
Checklist ICT-basisvaardigheden  
 

Wil jij graag de opleiding grafisch vormgever volgen? Twijfel je of je over voldoende 

basisvaardigheden bezig op vlak van ICT? Bekijk dan even deze checklist. 

Veel van deze vaardigheden worden ook tijdens de les besproken en voorgetoond. Door de Corona-

maatregelen zal er volgend schooljaar ook nog (veel) afstandsonderwijs worden gegeven. Om die 

reden is het aangewezen dat u deze kennis en vaardigheden reeds bezit. 

Computer: benodigdheden (aandachtspunten bij aankoop) 

✓ Schermgrootte 14” 15”17” 

✓ Muis + bediening 

✓ Internetkabel 

✓ Wifi 

✓ Wifi vs verbinden met kabel 

✓ Usb poort 

✓ Usb kabel 

De cursist kan: 

werken met verkenner (bij Windows) 

• Mijn pc + rechtermuisklik voor informatie over eigenschappen besturingssysteem 

(Windows7, Windows10, 64bits, geheugen aantal gig ram, soort processor) om 

beeldverwerkingssoftware vlot te kunnen gebruiken 

• Bureaublad 

• Mijn documenten 

• Mijn afbeeldingen 

• Downloads 

• Prullenbak: ledigen + bestanden herstellen 

Bestanden= files=documenten= afbeeldingen:  

• Bestandextensie benoemen 

• Grootte van een bestand terugvinden 

• Naam aan een bestand geven 

• Een bestand hernoemen en/of nummeren 

• Meerdere bestanden tegelijkertijd selecteren (Contr + muisklik) bij Windows 

• Alle bestanden tegelijkertijd selecteren (Contr + A) bij Windows 

• Een doorlopende reeks bestanden selecteren ( Klik + Shift klik) bij Windows 

• Meerdere bestanden tegelijkertijd hernoemen  

• Kopiëren 

• Plakken 

• Opslaan (verschil en gevolgen van “opslaan” en “opslaan als”) 

• Verwijderen=deleten 

 

 



Bestanden ordenen (bij pc in verkenner): 

• Op datum gemaakt 

• Op naam 

• Op grootte 

• Op bestandsextensie (soort) 

 Mappen 

• Aanmaken 

• Naam geven 

• Hernoemen 

• Kopiëren 

• Plakken 

• Verwijderen=deleten 

• Meerdere mappen tegelijkertijd selecteren  

• Alle mappen tegelijkertijd selecteren  

• Een doorlopende reeks mappen selecteren  

• Mapstructuur (aanmaken en gebruiken) 

Programma’s 

• Installeren op eigen computer 

o Adobe programma’s (Creative Cloud) 

Webbrowser 

• Zoekfunctie 

• Voorkeuren opslaan 

 Email 

• Sturen 

• Ontvangen 

• Bestanden bijvoegen (attachment) 

• Beperking mailbox herkennen 

• Prullenbak emailprogramma (om valse spam te recupereren) 

• Filetransfermogelijkheden voor grotere bestanden/files 

o Bvb Wetransfer, Smash, Yousendit enz 

Tekstverwerker (minimumkennis van Word) 

• screenshot maken, in Word plakken en doormailen 

 Telewerk 

• Webcam aanbevolen 

• Microfoon (ingebouwd en/of externe) 

• Hoofdtelefoon 

• Speakers 

• Volumeregelingen weergave en opnamen 


