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Vragenlijst voor deelname aan de cursus “Werken met de e-overheid”   
Met deze vragenlijst kunt u, samen met de cliënt, een inschatting maken of deelnemen aan de cursus 

“Digisterker, “Werken met de werken met de E-overheid”, haalbaar is. 

 Ja, dat kan ik/heb ik/ wil ik  een beetje / weet niet  Nee, nog niet 
 

Persoonlijk 
   

1. Je hebt een BSN nummer en een vast woonadres    

2. Je bent minimaal 18 jaar    

3. Je hebt een werkend e-mail adres     

4. Je hebt een mobiele telefoon     

5. 
Je hebt een computer thuis of hebt een plek om te oefenen bijv. in de 
bibliotheek    

6. Je wilt beter leren computeren     

7. Je wilt meer weten over hoe je veilig DigiD kunt gebruiken    

8. Je wilt leren om zelf zaken te regelen via internet    

9. Je hebt al een DigiD    

Vaardigheden    

10. Je hebt wel eens op een computer gewerkt    

11. Je kunt een beetje typen op een Nederlands toetsenbord    

12. Je kunt een beetje met een computermuis werken    

13. Je weet wat internet is    

14. Je gebruikt wel eens internet om iets op te zoeken    

Taal    

15. Je bent al bezig met de inburgering/Nederlands leren    

16. Je kunt redelijk Nederlands begrijpen en lezen (tussen niveau A1 en A2)    

 
Tel het aantal kruisjes    

De uitslag 

Heb je bij vraag 10-16, Vaardigheden en Taal, meer groene en oranje dan rode smileys? Dan kun je 

meedoen. Heb je meer rode en oranje smileys dan is het misschien nog te vroeg om deel te nemen.  

Bespreek met je begeleider welke andere cursussen er voor je zijn.  
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Instructie voor maatschappelijke begeleiders en doorverwijzers  

Mocht u over sommige vragen twijfelen dan kunt u samen met de cursist de “digi-zelf-test’ doen van 

Stichting Lezen &Schrijven om een indruk te krijgen van de vaardigheden. U vindt deze op 

www.basismeters.nl. Deze is wel heel uitgebreid, een aantal oefeningen volstaat. 

Mocht uw cliënt niet weten wat zijn of haar taalniveau is dan kan de maatschappelijk begeleider dit 

nakijken in het volgsysteem van VluchtelingenWerk of navragen bij de taalaanbieder.   

http://www.basismeters.nl/

