Vrijstellingsproef ICT voor AAV
Waarom?
Je kan een vrijstelling bekomen voor de modules ICT1 en ICT2 van AAV. Deze modules
bieden we in het traject AAV als één geheel aan. Je moet dus voor beide onderdelen
slagen, om een vrijstelling te krijgen. Deelnemen heeft alleen zin als je de leerinhouden kent.

Hoe verloopt de proef?
Voor de proeven ICT1 en ICT2 krijg je meerkeuzevragen en opdrachten aan de computer.
Je legt de twee proeven na elkaar af. Je moet voor beide proeven geslaagd zijn.

Wat kan je doen om je voor te bereiden?
Hieronder vind je de leerinhouden terug voor de twee modules.

ICT 1


Je kan gepast reageren op een virus en op een virusmelding.



Je kan werken met de basisfuncties van Windows (bureaublad, vensters, verkenner,
configuratiescherm …).



Je leeft de regels inzake ICT-gebruik in overeenstemming met ethische en
deontologische regels na. (netiquette)



Je kan ICT als communicatiemiddel (mail, skype, sociale netwerksites, fora …)
gebruiken.



Je kan datagehelen (tekst, foto, audio, video, programma’s) downloaden en
doorsturen.



Je kan bepalen welke virtuele dienst geschikt is voor een bepaalde taak.



Je herkent de verschillende onderdelen van een PC-configuratie en andere hardware
in advertenties en je kan met een bepaald budget voor jou de meest verantwoorde
keuze maken.



Je kan het aanbod van verschillende providers analyseren en een bewuste keuze
maken.



Je kan budgettaire consequenties van ICT keuzes inschatten.

ICT 2


Je kan beveiligingsprogramma’s hanteren (antivirus, spamfilter, …).
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Je weet hoe je een back-up moet maken.



Je kan vlot werken met alle toepassingen die het internet ons biedt.



Je kan gericht naar bepaalde sites of informatie zoeken en deze kritisch beoordelen
verwerken en bewaren.



Je kent de mogelijkheden en grenzen van ICT voor commerciële toepassingen.



Je kan je online registreren. (Je kan je registreren op een commerciële site. Je kan
aankopen doen via internet)



Je kan de verschillende mogelijkheden voor online betalingen gebruiken en de
veiligheid ervan inschatten.



Je gaat kritisch om met ICT ontwikkelingen.

Veel succes!

