaardigheden is noodzakelijk en algemeen vormend.
Uw student krijgt met ECDL aantoonbaar meer zelfvertrouwen in zijn digitale vaardigheden.
Keuze uit Keuzedelen Digitale Vaardigheden Basis en Digitale Vaardigheden Gevorderd.
Student kan zijn of haar cv versterken door te direct kiezen voor de internationaal erkende
ECDL modules, maar kan dit ook oppakken na het behalen van het keuzedeel Digitale
Vaardigheden.
Met ECDL krijgt uw student erkenning van zijn/haar digitale vaardigheden in een
vervolgopleiding en op de arbeidsmarkt.
Uw student is in staat met de meest recente technologieën om te gaan.
Keuze uit verschillende niveaus en specialismen, de student kan eenvoudig doorstromen.
Iedere student krijgt een persoonlijke Online Profiel waar zijn of haar examenresultaten in
staan. Deze kunnen geprint en gedeeld worden.
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ECDL Keuzedelen Digitale Vaardigheden




Keuzedeel Digitale Vaardigheden Basis
o Examenduur 60 minuten
o 35 vragen
o Code keuzedeel K0022
Keuzedeel Digitale Vaardigheden Gevorderd
o Examenduur 90 minuten
o 54 vragen
o Code keuzedeel K0023

Beide keuzedelen sluiten aan bij het kwalificatiedossier. Het examen Keuzedeel Digitale
Vaardigheden Gevorderd is ten opzichte van Basis qua thema’s breder en tegelijk worden een
aantal onderwerpen uit het basisexamen verdiept. Het examen K0022 (Basis) is inzetbaar vanaf
mbo niveau 2. Het examen K0023 (Gevorderd) is geschikt voor mbo 3 en 4 niveau. Er wordt
uitgegaan van een belasting van 240 uur per keuzedeel.

De examens bestaan waar mogelijk uit in-applicatie vragen. Echte praktijkopdrachten dus.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

K0022 (Basis)
1 Internet/informatie opvragen en bewaren
2 Spreadsheet
3 Social media
4 Cloud Computing
5 Tekstverwerken
6 Mediawijsheid
7 Presentatie
8. E-mail
9. Mobile devices

K0023 (Gevorderd)
1. Internet/informatie opvragen en bewaren
2. Spreadsheet
3. Social Media
4. Cloud Computing
5. Tekstverwerken
6. Mediawijsheid
7. Beveiliging +Privacy
8. E-mail
9. Mobile Devices
10. Backup en Restore
11. Agenda
12. Webapplicatie
13. Presentatie
14. Video- en geluidsopname en bewerking
15. Normen en formaten
16. Databases en Analyse

Examen voorbereiding
Uw student kan gratis kennismaken met de Keuzedelen demo toets op www.ecdl.nl.

Uitslag
De student heeft een voldoende bij een score van minimaal 75% en ontvangt direct na het examen
de uitslag op het scherm. Voor de Keuzedelen-examens is dit een voorlopige uitslag. De definitieve
uitslag volgt na goedkeuring van de examencommissie.
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Na afloop van het examen staat het resultaat ook in het persoonlijke Online Profiel van de student.
Hij/zij kan indien gewenst zelf een print van de uitslag maken of via een e-mail of social media de
uitslag versturen. Via de ECDL webshop kan de student zelf een gewaarmerkt fysiek certificaat
bestellen.

ECDL modules:
Naast de keuzedelen Digitale Vaardigheden Basis en Gevorderd kunt u binnen het onderwijs ook
de reguliere ECDL modules inzetten. Deze meten en bewijzen in detail voor een specifiek thema
wat iemand kan en weet.

Bekijk het overzicht met de toelichting per module op www.ecdl.nl.

Tarieven diagnoses en examens (prijzen per stuk)






Certificerende examens Keuzedelen Basis en Gevorderd
Certificerende ECDL module examens Basis en Standaard
Certificerende examens Advanced
Diagnoses en Quickchecks
Type-examen inclusief 2-type-diagnosetoetsen

€
€
€
€
€

9,50
9,50
19,95
4,50
9,50

Let wel: bovenstaande tarieven gelden voor zowel uw studenten als voor alle personeel binnen
uw organisatie. Ook voor een docent, administratief medewerker of bestuurder geldt: digitale
vaardigheden helpen u verder.

Lesuren


Keuzedeel Digitale Vaardigheden Basis: 240 uur



Keuzedeel Digitale Vaardigheden Gevorderd: 240 uur

Indicatie studiebelasting voor een ECDL module is gemiddeld 20 uur.

Lesmateriaal
Een overzicht van goedgekeurd lesmateriaal voor de ECDL modules (e-learning en/of boeken) vindt
u op www.ecdl.nl
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Promotiemateriaal
Wilt u het ECDL en/of Associatie logo op uw website vermelden of promotiemateriaal zoals banners
en/of flyers voor open dagen ontvangen? Stuur een e-mail naar info@ecdl.nl en wij sturen het u
graag toe.

Meer weten of een vraag?
Neem gerust contact op met onze Servicedesk. Bel 033-7501069 of stuur een e-mail naar
info@ecdl.nl.

ECDL productaanbod

Over ECDL, het Europees Computer Rijbewijs®
ECDL opereert wereldwijd en is met ruim 13 miljoen kandidaten in 148 landen de wereldstandaard
voor digitale geletterdheid. ECDL Nederland is verantwoordelijk voor de dienstverlening voor en
ondersteuning aan 100 examenlocaties in het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname.
ECDL Nederland levert een breed scala aan competentiegerichte examens in digitale vaardigheden
aan het onderwijs & bedrijfsleven waaronder de internationaal erkende ECDL ® (European
Computer Driving Licence®) modules. De inhoud van de ECDL examens wordt ontwikkeld door de
ECDL Foundation, een not-for-profit organisatie met maatschappelijke zetel in Dublin. De
Foundation waarborgt de internationale standaarden en de continue ontwikkeling en vernieuwing
van de modules.

De missie van ECDL Nederland is: door bekwaam gebruik van ICT individuen,
organisaties en samenleving verder te brengen.
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