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ECDL, het Europees Computer Rijbewijs
ECDL is de afkorting van European Computer Driving Licence, het Europees Computer Rijbewijs.
Het levert toetsen, examens en certificaten voor digitale vaardigheden.
ECDL certificaten zijn bedoeld voor studenten en (toekomstige) medewerkers in het bedrijfsleven.
Studenten en medewerkers met een ECDL-certificaat hebben een goede tot zeer goede
computerkennis en -vaardigheid. Meerdere certificaten geven recht op een ECDL diploma.
Een ECDL-examen wordt afgenomen door een testcentrum. Zowel scholen als opleidingsinstituten
kunnen zich als testcentrum aanmelden. Neem daarvoor contact op met het ECDL (www.ecdl.nl).
Instruct levert het lesmateriaal. In het lesmateriaal leert de student/cursist vaardigheden om
programma’s op een efficiënte en professionele manier te gebruiken.
Ons lesmateriaal is ECDL-goedgekeurd en gebaseerd op de ECDL-examens waardoor een
student/cursist de garantie heeft dat alle examenonderdelen worden behandeld.

Beschikbaarheid
We hebben het ECDL-lesmateriaal aangepast aan diverse doelgroepen:
• Voor studenten, digitale modules
Deze modules zijn beschikbaar in Toets-ICT.
• Voor training en nascholing, digitale modules
Deze modules zijn bestemd voor opleidingsinstituten om trainingen en nascholing te
verzorgen. De modules zijn beschikbaar in ICT-Updater.
• Voor alle doelgroepen, in boekvorm
De ECDL-boeken worden gebruikt door studenten en opleidingsinstituten, als leidraad en als
naslagwerk.
Digitaal werken? Kijk dan op www.instruct.nl bij een van de methodes:
• Toets-ICT
• ICT-Updater
Met een cursusboek werken?
• Dan is alleen het boek nodig. Op de laatste pagina staat een overzicht van de beschikbare
titels.
• De bijbehorende oefenbestanden kunnen vanuit de webshop gedownload worden.
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Modules, certificaten en diploma’s
Er zijn Basis en Gevorderden modules. Voor elke module is een certificaat te behalen.

Een kandidaat die een aantal certificaten heeft behaald, ontvangt een ECDL-diploma:
1.
ECDL Basis
4 certificaten van Basis modules
2.
ECDL Standaard
7 certificaten van Basis modules
3.
ECDL Gevorderd
2 certificaten van Gevorderden modules
4.
ECDL Expert
4 certificaten van Gevorderden modules
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Basis modules
De basismodules vormen een brede basis voor computervaardigheden. Alle basismodules zijn los
van elkaar te volgen, de volgorde kan men zelf bepalen:
• Computer Essentials
Kennis van ICT en Windows
• Online Essentials
Effectief omgaan met een browser en mailprogramma
• Online samenwerken Online programma’s voor samenwerking gebruiken
• Digiveiligheid
Bewustwording en veilig omgaan met informatietechnologie
• Tekstverwerking
Goed omgaan met Word
• Spreadsheets
Goed omgaan met Excel
• Presentaties
Goed omgaan met PowerPoint
• Databases
Goed omgaan met Access
• Beeldbewerking
Digitale beeldbewerking

Gevorderden modules
De gevorderden modules zijn bedoeld voor bijvoorbeeld helpdeskmedewerkers, boekhoudkundigof administratief medewerkers en secretaresses. Ook ervaren computergebruikers leren in deze
modules een groot aantal nieuwe en nuttige mogelijkheden. We leveren twee Gevorderden
modules:
• Tekstverwerking
Word voor professionals
• Spreadsheets
Excel voor professionals
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Prijzen ECDL-boeken
Basis modules

ISBN

Prijs €

Tekstverwerking

Module 3, Word 2013 (boek)
Module 3, Word 2016 (boek)
Module 3, Word 2016 UK* (boek) (maart)

978-90-460-0725-9
978-90-460-0759-4
978-90-460-0841-6

31,25
31,25
34,25

Spreadsheets

Module 4, Excel 2013 (boek)
Module 4, Excel 2016 (boek)
Module 4, Excel 2016 UK* (boek)

978-90-460-0726-6
978-90-460-0760-0
978-90-460-0842-3

21,50
21,50
23,50

Databases gebruiken

Module 5, Access 2013 (boek)
Module 5, Access 2016 (boek

978-90-460-0727-3
978-90-460-0761-7

31,25
31,25

Presentaties

Module 6, PowerPoint 2013 (boek)
Module 6, PowerPoint 2016 (boek)
Module 6, PowerPoint 2016 UK* (boek)

978-90-460-0728-0
978-90-460-0762-4
978-90-460-0843-0

21,50
21,50
23,50

Standaard modules

Voor alle ECDL-modules is digitaal lesmateriaal beschikbaar. Kijk daarvoor bij Toets-ICT of
ICT-Updater.
De korting op bestellingen van hetzelfde artikel zijn: 5%: 10-29, 10%: 30-99, 12%: 100-249,
14%: 250-499, 16%: vanaf 500. Zie ook de Verkoopvoorwaarden op de website.
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