(v)mbo

dé online lesomgeving voor
jongeren en de digitale overheid

Veel jongeren hebben moeite
met de digitale overheid. Ze
komen ermee in aanraking als ze
bijvoorbeeld een identiteitskaart
aanvragen, een rijbewijs halen,
inkomstenbelasting terugvragen
of hun studiefinanciering regelen.
Om jongeren hierop voor te
bereiden heeft Stichting Digisterker
een online lesprogramma
ontwikkeld. Het lesprogramma
heet Doe je digiding! Jongeren en

de digitale overheid - (v)mbo.

Wat is de inhoud van Doe je digiding!?
Doe je digiding! bestaat uit zes
thematische modules. Elke module
biedt lesstof voor een blokuur. De
modules hebben een brede oriëntatie
op een thema. Uiteindelijk is het doel
om de jongeren voor te bereiden op het
zelfstandig online zaken regelen met de
overheid. De volgende thema’s komen
aan de orde (tussen haakjes staat waar
de jongeren op worden voorbereid):

‘Ik ben van mening dat de
lesmodules erg waardevol
zijn. We leven in 2019
en het is van groot
belang om digitale
kennis en vaardigheden
te ontwikkelen. Het is
van toegevoegde waarde
dat onze studenten hierin
gestimuleerd worden.’
Docent Dienstverlening roc

Wat is het doel van Doe je digiding!?
Het doel van het lesprogramma is om de
digitale zelfstandigheid van jongeren te
vergroten en hen beter voor te bereiden
op de omgang met de digitale overheid.

Voor wie is Doe je digiding! bedoeld?
Het lesprogramma richt zich op
jongeren tussen 15 en 18 jaar in vmbo
en in mbo (vmbo: leerjaar 4, alle
niveaus; mbo: leerjaar 1, alle niveaus).

Binnen het lesprogramma wordt
gewerkt aan het vergroten van
kennis van de overheidswereld, van
digitale informatievaardigheden en
mediawijsheidcompetenties. Ook
wordt er gewerkt aan het vergroten
van de woordenschat, zodat jongeren
meer vertrouwd raken met de taal
van de overheid.

Bij welke vakken sluit het aan?
Doe je digiding! sluit in het vmbo
inhoudelijk aan bij vakken zoals
maatschappijleer, burgerschap
en loopbaanoriëntatie (lob). In het
mbo sluit het programma aan
bij de vakken burgerschap en
loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob).

1. Overheid, burger en DigiD
(DigiD aanvragen en activeren)
2. Identiteit (paspoort en ID-kaart
aanvragen)
3. Bijbaan (inkomstenbelasting
terugvragen)
4. Studeren op mbo
(studiefinanciering en
studentenreisproduct aanvragen)
5. Verkeer en vervoer (rijexamen
regelen, rijbewijs aanvragen,
tenaamstelling voertuig regelen,
voertuig verzekeren)
6. Zorg (zorgverzekering afsluiten
en zorgtoeslag aanvragen)

Hoe wordt
Doe je digiding! aangeboden?
Het lesprogramma wordt in een
online lesomgeving aangeboden.
De aanpak combineert online
individueel werken met klassikale
momenten van interactie onder
begeleiding van de docent.
Doe je digiding! bevat docenten
handleidingen en antwoordbladen.

Je leert heel veel dingen
die je niet dagelijks te
horen krijgt en die wel
nodig zijn om te weten.’
Student Dienstverlening roc

Over Stichting Digisterker
Stichting Digisterker staat voor
een samenleving waaraan iedereen
volwaardig en zo zelfstandig
mogelijk kan deelnemen. Wij zijn
ervan overtuigd dat het kunnen omgaan
met de digitale diensten van overheid
en maatschappelijkeorganisaties hierbij
van wezenlijk belang is.

Daarvoor hebben mensen kennis,
vaardigheden en (zelf)vertrouwen
nodig. Wij ontwikkelen educatieve
programma’s, zowel voor volwassenen
als voor jongeren, waarmee zij deze
competenties kunnen versterken. Onze
samenwerking met maatschappelijke
instellingen binnen een breed landelijk
netwerk, zoals scholen en bibliotheken,
zorgt ervoor dat wij onze doelgroepen
bereiken. Zo dragen wij bij aan een
digitale samenleving waarin mensen met
vertrouwen hun weg kunnen vinden.

Contact?
Bent u enthousiast geworden en
wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met Angeliek van der Zanden,
Programmaleider Jongereneducatie,
telefoon: 06-27436189; e-mail:
angeliek.vanderzanden@digisterker.nl;
twitter: @doe_je_digiding
Beschikbaarheid
en demo-module

Het programma is landelijk
beschikbaar via doejedigiding.nl.
Op de website is naast informatie
over het lesprogramma ook
een demonstratiemodule te
vinden. De kosten voor het
gehele lesprogramma bedragen
€ 100,- per klas, per jaar.

Stichting Digisterker
M.H. Tromplaan 9
7511 JJ Enschede
053-2030 062
Burgemeester Brokxlaan 12
5041 SB Tilburg
+06 27 43 61 89
www.digisterker.nl

