
Doe je digiding! – (v)mbo 

Doe je digiding! – (v)mbo bereidt jongeren op een praktische manier voor op het 

regelen van hun digitale overheidszaken. Want waar moet je beginnen als je je DigiD 

wilt aanvragen? Waar kun je je loonheffing terugvragen als je een bijbaantje hebt? 

Hoe regel je je studiefinanciering en je zorgtoeslag? 

Veel jongeren krijgen tussen hun 15de en 18de levensjaar te maken met dit soort 

zaken. Ze weten vaak niet hoe ze die moeten aanpakken. Ze hebben te weinig 

kennis en digitale vaardigheden om gebruik te kunnen maken van de regelingen die 

er vanuit de digitale overheid (ook) voor hen zijn. Met als gevolg dat jongeren 

inkomsten mislopen of vroegtijdig in de schulden komen. 

Bekijk hier de video  

 

Voor wie? 

Doe je digiding! – (v)mbo is ontwikkeld voor leerlingen en studenten van 15 tot en 

met 18 jaar in: 

▪ vmbo leerjaar 4: basis, kader, gemengd en theoretisch;  

▪ mbo leerjaar 1: niveau entree, 2, 3, 4. 

 

Tien lesmodules 
Doe je digiding! – (v)mbo is een online lesmethode bestaande uit tien lesmodules. 

De tien modules hangen samen met belangrijke gebeurtenissen in het leven van 

jongeren tussen 15 en 18 jaar. Iedere module kun je in twee lesuren behandelen. 

 

1. Overheid, burger en DigiD 

2. Identiteit 

3. Bijbaan  

4. Studeren  

5. Verkeer en vervoer  

6. Zorgverzekering  

7. Bank en geldzaken 

8. Wonen  

9. Digitale zorg  

10. Ondernemen  

 

Meer informatie 

Doe je digiding! – (v)mbo is gratis te bestellen door scholen. Meer informatie vind je 

op doejedigiding.nl/vmbo-mbo 

https://www.youtube.com/watch?v=iaPuxD4dhwc
doejedigiding.nl/vmbo-mbo


Doe je digiding! – Praktijkonderwijs 

Doe je digiding! – praktijkonderwijs bereidt jongeren op een praktische manier voor 

op het regelen van hun digitale overheidszaken. Want waar moet je beginnen als je 

je DigiD wilt aanvragen? Waar kun je je loonheffing terugvragen als je een bijbaantje 

hebt? En hoe regel je je zorgtoeslag? 

Veel jongeren krijgen tussen hun 15de en 18de levensjaar te maken met dit soort 

zaken. Ze weten vaak niet hoe ze die moeten aanpakken. Ze hebben te weinig 

kennis en digitale vaardigheden om gebruik te kunnen maken van de regelingen die 

er vanuit de digitale overheid (ook) voor hen zijn. Met als gevolg dat jongeren 

inkomsten mislopen of vroegtijdig in de schulden komen. 

  

Voor wie? 
Doe je digiding! – praktijkonderwijs is ontwikkeld voor leerlingen van 15 tot en met 

18 jaar in: 

▪ Praktijkonderwijs: leerjaar 3 en 4. 

 

Vijf thema’s 
Doe je digiding! voor praktijkonderwijs bestaat uit vijf thema’s. Ieder thema kun je in 

twee klassikale lessen van 45 minuten behandelen. Iedere les bestaat uit een kant-

en-klare digibord-presentatie, een docentenhandleiding en een werkblad voor de 

leerlingen. 

1. De overheid & jij  

2. Bank & geldzaken 

3. Aan het werk 

4. Zorgverzekering 

5. Wonen 

 

Meer informatie 

Doe je digiding! - praktijkonderwijs is gratis te bestellen door scholen. Meer 

informatie vind je op doejedigiding.nl/praktijkonderwijs 

 

doejedigiding.nl/praktijkonderwijs

