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Digitale geletterdheid draait om alles wat je moet 
kennen en kunnen om je succesvol te bewegen in de 
digitale samenleving. Door digitale geletterdheid op 
school aan te bieden, zorg je ervoor dat je leerlingen 
verstandig leren omgaan met technologie, kritisch 
blijven kijken naar media en hun digitale talenten 
tot bloei komen. Ieder kind krijgt zo 
dezelfde kansen.

Waar het om draait

Mediawijsheid
Bewust, kritisch en actief 
kunnen omgaan met media.

Informatievaardigheden
Relevante informatie op een
kritische wijze kunnen zoeken,
selecteren, verwerken en
gebruiken.

ICT-basisvaardigheden
Begrijpen van en kunnen
omgaan met computers en
netwerken.

Computational thinking
Een probleem zo kunnen
formuleren dat het op te
lossen is met de computer of
andere digitale tools.



Wanneer je digitale geletterdheid grondig wilt aanpakken, dan heb je 
niet genoeg aan los lesmateriaal. Aan de hand van deze vier pijlers zorgen 
wij ervoor dat elke basis- en middelbare school digitale geletterdheid 
een structurele plek kan geven.

Hoe wij het aanpakken

Persoonlijke 
begeleiding

Verdieping voor 
het team

Flexibel 
leerplatform

Hulp bij 
implementatie

De totaaloplossing
voor digitale geletterdheid



Flexibel leerplatform
voor PO & VO

Elke school krijgt toegang tot zijn eigen online 
omgeving met lesmateriaal voor de vier gebieden van 
digitale geletterdheid. Leerkrachten geven eenvoudig 
les met de lespresentaties, instructievideo’s en 
afwisselende werkvormen. Je stelt een planning op 
per klas, werkt vanuit het doelenoverzicht en houdt 
de voortgang bij.

Verdieping voor 
het team

Ook leerkrachten vergroten hun digitale kennis. Zo 
vind je op het platform verdiepingsartikelen. Door 
deze artikelen door te nemen én les te geven aan 
de leerlingen, behaal je een basisniveau digitale 
geletterdheid. Goed nieuws: het platform houdt je 
voortgang netjes bij!

+

+



Hulp bij implementatie
De coördinator op school kan een implementatietraject 
volgen met de online routekaart. Je doorloopt op je 
eigen tempo de verschillende fases aan de hand van 
handige video’s en werkvormen. De e-buddy van je 
school volgt het traject en biedt coaching waar nodig.

Persoonlijke begeleiding
Leerkrachten vinden snel antwoord op al hun 
vragen met de uitgebreide helppagina. Kom je er 
niet onmiddellijk uit? Je kunt elke werkdag met ons 
chatten.

+

+
VO
€9,95 per leerling
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€179,95 

per groep 
Hoeveel kost
een jaarlicentie?



Alles op één plek
Je hoeft niet meer te werken met verschillende online tools. 
We hebben alles voor jou verzameld in één online omgeving. 
Van de doorlopende leerlijn met lesmateriaal tot de online 
routekaart voor implementatie en helpdesk. Log in via je 
browser en ga eenvoudig aan de slag.

Flexibel te gebruiken
Elke school werkt op zijn eigen manier. Anders dan traditionele 
lesmethodes, is het Basicly lesmateriaal � exibel inzetbaar en 
past het eenvoudig bij verschillende onderwijsconcepten. 
Methodisch werken of zelf je materiaal bij elkaar puzzelen? 
Dat kan bij ons gewoon!

Snel en vriendelijk contact
Er gaat niets boven een vriendelijke en snelle service. Loop je 
ergens tegenaan of wil je graag ideeën met ons uitwisselen? 
We staan elke werkdag voor je klaar en helpen je graag
verder. Binnen twee minuten krijg je antwoord op de chat!

Waarom scholen voor ons kiezen
Basicly is een gedreven en frisse club mensen. Onze praktijk-
ervaring, de volledigheid van ons aanbod en kwaliteit van ons 
onderwijs maakt ons uniek in Nederland.



Petra Hummel
Projectleider techniek - RSG Wolfsbos

Het mooie van Basicly is dat alles klaar staat. De docenten 
kiezen een onderwerp dat ze leuk vinden en gaan 
onmiddellijk aan de slag. De lessen van Basicly zijn goed 
voorbereid, maar toch kun je je eigen draai eraan geven. 

De leerlingen vinden het ook hartstikke leuk.

“

“

Jasper Eisses
ICT-coördinator - OJS de Pette� et

Basicly verlicht mijn werk door samen na te denken over 
de integratiemogelijkheden. Ik hoef het wiel niet opnieuw
uit te vinden hoe we dit het beste kunnen implementeren 
op school. De e-buddy geeft ons tips en adviezen. Ook 
tijdens de proefperiode was die directe hulp � jn. Snel, 

direct en vriendelijk.

“

“



Zelf aan de slag?
Vraag een gratis proe� icentie aan op 

www.basicly.co


