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112 vragen 

Toepassingen op de werkplek 
(5 kernpunten) 

51 vragen 

Burotica (5 thema’s 
 

15 vragen 

Word Deze vragen peilen naar het kennisniveau van de 
medewerker van standaardburoticatoepassingen. 
Voor elke toepassing is een specifieke test nodig om 
nauwkeurig de competenties en eventuele 
opleidingsbehoeften te evalueren. 

Excel 

PowerPoint 

Outlook 

OneNote Weet de medewerker wat het nut van OneNote kan 
zijn in het dagelijks gebruik van Office? 

Windows en bestandsbeheer (3 thema’s) 9 vragen 

Windows Kent de medewerker de basiselementen van de 
Windows-omgeving? Weet hij hoe hij de 
aangemaakte bestanden moet beheren en toegang 
moet krijgen tot de mappen op het netwerk? 

Bestandsbeheer 

Netwerkgebruik 

Beveiliging van de werkplek (3 thema’s) 9 vragen 

Virussen en hacking Kent de medewerker de basisregels die hij moet 
naleven om elk risico op virussen, hacking, bijlagen te 
vermijden. Kan hij een effectief wachtwoord maken? 

Paswoorden, beveiligde betaling, 
elektronische handtekening 

Beveiliging van e-mails: spam, bijlagen 

Internet (3 thema’s) 9 vragen 

Informatie zoeken Weet de medewerker hoe hij informatie moet zoeken 
op het internet? Kent hij de belangrijkste 
internetdiensten en weet hij waarom ze voor hem 
nuttig kunnen zijn (blog, forum, download …). Kent hij 
de regelgeving over recht op afbeelding en 
auteursrecht? 

Bestanden downloaden 

Rechten (afbeelding, auteur) 

Andere toepassingen op de werkplek (3 
thema’s)  

9 vragen 

Afbeeldingen Weet de medewerker hoe hij afbeeldingen die op zijn 
computer zijn opgeslagen moet beheren, om ze 
bijvoorbeeld in een Worddocument of 
PowerPointpresentatie op te nemen? 

Projectbeheer Weet de medewerker welke toepassingen nuttig zijn 
voor projectbeheer? 

Mindmapping Weet de medewerker hoe hij met mindmapping 
efficiënter kan werken? 
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Nieuwe digitale gebruiken 
(6 kernpunten) 

61 vragen 

E-mail en communicatie (3 thema’s) 9 vragen 

Webmail (Gmail) Weet de medewerker dat e-mailverkeer mogelijk is via 
een toepassing zoals Outlook, maar ook via webmail 
zoals Gmail? 

Onlinevergaderingen (Skype voor 
Bedrijven, Lync) 

Kent de medewerker tools zoals Skype voor Bedrijven 
waarmee hij rechtstreeks met zijn collega’s kan 
communiceren, maar ook vanop afstand met hen kan 
vergaderen? 

Instant messaging (Skype) Gebruikt de medewerker instant messaging van Skype, 
dat in het pakket zit van Windows 8 (10), in zijn 
privéleven? Als dat zo is, zal hij snel met de versie voor 
bedrijven vertrouwd zijn. 

Samenwerken (3 sujets) 9 vragen 

Intranet (SharePoint) Kent de medewerker de nieuwste werkmethodes die 
meestal verband houden met de digitale transformatie 
van het bedrijf: intranet, Enterprise Social Networks en 
samenwerkingsfunctionaliteiten in de Office-
toepassingen (documenten delen, wijzigingen opvolgen 
…)? 

Intern sociaal netwerk (Yammer) 

Samenwerken met Office 

Mobiliteit (6 sujets)  18 vragen 

Gebruik van tablet Is de medewerker vertrouwd met mobiliteitstools, 
zoals tablet en smartphone? Gebruik van smartphone 

Cloud en onlineopslagruimte Kent de medewerker het begrip ‘cloud’ en de 
toepassingen (Microsoft of andere) waarmee hij 
eender waar, met eender welk device kan werken en 
vlot met alle collega’s verschillende werkdocumenten 
kan delen? 

Office 365 

Google Apps 

Andere onlinediensten (Dropbox, 
WeTransfer, Doodle) 

Toezicht en e-reputatie (2 thema’s) 6 vragen 

Toezicht  Kan de medewerker informatie zoeken op het internet 
en informatie verwerken? 

E-reputatie Is de medewerker zich bewust van het belang van de 
gegevens die via het internet worden doorgegeven, en 
vooral op de sociale netwerken?  

Sociale netwerken (3 thema’s) 12 vragen 

Facebook Kent de medewerker de belangrijkste sociale, 
professionele of privénetwerken, zoals Facebook, 
LinkedIn, Twitter … Weet hij welk nut ze kunnen 
hebben voor zijn werk? 

LinkedIn 

Twitter 

High-tech 7 vragen 

Big Data, BI, génération Y, imprimante 
3D, zelfsturende auto, verbonden 
object, augmented reality 

Is de medewerker geïnteresseerd in technologische 
vernieuwingen? 

 


