
Hoe geef ik digitale 
vaardigheden een 
vaste plek in mijn 
leerlijn?

Jolanda van Til 

Koos van der Kleij 



Digitale vaardigheden ontwikkelen








Forms

 Herkenbaar? 

 Op welke manier ziet uw organisatie zich in voor het ontwikkelen van 
digitale vaardigheden?



3 manieren om een vaste plek in de 
leerlijn te realiseren 
1. Project FWG
2. V-model
3. CanMEDS-rollen



Digitale vaardigheden
Digitale geletterdheid

E-skills

Computergeletterdheid
Mediageletterdheid



Digitale vaardigheden

Basis ICT vaardigheden 

Gebruik van applicaties 

Informatie opzoeken (betrouwbaar)

Verwijst naar de mogelijkheid om op een zinvolle en veilige manier media 
en technologieën te gebruiken.



Digitale vaardigheden

Veilig informatie delen met aandacht voor 
privacy

Technologie & e-health

…tot op school leren programmeren 



Project FWG 

Eindtermen LesmateriaalFunctie 
beschrijving



Functie-eisen Verpleegkundige



Voorbeeld
Verpleegkundige

HBO Verpleegkundige 



Werkgroep onderwijs coalitie DIVA

Kwalificatie-
dossier / 
BN2020

BOK – Body of 
knowledge

Kerntaken 
werk-

processen / 
CanMEDS

Keuzedelen / 
minoren



Het V-model 





Concreet maken binnen de CanMEDS
rollen 

1. De zorgverlener

2. De communicator

3. De samenwerkingspartner

4. De reflecieve EBP-professional

5. De gezondheidsbevorderaar

6. De organisator

7. De professional en kwaliteitsbevorderaar



Eindtermen

Functie 
beschrijving

Kwalificatie 
dossier / 
BN2020



Doelen FWG & Werkgroep onderwijs DIVA

 Voorbeeld functiebeschrijvingen op 4 
opleidingsniveaus

 Digitale vaardigheden opgenomen in kwalificatie 
dossier 

 Alignment binnen opleidingen en zorgorganisaties



Wat kunt u nu al doen?

 Verzamel informatie en ga intern in gesprek over de vereisten

 Maak het expliciet! 
 Benoem in beschrijvingen of op een andere plek met elkaar wat 

je verwacht (norm) 
 Vertaal naar concrete eindtermen 

 Zoek de samenwerking op!
 meld je aan bij de werkgroep onderwijs & praat in de regio

 Houd https://www.digivaardigindezorg.nl/ in de gaten voor updates 
over de profielen en leerlijnen!

https://www.digivaardigindezorg.nl/


Wat kunt u de komende tijd 
verwachten?
1. Project FWG: december 2020 afgerond
2. V-model: verdere verdieping, maar ook concrete 

werkvormen ontwikkelingen, start januari 2020
3. CanMEDS-rollen: zorgtechnologie, eHealth, digitale 

vaardigheden expliciet en concreet maken om 
curriculumcommissies handvatten te bieden



Vragen?



Bedankt en 
graag tot ziens
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