
ExplainiT Gemeente 
Academie

Good Habitz Ictivity Lerio SkillsTown Westhaghe

Thema’s

Office pakket: Word, Excel, Outlook a a a a a a a

Overige software – – – – a – a

Hardware gebruik a r r a a r a

Informatie zoeken a a a a r a r

Social media r a a r a r

Digiveiligheid r a a a a a r

Werken in de Cloud a r r a a a a

Methoden

Nulmeting/assessment a r r a a r –
E-learning a a a a a a –
Klassikale training a a r a a r –
Persoonlijke begeleiding a r r a a r –
Georganiseerde Kick-off – – r a – r –
Quizzen a a a a – a –
Certificering a – r a – r –
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Dit overzicht bevat informatie van verschillende aanbieders die trainingen of leermodules aanbieden aan gemeenten om digivaardigheden van hun ambtenaren te verbeteren,  
Het overzicht is tot stand gekomen door een oriëntatie bij gemeenten die actief zijn met digivaardigheid van de medewerkers. Dit overzicht is niet compleet en omvat de aanbieders 
die tot nu toe bij ons (en gemeenten) bekend zijn.
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Aanbieders Digivaardig
Specificaties



Ictivity*

Office pakket: Word, Excel, Outlook
Biedt ook trainingen aan voor andere  
besturingssystemen.

Nulmeting/assessment 
Adapted assessment: de test pas automatisch  
de moeilijkheidsgraad aan afhankelijk van  
de prestatie van de deelnemer.

Persoonlijke begeleiding 
De focus ligt er op het persoonlijke niveau van 
de deelnemer. Na de assessment wordt dan ook 
gekeken waar de deelnemer het best aan kan  
gaan werken.

Certificering 
Op basis van TOSA.

Good Habitz*

Office pakket: Word, Excel, Outlook
Uitgebreid aanbod van verschillende jaargangen  
en op meerdere niveaus.

Social media 
Voornamelijk gericht op professional gebruik  
van social media (facebook en LinkedIn) voor 
marketing.

Quizzen  
In de online leermodulen worden vragen  
gesteld en is er sprake van interactie.

ExplainiT*

Office pakket: Word, Excel, Outlook
Ook Microsoft SharePoint.

Digiveiligheid 
Zou eventueel op aanvraag mogelijk zijn.

Werken in de cloud 
Specifiek gericht op SharePoint.

Nulmeting/assessment 
Op basis van de Europees erkende TOSA.

E-learning 
Sterk blended aanbod.

Persoonlijke begeleiding 
Tijdens klassikale trainingen is er persoonlijk 
aandacht.

Certificering 
Op basis van de Europees erkende TOSA.

Aanbieders Digivaardig
Toelichting

Gemeente Academie*

Digiveiligheid 
Ook specifiek gericht op voor de gemeente 
belangrijke veiligheid issues.

Klassikale training 
Alleen voor het onderwerp Digiveilig.

Quizzen 
De online leermodulen bevatten interactieve delen 
waar de deelnemer vragen moet beantwoorden.  
Dit resulteert niet zozeer in een score/beoordeling 
maar bevordert wel de deelname.



Lerio*

Overige software  
Adobe, Prezi

Hardware gebruik 
Apple, android, tablet, smartphone

Social media 
Social media zakelijk toepasen, LinkedIN, skype 

Digiveiligheid 
ICT awareness en veilig gedrag

Werken in de cloud 
Specifiek gericht op SharePoint

Nulmeting/assessment 
Worden aangeboden in samenwerking met Test-it  
(www.test-it-online.nl/toets.php)

Klassikale training 
Blended leervorm.

Persoonlijke begeleiding 
In de klassikale lessen.

Westhaghe*

Office pakket: Word, Excel, Outlook
Meerdere versies (ook 356) en niveaus, en migratie 
trainingen.

Overige software  
Adobe, Prezi

Hardware 
Tablet gebruik

Werken in de cloud 
Sharepoint, google docs, google drive

SkillsTown*

Office pakket: Word, Excel, Outlook
Zeer uitgebreid.

E-learning  
De focus ligt op webinars, online cursussen  
en ‘essentials’, dat zijn micro cursussen die in  
korte tijd een onderwerp uitleggen.
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https://www.test-it-online.nl/toets.php


ExplainiT
ExplainiT (www.explainit.nl) is een trainingsbureau  
met een breed aanbod kwalitatieve vaardigheids-
trainingen. De organisatie staat centraal wat wil 
zeggen dat de training op maat wordt aangeboden.

ExplainIT wordt gebruikt door de Gemeenten:
– Hof van Twente
– Zoetermeer
– Coevorden
– Borger-Odoorn

Naast trainingen op het gebied van digivaardigheden 
biedt ExplainiT ook vaardigheids trainingen aan in 
onder andere projectmanagement, duurzame  
wendbaarheid, procesmanagement, resultaatgericht  
werken. Het gehele aanbod is op de website te 
bekijken.

Aanbieders Digivaardig
Overzicht

Ictivity
Ictivity (www.ictivity.nl) is een bedrijf dat zich 
specialiseert in trainingen op het gebied van ICT. 
Daarbij behandelen ze onderwerpen als: digital 
workspace, security en software. De focus ligt sterk 
op maatwerk, ze willen zich richten op de persoon  
in een digitale wereld.

Ictivity wordt gebruikt door de Gemeenten:
– Maastricht
– Brunssum
– Heerlen
– Sittard-Geleen

Ictivity biedt hun diensten voor verschillende  
gemeenten in Limburg aan via het platform  
www.learnmaastricht.nl

Good Habitz
Good Habitz (www.goodhabitz.com) is een online 
leerplatform dat zich richt op een zeer breed scala 
aan onderwerpen

Good Habitz wordt gebruikt door de Gemeenten:
– Utrecht
– Almere
– Alphen aan de Rijn
– Halderberge
– Helmond
– Moerdijk

Gebruik van de e-learning modules vereist wel  
enige digitale vaardigheden. Hierdoor is het niet 
geschikt voor personen met een laag niveau.

Gemeente Academie
www.gemeenteacademie.nu is een leerplatform  
dat is opgezet door het SEP. SEP helpt (semi)  
overheidsinstanties leren leren en ondersteunen  
op actuele thema’s, door middel van e-learning,  
trainingen & workshops, software tools (zoals  
ISMS) en digitale leeromgevingen (www.sep.nl).

SEP wordt gebruikt door de Gemeenten:
– Breda – Ridderkerk 
– Ettenleur – Someren
– Nijmegen – Bergen op Zoom
– Pijnacker-Nootdorp – En meer…
– Rhenen   

Aangezien SEP puur gericht is op (semi-)overheids-
instanties bieden ze naast trainingen voor het 
verbeteren van digivaardigheden ook veel inhoudelijke 
trainingen aan. Zie de website voor het volledige 
aanbod: www.sep.nl.

https://www.explainit.nl/
https://www.ictivity.nl/
http://www.learnmaastricht.nl
https://www.goodhabitz.com/
http://www.gemeenteacademie.nu
https://www.sep.nl/
https://www.sep.nl/producten-en-pakketten/


Lerio
Lerio (www.lerio.nl) biedt op maat gemaakte  
trainingen aan waarin blended trainingen worden 
aangeboden.

Lerio werkt samen met de Gemeenten:
– Tynaarlo
– Assen
– Stadskanaal
– Smallingerland
– Emmen
– Heerenveen

Westhaghe
www.westhaghe.com

Westhaghe werkt samen met de Gemeenten:
– Helmond

Biedt een heel breed scala aan trainingen aan.  
Niet alleen ICT gericht maar ook business skills en 
softskills. Volledige aanbod is te zien op de website 
www.westhaghe.com

SkillsTown
SkillsTown (www.skillstown.com) is een online  
opleider die allerlei vormen van e-learning aanbied 
en ook op het gebied van digivaardigheden.

SkillsTown wordt gebruikt door de Gemeenten:
– Katwijk
– Veiligheidsgemeente Kennemerland

Enkele trainingen van SkillsTown zijn  
voor ambtenaren gratis te gebruiken op 
www.meesterinjewerk.nl
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https://www.lerio.nl/
https://www.westhaghe.com/
https://www.westhaghe.com/
http://www.skillstown.com
http://www.meesterinjewerk.nl

