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Achtergrond

Achtergrond
Omdat nieuwe technologieën steeds meer invloed hebben op het dagelijkse leven van alle
Europese burgers wordt digitale geletterdheid steeds belangrijker om de sociale cohesie,
actief burgerschap en ieders persoonlijke voldoening te verzekeren. Wie geen toegang heeft
tot het internet of de vaardigheden mist om er efficiënt gebruik van te maken, wordt op
verschillende vlakken benadeeld, onder meer door een beperktere toegang tot vorming.
Het DLit2.0-project wordt gefinancierd in het kader van het programma ‘Een Leven Lang
Leren’ van de Europese Gemeenschap. Het project heeft als doel een op studenten gericht
trainingsprogramma te ontwikkelen en op te leveren voor (bibliotheek)medewerkers,
vrijwilligers en digitaal uitgesloten volwassenen in formele en informele leeromgevingen in
de hele Europese Unie, waaronder openbare bibliotheken, organisaties voor sociale
huisvesting, gemeenschaps- en verzorgingscentra. Met dit project kunnen sociaal zwakkere
studenten de vaardigheden en de kennis ontwikkelen die ze nodig hebben en op een veilige
manier gebruik maken van alle mogelijkheden die het internet te bieden heeft. Zo versterkt
het project hun motivatie om te leren en geeft het hun moed om op eigen kracht deel te
nemen aan alle mogelijkheden van de digitale samenleving.
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Het DLit2.0-curriculum
Het curriculum werd ontwikkeld door de Aga Khan Foundation (P), in nauwe samenwerking
met The National Institute of Adult Continuing Education (NIACE) (GB) in opdracht van een
partnerconsortium uit heel Europa voorgezeten door Stiftung Digitale Chancen (D). Het
curriculum ondersteunt een proces in twee fasen.
Fase 1: Het curriculum vormt de basis voor aangepaste trainingen voor
(bibliotheek)medewerkers of vrijwilligers werkzaam in informele leeromgevingen. Het reikt
hun de vaardigheden aan die nodig zijn om sociaal zwakkere laagopgeleiden met weinig of
geen digitale geletterdheid te ondersteunen bij het leren aan de hand van Web 2.0toepassingen.
Fase 2: Thema’s uit het curriculum worden ingezet om minder bevoorrechte volwassenen
studenten de weg te helpen vinden naar informele leeromgevingen om daar deel te nemen
aan Web 2.0-leersessies die hen in staat zullen stellen beter deel te nemen aan de digitale
samenleving.
Het curriculum werd tijdens de experimentele fase getest door de partners van het project –
Bibnet (B), Stadtbibliothek Köln (D), ‘Pencho Slaveykov’ Public Library Varna (BG),
Biblioteka Publiczna im W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus (PL), Bibliothèque publique
d’information (F).
Elke Europese organisatie die de ontwikkeling van Web 2.0-vaardigheden voor
buitengesloten volwassenen wil ondersteunen kan het curriculum aanpassen en
bewerken.
Auteurs
•
•
•
•
•

Cesar Moreira
Sandra Almeida
Pascal Paulus
Susan Easton
Jutta Croll
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Inleiding
De inleiding bevat informatie voor programmacoördinatoren en programmabeheerders over
de manier waarop het DLit2.0-curriculum moet worden ingezet om tegemoet te komen aan
de behoeften van zowel docenten als eindgebruikers.
Structuur van het curriculum
Het curriculum bestaat uit een reeks bouwstenen waarmee trainingsprogramma’s op maat
kunnen worden uitgewerkt voor docenten, groepen studenten en individuele studenten.
Hoofdthema’s (belangrijkste bouwstenen)
De bouwstenen zijn ingedeeld in vijf thema’s (categorieën):
• Categorie 1: e-Burgershap
• Categorie 2: Samenwirking
• Categorie 3: Sociale netwerken
• Categoiey 4: Communiceren
• Categorie 5: Basisvaardigheden
Subthema’s (onderverdelingen)
Elke categorie is onderverdeeld in subthema’s.
Categorie 1: e-Burgershap
•
•
•

1a)
1b)
1c)

E-Democracy
E-Commerce
E-Government

Categorie 2: Samenwirking
•
•

2a)
2b)

Collaborative writing
Sharing

Categorie 3: Sociale netwerken
•
•

3a)
3b)

Employability
Connecting with others

Categoiey 4: Communiceren
Categorie 5: Basisvaardigheden
•
•

5a)
5b)

Hardware and systems
Internet Skills
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Activiteiten voor studenten
Elk subthema bevat suggesties voor Web 2.0-tools die studenten
kunnen gebruiken. Omdat Web 2.0-toepassingen razendsnel evolueren
legt het curriculum de te gebruiken platformen en tools niet vast. Waar
nodig kunnen de voorgestelde tools door andere worden vervangen. De
bedoeling is dat iedere student zijn of haar eigen leerproces bijhoudt,
zodat hun feedback bijdraagt tot de ontwikkeling van hun toekomstige
leertraject.
Methodologische noten
De methodologische noten helpen trainers de meest geschikte strategie
te kiezen voor de specifieke leeromgeving en de groep studenten in
kwestie. Ze bevatten nuttige achtergrondinformatie voor het organiseren
van trainingssessies in leeromgevingen in individueel, peer-to-peer- of
groepsverband.
Verklarende woordenlijst en bibliografie
De verklarende woordenlijst ondersteunt het curriculum met definities
van de conceptuele en technische begrippen die in het pakket worden
gehanteerd.
Aan de hand van de opgenomen bibliografie kunnen professionele of
vrijwillige trainers meer te weten komen over de achterliggende
principes van het framework van het studentgerichte DLit2.0-curriculum.
Database met informaticatoepassingen
Een voortdurend bijgewerkte en aangevulde lijst met IT-toepassingen is
te vinden in onze doorzoekbare database (www.digitalliteracy2020.eu/icttools). Deze toepassingen zijn geschikt voor
verschillende doelgroepen en kunnen worden ingezet ter ondersteuning
van workshops met trainers of studenten.
Verklaring voor het gebruik van het DLIT2.0-materiaal als open leermateriaal (Open
Educational Resource, OER)
(1) Het oorspronkelijke materiaal is ontwikkeld in het kader van het project Digital Literacy
2.0, dit is een Europees project dat deel uitmaakt van het programma Een Leven Lang
Leren. De originele versie is gratis beschikbaar op de projectwebsite (www.digitalliteracy2020.eu)
(2) Personen of instellingen die het materiaal aanpassen, kunnen het DLit2.0-consortium
een goedkeuring van het aangepaste materiaal vragen. De aangepaste versie krijgt dan de
vermelding “aanbevolen door het DLit2.0 partnerconsortium"
(3) De auteurs vragen een rapportering over de gemaakte aanpassingen en het gebruik van
het materiaal. Zie www.digital-literacy2020.eu
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Project partners

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De
verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de
Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin
is vervat.
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Waar ben ik binnen het pakket?


Inleiding
Curriculum bouwstenen – overzicht
Curriculum bouwstenen – materiaal voor cursisten
Curriculum bouwstenen – materiaal voor trainers
Methodologische noten
Overzicht en bibliografie

Algemene informatie
Doelstellingen:
De principes van het DLit2.0-curriculum toelichten.
Praktisch advies verstrekken over de implementatie van het curriculum.
Bedoeld voor:
Iederee die progra
a s ro d digitale geletterdheid eheert i for ele, i for ele, ope
en niet-openbare leertrajecten.

are
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Waarom een zoveelste curriculum rond digitale geletterdheid?
Door budgettaire beperkingen en een gebrek aan getrainde professionele lesgevers is het niet
mogelijk om alle EU-burgers die momenteel van toegang tot de samenleving en vorming verstoken
zijn de directe en professionele ondersteuning te geven die hen kan helpen de digitale kloof te
overbruggen.
Het DLit2.0-pakket biedt niet-professionele lesgevers en vrijwilligers een manier om de lacune in
het huidige aanbod aan te vullen door uitgesloten volwassenen in contact te brengen met Web 2.0toepassingen, hen bij dat leerproces te ondersteunen en hen er de voordelen van te laten plukken,
zodat zij daarna ten volle kunnen deelnemen aan de digitale samenleving en opnieuw de smaak van
leren te pakken krijgen.
Uit eerdere ervaringen en onderzoek door AFK en NIACE blijkt dat ondersteuning van laagopgeleiden
om tal van redenen gebaat is bij een constructivistische benadering. In plaats van studenten één
uniform lessenpakket aan te reiken gaat een dergelijke benadering immers uit van hun eigen
interesses en beweegredenen om hen te motiveren en te onderwijzen.
Het DLit2.0-pakket werd ontwikkeld in overeenstemming met deze benadering. De methodologische
noten geven bijkomende informatie over de achterliggende principes die de ontwikkeling van het
materiaal hebben gestuurd.
Het onderdeel Curri ulu ou ste e – ateriaal oor trai ers bevat voorbeelden van
leeromgevingen die nuttig kunnen zijn voor niet-professionele trainers. Toch mag het DLit2.0curriculum niet worden beschouwd als een reeks recepten die de student als pakket moet worden
voorgezet, maar veeleer als een menu waaruit hij of zij een keuze kan maken. In deze benadering is
de trainer geen expert, maar een katalysator die het leren ondersteunt en aandrijft. De trainer
hoeft met andere woorden niet alles te weten en hoeft niet zijn of haar kennis over te dragen aan
de student; hij of zij fungeert daarentegen als begeleider die studenten ondersteunt bij hun
persoonlijke leertraject.
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Het curriculum in context
De ter
urri ulu
ordt doorgaa s geasso ieerd et for ele e asto lij de leerdoelstelli ge
die studenten moeten bereiken om een bepaald diploma of getuigschrift te behalen.
Het DLit2.0-curriculum is gebaseerd op een ruimere definitie afgeleid van de ideeën van Dewey
aari lere door te o tdekke e stude te de ka s ge e zelfsta dig te lere de ke ee
belangrijke plaats innemen. Om die reden is het DLit2.0-curriculum geen handboek of een uitgewerkt
lessenpakket – het is een verzameling lesinhouden die studenten en trainers gezamenlijk in
samenspraak uitwerken.
De voorgestelde structuur houdt rekening met de ervaringen met training van: AKF Portugal, hun
partners in het programma voor stedelijke gemeenschapsvorming, organisaties die digitaal zwakkere
ol asse e he e getrai d, NIACE s er ari g et iet-formele vormen van leren, en de ervaring
van Stiftung Digitale Chancen met de ontwikkeling en oplevering van trainingscampagnes voor
(bibliotheek)medewerkers.
Het DLit2.0-curriculum is onderverdeeld in kleine curriculumbouwstenen die telkens weer anders
kunnen worden samengesteld om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van individuele
studenten of groepen studenten in niet-formele leeromgevingen.
Kanttekening
In overeenstemming met de studentgerichte benadering heeft het pakket geen vaste volgorde en is
het niet nodig het pakket integraal door te nemen.
Naast curriculumbouwstenen bevat het pakket ondersteuning en achtergrondinformatie voor
professionele en niet-professionele trainers en studenten die de modules via zelfstudie verwerken.
Het curriculum – praktische wenken
Het curriculum voor de studenten bestaat uit verschillende modules (leerbouwstenen). Elke
bouwsteen bevat een aantal voorgestelde activiteiten met links naar onlinetutorials voor
verschillende Web 2.0-tools. Voorbeelden van activiteiten zijn: een identiteitskaart aanvragen, zich
aanmelden bij tax-on-web, een elektronische belastingaangifte indienen, een online cv of een
professioneel profiel publiceren, het gezinsbudget beheren, korte teksten online publiceren (bv. op
een blog). Het gaat met andere woorden om relevante en belangrijke aspecten van het dagelijkse
leven in een digitale samenleving.
Op deze manier krijgt de ontwikkeling van digitale vaardigheden voor eindgebruikers meer
betekenis, want met deze vaardigheden kunnen zij om gaan met echte dagdagelijkse problemen.
Het pakket is onderverdeeld in zes secties, waarvan drie met algemene informatie (inleiding,
methodologische noten, verklarende woordenlijst en bibliografie) en drie met leerinformatie
(curriculumbouwstenen – overzicht, curriculumbouwstenen – materiaal voor cursisten,
curriculumbouwstenen – materiaal voor trainers).
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De eerste groep documenten komt tegemoet aan de behoeften van professionele, nietprofessionele en vrijwillige trainers:





De inleiding geeft trainers en beheerders informatie over de manier waarop het curriculum
kan worden aangewend in formele en niet-formele leeromgevingen.
Aan de hand van de methodologische noten kunnen trainers hun pedagogische kennis en
vaardigheden verdiepen. Voorts doen deze noten suggesties voor de manier waarop vorming
kan worden gecontextualiseerd voor mensen met weinig of negatieve ervaringen met leren.
De verklarende woordenlijst en de bibliografie verzekeren een beter begrip van het
curriculum, vorming voor volwassenen en Web 2.0-toepassingen.

De tweede groep documenten komt tegemoet aan de behoeften van studenten, zowel die van
trainers als cursisten.





Het onderdeel curriculumbouwstenen – overzicht geeft informatie over de beoogde
doelstellingen van het curriculum en is bedoeld voor zowel trainers als cursisten.
Het onderdeel curriculumbouwstenen – materiaal voor cursisten doet suggesties voor
leeractiviteiten geschikt voor digitaal zwakkere volwassenen.
Het onderdeel curriculumbouwstenen – materiaal voor trainers gaat in meer detail in op
de voorgestelde activiteiten en de leermiddelen.

Pagina 4

Inleiding

Hoe dit pakket gebruiken?
Elk document bevat een overzichtstabel die verduidelijkt waar de lezer zich precies bevindt in het
pakket.


Inleiding
Curriculum bouwstenen – overzicht
Curriculum bouwstenen – materiaal voor cursisten
Curriculum bouwstenen – materiaal voor trainers
Methodologische noten
Overzicht en bibliografie

Daaronder staan er blokken met informatie over de doelstellingen van de sectie en het beoogde
publiek.

Algemene informatie
Doelstelling:
Bedoeld voor:

Het onderdeel curriculumbouwstenen – materiaal voor cursisten bevat een gedetailleerder
overzicht van elke sectie, de moeilijkheidsgraad (studieniveau), de vereiste voorkennis
(startvoorwaarden), leermethoden en richtlijnen voor de evaluatie.

Bouwstenen
Onderverdelingen:

Studieniveau
Startvoorwaarden:
Leermethoden:
Evaluatie:
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Evaluatie
Naast een versie op papier moet van het materiaal voor cursisten ook een elektronische versie
beschikbaar zijn op de trainingstoestellen (computers, laptops, tablets, smartphones enz.).
Zo kunnen studenten de genoemde websites gemakkelijk vinden, zelf notities maken en hun
persoonlijke leertraject bijhouden.
Evaluatie gaat altijd uit van de cursist zelf. Het is de bedoeling in te schatten of de cursist heeft
bereikt wat hij of zij wilde bereiken, of de initiële doelstellingen behaald zijn, of er bijkomende
stappen nodig zijn en indien ja, waarvoor hij of zij eventueel ondersteuning nodig heeft.
Een gedegen evaluatie vereist input van zowel studenten als trainers om in samenspraak de verdere
leerstrategieën te kunnen bepalen. Evaluatie is niet het toekennen van een evaluatiescore door de
trainer aan de cursist of vice versa, maar is bedoeld om te helpen begrijpen of de gekozen
benadering van de vorming nuttig is geweest en welke stappen er verder moeten worden genomen.
Korte onlinevragenlijst
Naast de zelfevaluatietool aan het begin van elke bouwsteen worden studenten geacht een korte
onlinevragenlijst in te vullen. Deze anoniem te beantwoorden vragenlijst gaat na of ze de leersessie
nuttig vonden en welke toepassingen ze in hun dagelijkse leven denken te zullen gebruiken. Deze
vragenlijst kan worden ingezet aan het eind van een leersessie, aangezien ze meer omvat dan een
korte enquête: aan de hand van de vragenlijst worden immers ook de pas verworven vaardigheden
getest.
De vragenlijst is te vinden op: quiz.digital-literacy2020.eu
Reflectief dagboek als middel tot zelfevaluatie voor leerbegeleiders (facultatief)
Om leerbegeleiders te helpen bij het inschatten van hun eigen lesprestatie en -ervaringen is er een
onlineformulier beschikbaar waarmee zij een reflectief dagboek kunnen bijhouden. Het formulier
bevindt zich in het logindomein van de DLit2.0-website (normaal gesproken hebben alle deelnemers
van een train-the-trainer-sessie een login ontvangen via e-mail) en is te vinden op: reflectivediary.digital-literacy2020.eu
Hieronder volgt een korte leidraad die leerbegeleiders kan helpen bij het invullen van een reflectief
dagboek:
Waarom een reflectief dagboek bijhouden?
Over het algemeen dient een reflectief dagboek om je verworven kennis in kaart te brengen en te
consolideren. Het biedt je de mogelijkheid:
 De activiteiten die je hebt ervaren of waaraan je als leerbegeleider/student aan hebt
meegewerkt met enige afstand te bekijken,
 Na te gaan wat jijzelf precies hebt geleerd,
 Deze nieuwe of aangevulde kennis in verband te brengen met jouw ideeën over onderwijstheorie
in het algemeen,
 Te onderzoeken (a) hoe je deze opgedane kennis in de praktijk kunt expliciteren, en (b) hoe deze
kennis bijdraagt tot je verdere professionele (en persoonlijke) ontwikkeling,
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Na te gaan hoe je praktijk haar voordeel kan doen met de daaruit volgende veranderingen, en
hoe je verbeterde praktijk een positief effect kan sorteren op studenten,
De vooruitgang die je boekt in kaart te brengen,
Je te helpen nadenken over minder formele leerervaringen en deze ook in de toekomst in
overweging te nemen, bijvoorbeeld gesprekken die je he t gevoerd et ollega’s, di ge die je
hebt gelezen en andere gebeurtenissen die je deden nadenken over je praktijk.

In wezen komt het erop aan dat je reflecties de verbindingen tussen onderwijstheorie, de ervaringen
van je persoonlijke ontwikkeling en de toepassing van deze twee aspecten in de praktijk expliciet
moeten maken. Anders geformuleerd betekent dit dat een dagboek aandacht moet hebben voor het
pro es aar ij er ari g i lere
ordt o gezet.1 De efficiëntste manier op dit te bereiken is door
voorbeelden te geven van hoe je je pas verworven kennis hebt ingezet of van plan bent in te zetten
als leerbegeleider.
Als hulp bij de reflectie hebben we een sjabloon ontwikkeld om je gedachten te ordenen. Ook kan
het nuttig zijn bij het schrijven van je dagboek rekening te houden met de leercyclus van Kolb (1984).

1

Concrete
Ervaring

Observeren
en Reflecteren

(ervaringen opdoen,
dingen beleven)

(nadenken over de
ervaring)

Actief
Experimenteren

Abstracte
Begripsvorming

(het geleerde
uitproberen)

(lessen trekken uit de
ervaring)

Chirema, Kathleen D. (2007) The use of reflective journals in the promotion of reflection and learning in postregistration nursing students. Nurse Education Today. Vol. 27: 192
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Wat moet ik schrijven in mijn reflectieve dagboek?
Het DLit2.0-project wil docenten in staat stellen vorming rond digitale geletterdheid aan te bieden
en zo ol asse e stude te te helpe ge ruik te ake a We 2.0 o ke is te er er e e
zelfsta dig, zelfzeker e kritis h deel te e e aa het so iale le e . De bedoeling is dat je nadenkt
over de lessen die je hebt begeleid en het effect dat de manier van lesgeven heeft gesorteerd op de
studenten.
Er is geen formele lengtevereiste of een opgelegd aantal woorden, dus je kunt zo veel of weinig
schrijven als je nodig acht.
Wat houdt reflectie precies in?
Leerbegeleiders hebben doorgaans een eigen visie op vorming en leren van waaruit zij vertrekken;
de eeste e se gelo e dat ee aa tal a iere o de zake aa te pakke lere sti uleert e
a dere a iere juist iet .2 Dit fe o ee is eke d als theorie i de praktijk .3 Het is dit
persoonlijke perspectief dat de leidraad vormt van je professionele praktijk en dat de keuzes ingeeft
die je als leerbegeleider maakt. Afhankelijk van het niveau van formele training dat je hebt genoten
is dit misschien iets waar je je niet expliciet van bewust bent.
Het oge e hter duidelijk zij dat theorie i de praktijk oor de professio ele o t ikkeli g a
iedere leerbegeleider uiterst belangrijk is. Daarom is het van cruciaal belang dat dit perspectief de
beste en meest up-to-date beschikbare kennis weerspiegelt, zodat leerbegeleiders beter toegerust
zijn om in de behoeften van hun studenten te voorzien. Daarom moet je proberen alle professionele
activiteiten die je helpen jezelf verder te ontwikkelen zo efficiënt mogelijk te integreren in een eigen
theorie i de praktijk , e pre ies daar ij speelt het refle tiepro es ee ela grijke rol.
Het reflectieproces vereist dat je elke professionele ervaring die je hebt opgedaan tracht te
begrijpen, en dat je deze inzichten gebruikt om je lespraktijk continu bij te schaven. Belangrijk
daarbij is dat je erover nadenkt hoe elk nieuw stukje kennis er uiteindelijk toe kan bijdragen de
leerervaring van je studenten te verbeteren, rekening houdend met de theoretische aspecten van
lesgeven en vorming, maar ook met je eigen specialisatie.
De theorie klinkt ingewikkelder dan het in de praktijk eigenlijk is. We reflecteren allemaal over elke
nieuwe ervaring, en allemaal passen we onze praktijk aan deze inzichten aan. Vervolgens weeg je de
efficiëntie van deze nieuwe kennis af in de context (bv. tijdens een les) en kies je ervoor om er al dan
niet iets mee te doen. Het kan gaan om iets heel eenvoudigs als een gesprek met een collega of een
student, of het kan het resultaat zijn van een formelere vorm van training, bijvoorbeeld van de
training in het kader van het DLit2.-programma.
Hoe beginnen?
Een leeg blad kan verlammend werken, en het is soms moeilijk te weten hoe je moet beginnen te
schrijven, zeker als je nog nooit een dagboek hebt bijgehouden. Wanneer je in je dagboek schrijft,
kan het al helpen een paar vragen te beantwoorden om op dreef te komen.
De indeling van het dagboek moet je helpen je reflecties te structuren en houdt direct verband met
de vragen we je na afloop van de leersessie middels een enquête zullen stellen. Gebruik de

2
3

University of Leicester. (2005) Professional Certificate in Education; The professional practice portfolio
Argyris, C en Schön, D. (1974) Theory in Practice. San Francisco: Jossey-Bass. 8
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voorgestelde vragen in het dagboek daarom als een algemene leidraad voor hetgeen waarin wij
geïnteresseerd zijn, maar laat je er alsjeblieft niet door weerhouden te schrijven over de dingen die
jíj interessant vond.
Database met informaticatoepassingen
Een voortdurend bijgewerkte en aangevulde lijst met IT-toepassingen is te vinden in onze
doorzoekbare database (www.digital-literacy2020.eu/icttools). Deze toepassingen zijn geschikt voor
verschillende doelgroepen en kunnen worden ingezet ter ondersteuning van workshops met trainers
of studenten.
Trainingsmateriaal
Alle trainingsmateriaal kan worden gedownload via: www.digital-literacy2020.eu/training. Normaal
gesproken hebben alle deelnemers van een train-the-trainer-sessie een login ontvangen via e-mail.
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Projectpartners

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid
voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.
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Waar ben ik binnen het pakket?
Inleiding


Curriculumbouwstenen – overzicht
Curriculumbouwstenen – materiaal voor cursisten
Curriculumbouwstenen – materiaal voor trainers
Methodologische noten
Verklarende woordenlijst en bibliografie

Curriculumblokken digitale geletterdheid
Categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.

e-Burgerschap
Samenwerken
Sociale netwerken
Communiceren
Basisvaardigheden

Bedoeld voor: Studenten – zowel trainers als cursisten/eindgebruikers
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Curriculumbouwstenen
Dit is geen gestandaardiseerd of chronologisch opgebouwd curriculum. Het bestaat uit afzonderlijke
bouwstenen (categorieën) die telkens weer anders kunnen worden samengesteld om
geperso aliseerde leerprogra
a’s uit erke oor i di iduele stude te of groepe stude te .
Elke bouwsteen (categorie) kan worden beschouwd als een lego®- lokje aar ee leerprogra
kunnen worden samengesteld die aansluiten bij de behoeften van een specifieke doelpubliek.
Er zijn vier grote curriculumbouwstenen:
1.
2.
3.
4.

a’s

e-Burgerschap
Samenwerken
Sociale netwerken
Communiceren

Aan de basis van elke bouwsteen ligt het gebruik van Web 2.0-tools om studentgerichte activiteiten
uit te voeren.
Een vijfde bouwsteen omvat Basisvaardigheden, die bestaan uit algemene IT- en
internetvaardigheden. Mogelijk moeten studenten (trainers of eindgebruikers) eerst deze
algemene vaardigheden ontwikkelen voordat ze met de Web 2.0-tools aan de slag kunnen. Deze
vaardigheden zijn in willekeurige volgorde opgesomd kunnen op elk moment in het programma
worden geïntegreerd. Zo kan veiligheid op het internet bijvoorbeeld aan bod komen in een
ondersteunende sessie over deelnemen aan een forum, en kan zoeken een plaats krijgen in een
sessie over geld besparen.
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Categorie 1: e-Burgerschap
1a. e-Democratie1
Toepassing

Doelstelling

Burgerparticipatie

Deelnemen en bijdragen aan publieke chatsessies/fora

Problemen melden

Problemen en/of klachten elektronisch melden

1b. e-Commerce
Toepassing

Doelstelling

Online winkelen

Veilig winkelen, reserveren, boeken e.d.m.

Thuisbankieren

Je bankzaken online beheren

Commerciële
fraude

Online winkelen – risi o’s herke

Budgetbeheer

Je persoonlijke budget beheren met behulp van het internet

e e

eilig i kele

1c. e-Overheid
Toepassing

Doelstelling

Belastingaangifte

Je registreren bij tax-on-web; je aanmelden bij tax-on-web met je eID; je
belastingaangifte indienen via het internet
Vertrouwd geraken met de onlinediensten van de overheid

Digitale diensten
van de overheid
Communiceren
met nutsbedrijven

Online toegang verkrijgen tot de websites van energie- en
drinkwaterleveranciers

1

De diensten verschillen van land tot land. Het is van belang de informatie op deze bladzijde
consistent te houden met de informatie in andere secties.
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Categorie 2: Samenwerken
2a. Samen schrijven
Toepassing

Doelstelling

Samen aan
documenten
werken

Samen met anderen documenten maken, opslaan, delen, lezen en
bewerken

2b. Delen
Toepassing

Doelstelling

Lezen en schrijven

Met iemand anders een document uitwisselen en er in realtime met hem
of haar over praten
Ee esta d opslaa op ee gedeelde lo atie. Vrie de e ollega’s
toegang verlenen tot dat bestand

Bestanden delen

Categorie 3: Sociale netwerken
3a. Inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
Toepassing

Doelstelling

Je kansen op de
arbeidsmarkt
verhogen

Je professionele profiel uitwerken en communiceren

3b. Contacten leggen
Toepassing

Doelstelling

In contact treden
met vrienden en
anderen
Digitale identiteit

Een dagboek schrijven en netwerken creëren. Anderen volgen en je
boodschap verspreiden

Online-enquêtes

Online-enquêtes aanmaken en invullen

Onlinerecensies

Onlinerecensies lezen, schrijven en becommentariëren

Je digitale identiteit beschermen
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Categorie 4: Communiceren
Toepassing

Doelstelling

Gratis chatten
met vrienden en
familie uit de hele
wereld
Podcasten

Gratis chatten en videochatten met vrienden en familie uit de hele wereld
via een toestel verbonden met het internet (computer, tablet, mobiele
telefoon met Wi-Fi)

Zelf schrijven en
publiceren
Filmpjes
publiceren

Een digitale lezing, een tutorial of een muziekstuk opnemen en
verspreiden
Je eigen tekst of boek online publiceren
Je eigen filmpjes publiceren

Categorie 5: Basisvaardigheden
5a. Hardware en systemen
Vaardigheid

Doelstelling

Een muis of
touchpad kunnen
gebruiken
Een toetsenbord
kunnen gebruiken
Een tablet of
smartphone kunnen
gebruiken
Bestanden opslaan
en terugvinden
Computerinstellingen
wijzingen op basis
van je behoeften

Oefenen met een muis of touchpad

Oefenen met een toetsenbord
Toepassingen op een tablet of smartphone gebruiken

Documenten opslaan en terugvinden
Helderheid, geluid, beeldinstellingen enz. aanpassen
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5b. Internetvaardigheden
Vaardigheid

Doelstelling

Aanmelden

Een gebruikersnaam en paswoord aanmaken – richtlijnen en tips

Registreren

Een onlineregistratieformulier invullen (e-mailaccount noodzakelijk)

Informatie opzoeken

Richtlijnen, tips en aanbevelingen om vlotter te surfen

E-mailaccount

Een e-mailaccount aanmaken

Actieve
Reageren op boodschappen in pop-upvensters; voorkomen dat
veiligheidsmaatregelen mensen inbreken in je toestel of je accounts
Viruspreventie
Een gratis basisantivirusprogramma installeren en gebruiken
Privacy /
identiteitsdiefstal

Het risico verbonden met het delen van persoonlijke gegevens
beperken
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Projectpartners

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid
voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.
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Waar ben ik binnen het pakket?
Inleiding
Curriculum bouwstenen – overzicht


Curriculum bouwstenen – materiaal voor cursisten
Curriculum bouwstenen – materiaal voor begeleiders
Methodologische noten
Overzicht en bibliografie

Bouwsteen 1: e-Burgerschap
Onderdelen:
1a. e-Democratie



Burgerparticipatie
Melden van
problemen

1b. e-Commerce



Online shoppen



Commerciële fraude



Thuisbankieren

1c. e-Overheid




Belastingaangifte
Digitale diensten van de overheid
Communicatie met leveranciers
van nutsvoorzieningen

Let op: Zorg er steeds voor dat je werkt met een
beveiligde Wi-Fi-verbinding. Thuisgebruikers dienen te
beschikken over een internetaansluiting (vast of mobiel).

Budgetbeheer

Studieniveau – gemiddeld
Startvoorwaarden:
Muis en toetsenbord kunnen gebruiken, een persoonlijk e-mail adres.
Studiemethode:
Zelfstudie; zelfstudie met ondersteuning; groepswerk; groepswerk met docent.
Evaluatie:
Vul de evaluatie-kolom in bij de onderwerpen waaraan is gewerkt: (1) afgewerkt; (2) afgewerkt
met vraag voor uitleg; (3) meer oefening gevraagd; (4) weet niet wat te doen.
Test wat je hebt geleerd! Ga naar quiz.digital-literacy2020.eu en neem deel aan een mini online
quiz. Vraag uitleg aan je docent indien je hierbij hulp nodig hebt.
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1a. e-Democratie: Burgerparticipatie
Noot: Voor de meeste van deze activiteiten heb je een e-mail adres nodig.
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe deel te nemen
aan een online
gesprek en / of een
menig geven

Deelnemen aan een
online forum

Online deelnemen
aan een debat /
chatsessie

Een e-mail adres
(optioneel)

Evaluatie

internettoegang
http://www.23ding
en.be/12-maak-jeeigen-zoekmachinemet-google/

Hoe voeg ik een
onderwerp toe aan
een online forum en
moedig ik anderen
aan om deel te
nemen

Communicatie

Maak een nieuw
onderwerp aan en
vraag anderen om
commentaar

Een e-mail adres
(optioneel)
internettoegang

1a. e-Democratie: Melden van problemen
Noot: Voor de meeste van deze activiteiten heb je een e-mail adres nodig en een wachtwoord van
een specifieke website.
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe een online
contact te vinden
van een provider en
in communicatie
treden

Contact

Communiceren via
de website

Een e-mail adres
(optioneel)

Hoe een e-mail naar
een provider te
sturen zodat ik een
kopie van de mail
krijg

Een klacht sturen

Evaluatie

internettoegang

Online een klacht
verzenden en een
kopie ontvangen

Een e-mail adres
(optioneel)
internettoegang
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1b. e-Commerce: Online shoppen
Noot: Voor sommige van deze activiteiten heb je een e-mail adres nodig en een veilige betaalkaart.
(B.v. PayPal of een creditcard)
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe producten
online vinden

Webwinkels zoeken

Een product zoeken
dat je wil kopen

http://www.bol.com

Evaluatie

http://www.ebay.com

andere webwinkels

Hoe te registreren
bij een webwinkel

Veilig registreren bij
webwinkels

Registreren bij een
webwinkel

Onderdeel
registreren

Hoe inloggen bij
een site

Inloggen

Log in bij een
website met je
registratiegegevens

Onderdeel inloggen

Hoe verschillende
types van online
betaling beter te
gebruiken

PayPal

Boek een reis met
PayPal

Een PayPal account

Hoe verschillende
types van online
betaling beter te
gebruiken

Winkelen met een
kredietkaart

Doe een online
betaling met een
kredietkaart

Een kredietkaart
beschikbaar

Hoe een online
winkelmandje te
gebruiken

Online
winkelmandjes

Aanmelden bij een
webwinkel. Voeg
toe en verwijder
items uit je mandje.

Webwinkels

een e-mail adres

Een e-mail adres

Een e-mailadres
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1b. e-Commerce: Thuisbankieren
Noot: Voor deze activiteiten heb je een e-mail adres en een bankrekening nodig.
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe een login en
wachtwoord
creëren om je
bankrekening
online te beheren

Online bankieren

Aanmelden voor
thuisbankieren

Onderdeel
registreren

Hoe je
registratiegegevens
gebruiken om
online toegang te
krijgen tot je
bankrekening

Inloggen

Veilig toegang
krijgen tot je
bankrekening

Onderdeel inloggen

De belangrijkste
e u’s va je
bankwebsite
gebruiken

Beheren van online Beheer je rekening
betalingen via je
en doe betalingen
online bankdiensten

Evaluatie

Een account voor
thuisbankieren
Pdf viewer
Home Banking
account

Een overschrijving
of betaling uit te
voeren

Pdf viewer

Hoe een pdf te
downloaden met
info over de
overschrijving
Hoe prepaid e u’s
te gebruiken voor
het doen van
betalingen (B.v.
voor prepaid
telefoonkaarten of
geschenkbonnen)

Betalingen

Leren hoe
thuisbankieren te
gebruiken

Online bankieren

Doe een online
betaling om je
telefoon weer op te
laden.

Gebruik een online
simulator om te
leren
thuisbankieren

Een account voor
thuisbankieren
Help sectie op de
site voor het
thuisbankieren

Internettoegang
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1b. e-Commerce: Commerciële fraude
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe weet ik of
winkel op een
veilige website?

Veilig online
winkelen

Bespreek binnen je
groep of met je
trainer

Internettoegang

Hoe kan ik veilig
online winkelen
met mijn
kredietkaart

Gebruik je
kredietkaart veilig
online

Bespreek binnen je
groep of met de
trainer

Internettoegang

Of je verzekerd bent Je verzekeren tegen
tegen online
online kaartfraude
kaartfraude

Bespreek binnen je
groep of met de
trainer

Internettoegang

Hoe veilig blijven
online

Bespreek binnen je
groep of met de
trainer

Internettoegang

Evaluatie
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1b. e-Commerce: Budgetbeheer
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Hoe kan je je
persoonlijke
financiële
gezondheid nagaan

Persoonlijke
financiën

Ga naar
budgetplanner.be
http://www.budget
planner.be
En doe een controle
van je financiële
gezondheid

Geld uitsparen bij
aankopen

Zoek op een
tweedehandswebsite (B.v.
http://www.2dehan
ds.be of
http://www.kapaza.
be/) naar een
product dat je wil
kopen
Gebruik een
website voor
prijzenvergelijking,
B.v.
http://www.mijnen
ergie.be
om de beste prijs te
vinden voor je gas
of elektriciteit

Internettoegang

Ga naar

Internettoegang

Bespaar op je
uitgaven: producten
goedkoper
tweedehands
vinden

Hoe online prijzen
vergelijken

Schulden beheren

Prijzen vergelijken

Hulp of advies
vragen bij je
schulden

Wat heb ik nodig?

Evaluatie

Internettoegang

Internettoegang

http://www.eersteh
ulpbijschulden.be
en zoek een
instelling voor
schuldenbemiddelin
g in je buurt.
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1c. e-Overheid: Belastingaangifte
Noot: Voor de meeste van deze activiteiten heb je een e-mail adres, samen met een elektronisch
paspoort en een kaartlezer.
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe een
belastingaangifte te
doen via tax-onweb

Registreren

Registreer je bij taxon-web

Onderdeel
registreren

www.taxonweb.be

elektronisch
paspoort

Hoe een unieke id.
aanmaken

Hoe je aan te
melden mij tax-onweb

Evaluatie

kaartlezer

Aanmelden

Gebruik je eID of
meld je aan met
een token

Onderdeel
aanmelden
elektronisch
paspoort
kaartlezer

Hoe een
belastingaangifte te
doen via taks-onweb en een
bevestiging af te
printen

Belastingaangifte

Doe een
belastingaangifte

Toegang tot tax-onweb
een e-mail adres
Hulp tool voor taxon-web
https://eservices.mi
nfin.fgov.be/taxonw
eb/static/nl/demo_
v2/player.html
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1c. e-Overheid: Digitale diensten van de overheid
Noot: Voor het meeste van deze activiteiten heb je een e-mail adres nodig, samen met een
elektronisch paspoort en een kaartlezer.
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Vertrouwd geraken
met de online
diensten van de
overheid

Online
overheidsdiensten

Ga naar de website
met overzicht van
online
overheidsdiensten

Internettoegang

http://my.belgium.
be

Evaluatie

elektronisch
paspoort
kaartlezer

en registreer met je
eID-kaart
Raadpleeg je
persoonlijk dossier
in het rijksregister
OF
Bereken je huurprijs
OF
Zoek alle mogelijke
premies waarop je
aanspraak kan
maken

Pagina 8

Curriculum bouwstenen – materiaal voor cursisten

1c. e-Overheid: Communicatie met leveranciers van nutsvoorzieningen
Noot: Voor het meeste van deze activiteiten heb je een e-mail adres nodig, een login en een
wachtwoord.
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe een unieke
gebruikers ID
aanmaken

registreren

Registreer je bij een
leverancier van
nutsvoorzieningen

Onderdeel
registreren

Hoe een
rechtstreekse
verbinding maken
tussen de
dienstverlener en
de gebruiker

aanmelden

Geef een gebruikers
ID en een
wachtwoord in

Onderdeel
aanmelden

Hoe het juiste
formulier
terugvinden om een
aangifte te doen bij
een leverancier van
nutsvoorzieningen

Indienen

Vind een online
publieke dienst en
vul een formulier in

Onderdeel
informatie zoeken

(B.v. formulier
verhuizing
doorgeven bij water
link

Hoe een online
formulier in te
vullen

http://www.waterlink.be)

Een formulier
vinden en
afdrukken voor een
schriftelijke aangifte

Zoeken

Hoe comment
boxes gebruiken op
een website of
formulier

Communiceren

Hoe online
bijkomende
informatie vragen

Evaluatie

Zoek het document
een download het
naar je pc

Internettoegang

Verzend een vraag
en ontvang het
antwoord

Internettoegang

Pdf reader

e-mail adres

(B.v. het doorgeven
van een storing via
http://www.waterlink.be)
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Curriculum bouwstenen – materiaal voor cursisten
Curriculum bouwstenen – materiaal voor begeleiders
Methodologische noten
Overzicht en bibliografie

Bouwsteen 2: Samenwerking
Onderdelen:
2a) Samen schrijven


Samen documenten ontwikkelen

2b) Delen



Bestanden delen
Spreken en schrijven

Studieniveau – gemiddeld
Startvoorwaarden:
Beheersen van muis en toetsenbord, een persoonlijk e-mail adres beschikbaar

Studiemethode:
Zelfstudie, groepswerk met docent

Evaluatie:
Vul de evaluatie-kolom in bij de onderwerpen waaraan is gewerkt: (1) afgewerkt; (2) afgewerkt
met vraag voor uitleg; (3) meer oefening gevraagd; (4) weet niet wat te doen.

Test wat je hebt geleerd! Ga naar quiz.digital-literacy2020.eu en neem deel aan een mini online
quiz. Vraag uitleg aan je docent indien je hierbij hulp nodig hebt.
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2a. Samen schrijven: Google Docs
Noot: Je zal een Gmail account nodig hebben
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe krijg ik toegang
tot google drive om
word of Excel
documenten aan te
maken

Een document
aanmaken in
Google Docs

Maak een online
document aan

Gmail account

Hoe een document
uploaden en delen
met anderen

Een document
delen met Google
Docs

Gebruikers beheren
voor het bewerken
en bekijken van een
tekst

Evaluatie

Internettoegang
http://support.google.co
m/drive/?hl=nl

Delen

Upload een
document en deel
het met een andere
gebruiker

Gmail account

Deel je Google
documenten met
andere gebruikers

Gmail account

Internettoegang
http://support.google
.com/drive/bin/answe
r.py?hl=nl&hlrm=it&h
lrm=en&answer=2424
368

Internet toegang
Ook de andere
gebruikers hebben
een Gmail account
nodig
http://support.google
.com/drive/bin/answe
r.py?hl=nl&hlrm=en&
answer=2494822

Hoe een online
document
verwijderen

Verwijder een
google document

Verwijder je Google
document

Gmail account
Internettoegang
Een Google
document om te
wissen
http://support.google
.com/drive/bin/answe
r.py?hl=nl&hlrm=en&
answer=2375091
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2b. Delen: Deel bestanden met dropbox
Noot: Je hebt een e-mail adres nodig
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe te registreren
voor dropbox

Leren dropbox
gebruiken

Registreren

Onderdeel
registreren

Evaluatie

https://www.dropb
ox.com/

Hoe toegang te
krijgen tot je
dropbox account

aanmelden

Onderdeel
aanmelden

Hoe kan je
navigeren door je
folders in dropbox

Navigeren

Een dropbox
account

Bestanden
toevoegen en
verwijderen uit je
dropbox folder

Toegang tot het
internet
Leren gebruik
maken van
bestanden in
dropbox

Toevoegen en
verwijderen

Een dropbox
account
Toegang tot het
internet
Een bestand om te
uploaden

Hoe toegang te
krijgen tot
bestanden in
dropbox

Leren hoe je
dropbox bestanden
kan gebruiken

Online toegang

Een dropbox
account
Toegang tot het
internet

Pagina 12

Curriculum bouwstenen – materiaal voor cursisten

Waar ben ik binnen het pakket?
Inleiding
Curriculum bouwstenen – overzicht
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Curriculum bouwstenen – materiaal voor begeleiders
Methodologische noten
Overzicht en bibliografie

Bouwsteen 3: Sociaal netwerken
Onderdelen:
3a. Tewerkstelbaarheid


Verhoog je tewerkstelbaarheid

3b. Verbinden met anderen





Verbinden met vrienden en de gemeenschap
Digitale identiteit
Online bevragingen
Online besprekingen

Noot: Alle cursisten hebben internettoegang nodig

Studieniveau – gemiddeld
Startvoorwaarden:
Muis en toetsenbord kunnen gebruiken, een persoonlijk e-mail adres.
Studiemethode:
Zelfstudie, groepswerk met begeleiders, zelfstudie met ondersteuning
Evaluatie:
Vul de evaluatie-kolom in bij de onderwerpen waaraan is gewerkt: (1) afgewerkt; (2) afgewerkt
met vraag voor uitleg; (3) meer oefening gevraagd; (4) weet niet wat te doen.

Test wat je hebt geleerd! Ga naar quiz.digital-literacy2020.eu en neem deel aan een mini online
quiz. Vraag uitleg aan je docent indien je hierbij hulp nodig hebt.
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3a. Tewerkstelbaarheid: Linkedin
Wat zal ik leren?
Hoe aan te melden
voor Linkedin

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Een Linkedin
account maken

Ga naar

Internettoegang

Evaluatie

http://www.linkedin.c
om/home

En registreer voor
een account
Hoe een
professioneel ogend
profiel online aan te
maken
Hoe een online
professioneel
netwerk uitbouwen
om je kansen op
tewerkstelling te
vergroten

Hoe een online CV
te maken

Verhoog je
tewerkstellingskans
en

Gebruik Linkedin
om je eigen profiel
aan te maken

Internettoegang

Nodig anderen uit
als contacten op
Linkedin

Internettoegang

Gebruik

Internettoegang

http://cvmkr.com om

je eigen CV te
maken
Upload je CV naar
een jobsite

Upload je
elektronische CV
naar een jobsite
b.v.:

Internettoegang

http://nederlands.mo
nster.be/

Pagina 14

Curriculum bouwstenen – materiaal voor cursisten

3b. Verbinden met anderen: Facebook https://www.facebook.com/
Noot: Je hebt een e-mail adres nodig
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Wat sociale
netwerken zijn en
welke types er
bestaan

Sociaal netwerken

Introductie tot
sociale netwerken

Internettoegang

Een basisprofiel
opzetten op
facebook

Registreren

Een profiel
aanmaken met
basisgegevens

Onderdeel
registreren

Evaluatie

Facebook
helppagi a’s
http://www.facebook
.com/help/345121355
559712/

Hoe toegang krijgen
tot een privé
account en de
privacy instellingen
van je account
beheren

Aanmelden

Hoe vrienden en
groepen
terugvinden

Basisonderdelen
van facebook

Toegang tot de site
en het beheer van
profielen

Onderdeel
aanmelden
Facebook
helppagi a’s
http://www.facebook
.com/help/325807937
506242/

Een facebook
account aanmaken

Onderdeel
registreren
Onderdeel
aanmelden

Hoe groepen
aanmaken

Facebook
helppagi a’s
http://www.facebook
.com/help/333140160
100643/

Hoe foto’s
toevoegen aan
facebook
Hoe informatie
delen en aanpassen
Pagina’s aanmaken

In interactie treden
met de wereld via
facebook

facebook account
Internettoegang
Facebook
helppagi a’s
http://www.facebook
.com/help/214757948
549570/?q=foto's&sid
=0cqvzIByhQqlt48ln
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Hoe werken de
beveiligingsinstellin
gen
Hoe een profiel
blokkeren

Facebook veiligheid

De gevaren van
publieke interactie
via facebook

Onderdeel actieve
veiligheid
Internettoegang
Facebook
helppagina’s
http://www.facebook
.com/help/379220725
465972/
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3b. Verbinden met anderen: Twitter https://twitter.com/
Noot: Je hebt een e-mail adres nodig
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe een profiel en
respectieve hashtag
(#) te maken in
twitter

Registreren

Maak een hashtag
(#)

Hoe toegang krijgen
tot je account en je
volgers beheren

Aanmelden

Toegang krijgen tot
twitter

Hoe te beginnen
met communiceren
door tweets

Berichten plaatsen

Plaats een tweet en
retweet

Interessante tweets
vinden van andere
gebruikers

Volgen

Andere tweetaccounts volgen

Onderdeel
registreren
Internettoegang
Twitter
helppagi a’s
https://support.twit
ter.com/
Onderdeel
aanmelden
Internettoegang
Twitter
helppagi a’s
https://support.twit
ter.com/
Twitter account
Twitter volgers
Internettoegang
Twitter
helppagi a’s
https://support.twit
ter.com/
Twitter account
Twitter volgers
Internettoegang
Twitter
helppagi a’s
https://support.twit
ter.com/

Evaluatie
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3b. Verbinden met anderen: Flickr http://www.flickr.com/
Noot: Je hebt een e-mail adres nodig
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe te registreren
voor flickr en een
account maken

Registreren

Maak een profiel
aan met
basisgegevens

Onderdeel
registreren

Hoe toegang krijgen
tot je flickr account

Aanmelden

Toegang tot de site
en het beheren van
je profiel

Onderdeel
aanmelden

Hoe je account te
ehere , foto’s toe
te voegen en een
album te delen.
Begrijpen hoe de
privacy instellingen
werken

Je account beheren

Foto’s e al u s
toevoegen

Een flickr account
Foto’s o toe te
voegen
Internettoegang
Flickr’s helppagi a’s
(geen nederlands)

Evaluatie

http://www.flickr.co
m/help/

Pagina 18

Curriculum bouwstenen – materiaal voor cursisten

3b. Verbinden met anderen: Digitale identiteit
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

De risi o’s ke e
van het ontvangen
van elektronische
informatie

Persoonlijke
informatie

Vind de nodige
informatie

Internettoegang

Evaluatie

http://www.clicksafe.
be
http://www.veiligonli
ne.be
http://www.digibewu
st.nl

Hoe maatregelen
treffen voor de
veiligheid

Veiligheid

Maatregelen voor
de veiligheid

Hoe een veilig
wachtwoord
aanmaken

Hoe informatie
circuleert op het
internet

Internettoegang
http://www.digibewu
st.nl
http://www.jewachtw
oord.nl

Online informatie

Informatiekanaal
bekijken

Internettoegang

Het risico begrijpen
van het delen van
informatie
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3b. Verbinden met anderen: Online peilingen
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe een online
peiling creëren

Meningen
verzamelen

Registreer bij

Internettoegang

Survey Monkey

Een account

Evaluatie

http://nl.surveymo
nkey.com
of
http://www.thesist
ools.com
Maak een online
peiling en kom er
achter wat de
mening is van een
bepaalde groep
over een
onderwerp
(favoriete gerecht,
mening over een
lokale
aangelegenheid)
Hoe het beste
moment voor een
afspraak of
vergadering te
vinden

Vind voor een groep Ga naar de Doodle
mensen, een
website:
moment voor een
https://doodle.com
afspraak
Lanceer een
voorstel voor een
afspraak

Internettoegang
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3b. Verbinden met anderen: Online besprekingen
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe je te
registreren voor
een website met
consumenten
besprekingen

Online
besprekingen

Meld je aan voor
Trip Advisor

Internettoegang

Evaluatie

e-mail adres

http://www.tripadvi
sor.nl
of
http://nl.alatest.be
of
http://www.vergelijk.
be
of een andere
consumentenwebsite

Hoe besprekingen
lezen en zelf
commentaar geven

Online
besprekingen

Kijken naar een
bespreking op een
website

Internettoegang
e-mail adres

Zelf een
commentaar
toevoegen

Hoe een
persoonlijke
bespreking
aanmaken

Online
besprekingen

Voeg een eigen
bespreking toe op
de website

Internettoegang
e-mail adres
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Bouwsteen 4: Communicatie
Onderdelen:



Gratis chatten met vrienden en familie over de hele wereld



Publiceer je eigen teksten: Wiki, Blog, Scribd



Podcasting: Audacity
Pu li eer je eige video’s: Youtu e

Let op: Voor sommige opdrachten is er een stabiele internetverbinding nodig. Sommige
activiteiten zijn makkelijker uit te voeren indien de deelnemers over hun eigen hardware
beschikken (B.v. voor het maken van filmpjes)

Studieniveau – gemiddeld
Startvoorwaarden:
Muis en toetsenbord kunnen gebruiken, een persoonlijk e-mail account.
Studiemethode:
Zelfstudie, zelfstudie met ondersteuning, groepswerk
Evaluatie:
Vul de evaluatie-kolom in bij de onderwerpen waaraan is gewerkt: (1) afgewerkt; (2) afgewerkt
met vraag voor uitleg; (3) meer oefening gevraagd; (4) weet niet wat te doen.

Test wat je hebt geleerd! Ga naar quiz.digital-literacy2020.eu en neem deel aan een mini online
quiz. Vraag uitleg aan je docent indien je hierbij hulp nodig hebt.
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4. Gratis chatten met vrienden en familie over de hele wereld: Skype
Noot: Je hebt een e-mail adres nodig
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe skype
configureren voor
eigen gebruik

Skype configureren

Skype opstarten

Een skype account
Internettoegang

Hoe een skype
profiel te
personaliseren
Hoe contacten
zoeken

Evaluatie

Profiel

Een skype account
Internettoegang

Bellen van skype tot
skype

Hoe pas ik de
schermeigenschapp
en aan bij een
video-oproep

Hoe start ik een
groepsgesprek

Breng een
verbinding tot stand
en beëindig ze

Twee personen met
een skype account

Een groepsgesprek
opstarten

Meerdere personen
met een skype
account

Internettoegang

Internettoegang
Hoe betaaldiensten
te gebruiken om
credits te voorzien

Met skype naar een
vaste lijn bellen

Credits kopen voor
een Skype account

Een paypal account
Internettoegang

Telefoonnummers
toevoegen
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4. Podcasting
Noot: Je hebt een e-mail adres nodig
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat is een podcast?

Maak je eigen
programma en
podcast het

Leren over
podcasten

Welke podcast sites
bestaan er?

Wat heb ik nodig?

Evaluatie

Internettoegang
http://www.23ding
en.be/19-podcastsradio-waar-enwanneer-jij-wilt/
http://www.vrt.be/
podcasting

Hoe zelf een
podcast te maken

Een podcast maken
Een podcast
uploaden
Een podcast
presenteren

Welke software
nodig is voor het
maken van een
podcast

Podcast software
leren begrijpen

Internettoegang
Microfoon
http://www.onder
wijsvanmorgen.nl/p
odcasting-hoe-doeik-dat/
Internettoegang
http://audacity.sour
ceforge.net/?lang=n
l
Microfoon
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4. Publiceer je eigen teksten: Wikis
Noot: Je hebt een e-mail adres nodig
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe een wiki te
gebruiken om te
publiceren wat je
hebt geschreven

Schrijven op een
wiki

Maak een wiki met

Een geldige account

http://www.wikispace
s.com/

http://dotsub.com/vi
ew/77366331-a04d48f0-8cabcb5e278c4033

(enkel in het Engels)

Evaluatie

http://www.23dingen
.be/13-ontdekwiki%E2%80%99s-enhoe-bibliotheken-zekunnen-toepassen/

Hoe maak ik een
account bij
wikispaces

Registreren

Een
gebruikersnaam en
wachtwoord
aanmaken

Onderdeel
registreren

Hoe toegang krijgen
tot je wiki account

Aanmelden

Toegang tot je wiki
en
onderwerpspagina

Onderdeel
aanmelden

Hoe informatie
toevoegen aan de
wiki of een nieuwe
pagina starten

Toevoegen

Maak een pagina en
voeg gegevens toe

Een wiki account
Internettoegang
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4. Publiceer je eigen teksten: Blogs
Noot: Je hebt een e-mail adres nodig
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe een weblog
dienst kiezen die bij
je past.
(voorwaarden,
beschikbare ruimte,
mogelijkheden)

Blog diensten

Kies een blogdienst
die je wenst te
gebruiken.

Onderdeel
informatie zoeken

Evaluatie

Bezoek:
http://www.blogger
.com
http://nl.wordpress
.com/signup/

http://www.photob
log.com/

Hoe je eigen blog
account aanmaken

Basisonderdelen
van een blog

Begin een weblog

Eerste bericht

Onderdeel
aanmelden
Onderdeel
aanmelden
Een blog account

Een nieuw profiel
aanmaken

Gebruik van het
dashboard

http://www.23dingen
.be/9/

Een pagina
toevoegen
Een pagina wissen

Hoe widgets in je
blog gebruiken

Blog ontwikkeling

Gevorderd gebruik
van het dashbord

Internettoegang
Een blog account

Hoe het beheer van
de blog delen
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4. Publiceer je eigen teksten: Scribd http://www.scribd.com
Noot: Je hebt een e-mail adres nodig
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe je registreren
en gebruikersnaam
en wachtwoord
aanmaken.

Registreren

Maak een
gebruikersnaam en
wachtwoord aan.

Onderdeel
registreren

Hoe aanmelden om
een document
uploaden

Aanmelden

Toegang krijgen tot
de site en een privé

Onderdeel
aanmelden

Hoe een document
uploaden en
downloaden

Beheer

Upload een
document en deel
het

Een Scribd account

Evaluatie

http://www.scribd.c
om (geen
Nederlands)

Internettoegang
Een bestand om te
delen

4. Publiceer je eigen filmpjes: YouTube http://www.youtube.com/
Noot: Je hebt een e-mail adres nodig
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe een user ID en
wachtwoord aan te
maken voor de site

Registreren

Maak een user ID
aan en eigen kanaal

Onderdeel
registreren

Hoe toegang krijgen
tot je account en je
filmpjes beheren.
Favorieten
selecteren

Aanmelden

Hoe je persoonlijke
filmpjes uploaden
en een URL link
delen

Uploaden

Evaluatie

http://support.goog
le.com/youtube/?hl
=nl
Meld je aan bij de
site met je
gebruikersgegevens

Onderdeel
aanmelden

Een filmpje
uploaden

Een youtube
account

Een link delen

Internettoegang

http://support.goog
le.com/youtube/?hl
=nl

Een filmpje om te
uploaden
http://support.goog
le.com/youtube/?hl
=nl
Pagina 27

Curriculum bouwstenen – materiaal voor cursisten

Waar ben ik binnen het pakket?
Inleiding
Curriculum bouwstenen – overzicht


Curriculum bouwstenen – materiaal voor cursisten
Curriculum bouwstenen – materiaal voor docenten
Methodologische noten
Overzicht en bibliografie

Bouwsteen 5a: Basisvaardigheden (hardware)

Onderdelen:
5a. Hardwaren en systemen



Muis / Touchpad



Tablet / Smartphone



Toetsenbord

Het besturingssysteem gebruiken

Noot: Gebruik de persoonlijke toestellen van de cursisten indien mogelijk.

Studieniveau – eenvoudig
Startvoorwaarden:
Geen
Studiemethode:
Zelfstudie; zelfstudie met ondersteuning; groepswerk; groepswerk met docent.
Evaluatie:
Vul de evaluatie-kolom in bij de onderwerpen waaraan is gewerkt: (1) afgewerkt; (2) afgewerkt
met vraag voor uitleg; (3) meer oefening gevraagd; (4) weet niet wat te doen.

Test wat je hebt geleerd! Ga naar quiz.digital-literacy2020.eu en neem deel aan een mini online
quiz. Vraag uitleg aan je docent indien je hierbij hulp nodig hebt.
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5a. Basisvaardigheden: Muis / touchpad
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe een
computermuis te
gebruiken

Muis

Beweeg de muis en
volg het pijltje op
het scherm

Een computermuis
in verbinding met
een computer.

Welke de
verschillende
knoppen zijn en wat
ze doen

Types knoppen

Gebruik de
muisknop en open
een folder op je
computer

Een computermuis
in verbinding met
een computer.

Wat een touchpad
is en hoe het werkt

Touchpad

Beweeg het pijltje
op het scherm via
het touchpad

Laptop

Evaluatie

5a. Basisvaardigheden: Gebruik van het toetsenbord
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe een
toetsenbord
gebruiken om te
schrijven

Schrijven

Open een
document en tik
letters in op het
toetsenbord. Zie
hoe de letters op
het scherm komen

Een toetsenbord in
verbinding met je
computer

Hoe de speciale
toetsen (shift, alt,
control) gebruiken

Speciale toetsen

Leer de functies en
het gebruik van de
speciale toetsen op
het toetsenbord

Een toetsenbord in
verbinding met je
computer

Hoe de page
up/down, num lock
en insert toetsen
werken

Speciale toetsen

Speciale functies
gebruiken

Een toetsenbord in
verbinding met je
computer

De shift, delete,
backspace en enter
toets gebruiken

Evaluatie

Interpunctietekens
gebruiken
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5a. Basisvaardigheden: Gebruik van een tablet of smartphone
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe een tablet te
gebruiken

Tablets met android

Verken de tablet en
gebruik de functies
van het toestel

Een tablet pc of een
smartphone

Beheer de apps en
zoek nieuwe om
beter gebruik te
maken van het
toestel

Een tablet pc of een
smartphone met
verbinding met het
internet

Verken de tablet en
gebruik de functies
van het toestel

Een tablet pc of een
smartphone

Beheer de apps en
zoek nieuwe om
beter gebruik te
maken van het
toestel

Een tablet pc of een
smartphone met
verbinding met het
internet

De politiek van
betaling en
terugbetaling
begrijpen

Een tablet pc of een
smartphone

Hoe apps
toevoegen en
verwijderen

Hoe een tablet te
gebruiken

Ipad

Hoe apps
toevoegen en
verwijderen

Hoe een toestel te
kopen

Betaling en
terugbetalingen

Evaluatie
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5a. Basisvaardigheden: Het besturingssysteem begrijpen
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

De computer
opstarten

De computer
opstarten en
afsluiten

De computer
opstarten en
verkennen

Een computer

Een programma
zoeken

Evaluatie

Sluit de
toepassingen en
schakel de
computer uit

De computer
uitschakelen

Hoe het windows
systeem beheren

Toegang krijgen tot
windows

Hoe een specifiek
programma vinden
en het openen

Een computer

Begrijpen hoe je
een programma kan
bewaren en waar je
bestanden en
mappen kan vinden

Bestanden en
mappen

Beheer bestanden
en folders

Een computer

Hoe het bureaublad
en taakbalk
beheren

Het bureaublad

De desktop en de
taakbalk beheren

Een computer

Hoe de achtergrond
veranderen en de
icoontje begrijpen
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Bouwsteen 5b: Basisvaardigheden (Internet vaardigheden)
Onderdelen:
5b. Internet vaardigheden



Registreren



Informatie zoeken



Actieve veiligheid



Aanmelden



Een e-mail adres aanmaken



Bescherming tegen virussen
Privacy, diefstal van identiteit

Studieniveau – eenvoudig
Startvoorwaarden:
Basisvaardigheden voor de hardware
Studiemethode:
Zelfstudie, zelfstudie met ondersteuning, zelfstudie met de trainer
Evaluatie:
Vul de evaluatie-kolom in bij de onderwerpen waaraan is gewerkt: (1) afgewerkt; (2) afgewerkt
met vraag voor uitleg; (3) meer oefening gevraagd; (4) weet niet wat te doen.

Test wat je hebt geleerd! Ga naar quiz.digital-literacy2020.eu en neem deel aan een mini online
quiz. Vraag uitleg aan je docent indien je hierbij hulp nodig hebt.
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5b. Internetvaardigheden: Registreer je voor je eerste website
Noot: Je hebt een e-mail adres nodig
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe je te
registreren voor je
eerste website

Een eigen account
maken op een
website

Een wachtwoord
kiezen en de sterkte
ervan testen

Een e-mail adres

Hoe een
gebruikersnaam
aanmaken

B.v.:

https://www.digisaf
e.info/sterkte-enveiligheidwachtwoord-testen

Hoe een
wachtwoord
aanmaken
Hoe je e-mail adres
opgeven

Discussieforum
Shopping site

Evaluatie

Internettoegang
Persoonlijke detail
(rijksregisternumme
r)

Site van de overheid Maak een account
aan met een sterk
Blog
wachtwoord
Sites voor
informatiedeling

Hoe bijkomende
informatie ingeven
(rijksregisternumme
r bijvoorbeeld)

Hoe een online
formulier invullen

Online formulieren

Werken met online
formulieren

Een e-mail adres
Internettoegang

Hoe een online
formulier indienen
Hoe een verzoek
per e-mail
bevestigen
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5b. Internetvaardigheden: Aanmelden bij een website
Noot: Je het de gebruikersnaam en het wachtwoord van je account nodig.
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik
nodig?

Hoe je
accountgegevens
gebruiken om je
aan te melden bij
een website

Je persoonlijke
account
gebruiken om je
aan te melden op
een website

Geef je gegevens
in om toegang te
krijgen tot je
account

Internettoegang

Evaluatie

Een website om
bij aan te melden
Gebruikersnaam
en wachtwoord

Hoe je
gebruikersnaam
en wachtwoord
gebruiken dat je
hebt gekregen bij
je registratie bij
een website

Gebruikersnaam
en wachtwoord

Hoe complexe
wachtwoorden in
te geven om je
aan te melden bij
je account

Werken met
gegeven en
gekozen
wachtwoorden

Internettoegang
Een website om
bij aan te melden
Gebruikersnaam
en wachtwoord

Internettoegang
Een website om
bij aan te melden
Gebruikersnaam
en wachtwoord
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5b. Internetvaardigheden: Zoeken naar informatie
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe informatie te
vinden met
verschillende
zoekmachines

Types van
zoekmachines

Alternatieven voor
google verkennen

Internettoegang

Hoe de zoektips van
Google gebruiken

Gebruik google om
een
standaardopzoeking
te doen, een
gevorderde
opzoeking en een
opzoeking voor een
afbeelding

Evaluatie

Zoekmachines
(altavista, bing,
yahoo)

Kies termen om en
voer een
standaardzoekactie
uit.

Internettoegang
Google website

Gebruik de
geavanceerde
zoekfunctie
Gebruik google om
een afbeelding te
zoeken

Hoe gebruik te
maken van de
favorieten,
uitvergroten en de
thuisknop in
verschillende
webbrouwsers.

Webbrouwsers

Gebruik de toolbar

Internettoegang
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5b. Internetvaardigheden: Een e-mail adres aanmaken
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe een gratis email dienst kiezen

De basis van e-mail

Een gratis e-mail
dienst kiezen en
een webmail adres
opzetten

Internettoegang

Hoe een web
gebaseerd e-mail
adres aanmaken

Evaluatie

Een e-mail provider

Te verkennen:
Gmail
Yahoo mail
Windows live
hotmail

Een e-mail adres
aanmaken bij je
provider en je adres
personaliseren
Hoe mails
verzenden en
ontvangen

Gevorderd e-mail
gebruik

Je adres
personaliseren

Internettoegang

E-mail gebruiken

e-mail adres

Een e-mail provider

Internettoegang

Hoe je mail te
beheren in folders

Hoe je instellingen
configureren en een
handtekening
aanmaken

Je e-mail adres
beheren

e-mail adres
Internettoegang
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5b. Internetvaardigheden: Actieve veiligheid
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Hoe je te
verzekeren van een
veilig
internetgebruik

Preventieve
maatregelen

Ga naar

Internettoegang

Hoe malware en
trojaanse paarden
te voorkomen

Evaluatie

http://windows.mic
rosoft.com/nlnl/windows/securit
y-essentialsdownload
of
http://free.avg.com
/nl-nl/homepage
om een gratis
antivirusprogramm
a te installeren

Welke nuttige tips
zijn er bij het
navigeren op het
internet

Toegang tot veiliger
websites

Bespreek tips om
veiliger
internetgebruik te
verzekeren

Internettoegang

Lees en bespreek
met je trainer
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5b. Internetvaardigheden: Bescherming tegen virussen
Noot: Je hebt een e-mail adres nodig
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Begrijpen waarom
het een goed idee is
om je computer te
beschermen met
een antivirus
programma

Virussen

Bekijk de youtube
video

Internettoegang

Hoe een gratis
antivirusprogramm
a te selecteren

Antivirus

Evaluatie

Link nodig
En bespreek met je
trainer

Installeer een
antivirus
programma op een
computer

Een antivirus
program
B.v.:
http://free.avg.com
/nl-nl/homepage

Hoe een antivirus
programma te
gebruiken

http://free.avg.com
/nl-nl/homepage
Internettoegang

5b. Internetvaardigheden: Privacy / diefstal van identiteit
Wat zal ik leren?

Dit gaat over:

Begrijpen hoe je je
kan beschermen
tegen diefstal van
identiteit

Jezelf beveiligen
online

Wat zal ik doen?

Wat heb ik nodig?

Activeer het
beveiligingsmechani
sme van je browser
Volg de instructies
op
http://windows.mic
rosoft.com/nlbe/internetexplorer/products/i
e9/features/smartscr
een-filter
Gebruik een
programma om het
risico op het delen
van vertrouwelijke
informatie te
voorkomen

Internettoegang

Evaluatie
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Partners van het project
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Leren binnen een context
Om volwassenen te engageren bij lessen is het belangrijk dat zij het belang inzien van de lesinhoud
voor hun eigen leven en belangstelling. Wanneer je een leeromgeving uitkiest is het nuttig om een
relevante context aan te geven. Geef bijvoorbeeld liever aan dat het doel van een opdracht is om te
leren communiceren via het internet dan dat je gaat leren over Skype.
Andere bouwstenen in het DLit2.0 curriculum ressorteren onder erg brede categorieën zoals
samenwerking. Het is daarom nuttig om voor elke activiteit een zeer specifieke taak uit te kiezen.
In deze sectie hebben we een aantal voorbeelden opgelijst van manieren waarop Web 2.0 gebruikt
kan worden om verschillende groepen van volwassenen te motiveren. Het gaat hier niet om een
volledige lijst, maar om een aanzet voor trainers om zich te oriënteren binnen hun studentengroep
en zo de best passende context voor de lessen uit te kiezen.
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Waar ben ik binnen het pakket?
Inleiding
Curriculum bouwstenen – overzicht
Curriculum bouwstenen – materiaal voor cursisten


Curriculum bouwstenen – materiaal voor trainers
Methodologische noten
Overzicht en bibliografie

Bouwsteen 1: e-Burgerschap
1c. e-Overheid

Onderverdeling:



1a. e-Democratie





Burgerparticipatie

Belastingaangifte
Digitale overheidsdiensten


Communicatie met
leveranciers van nutsvoorzieningen

Melden van problemen

1b. e-Commerce





Online shoppen
Thuisbankieren
Commerciële fraude

Let op: Zorg er steeds voor dat je werkt
met een beveiligde Wi-Fi-verbinding.
Thuisgebruikers dienen te beschikken
over een internetaansluiting (vast of
mobiel).

Budgetbeheer

Studieniveau – gemiddeld
Startvoorwaarden:
Muis en toetsenbord kunnen gebruiken, een persoonlijk e-mail account.
Studiemethode:
Zelfstudie; zelfstudie met ondersteuning; groepswerk; groepswerk met docent.
Evaluatie:
Vul de evaluatie-kolom in bij de onderwerpen waaraan is gewerkt: (1) afgewerkt; (2) afgewerkt
met vraag voor uitleg; (3) meer oefening gevraagd; (4) weet niet wat te doen.
Noot: Zie de

ethodologis he ota’s bij al deze the a’s
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1a. e-Democratie
Activiteiten:




Eén van de lichten in je straat werkt al enige tijd niet meer. Meld dit probleem online aan de
bevoegde instantie. (http://www.eandis.be/eandis/klant/k_straatlampen.htm)
Je weet niet goed op welke manier het elektronisch stemmen precies werkt. Vind hierover
meer informatieve. (http://www.vlaanderenkiest.be/faq/12-stappen-van-het-digitaalstemmen)
Stuur een e-mail naar de redactie van je krant om je mening te geven over een artikel.
(http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMA05042005_012)

Tips:











Tracht een online petitie op te zetten. Je kan een valse petitie opstarten en ze nadien
wissen.( http://www.petities24.com)
Tracht een google talk of MS messenger gesprek op te zetten binnen de groep waarmee je
werkt.
Werk een moodle-forum uit (https://moodle.org/?lang=nl) en oefen met je studenten ter
plekke.
Ga naar een forum en vraag studenten om era an deel te nemen.
Surf naar sites van de overheid of nutsbedrijven en verken hun contact-pagina. Let op
overeenkomsten tussen de verschillende sites.
Toon verschillende manieren van het sturen van een bericht aan een dienst. Verduidelijk het
verschil tussen het sturen van een e-mail of het plaatsen van een commentaar in een pop-up
scherm.

1b. e-Commerce
Activiteiten:






Je hebt een nieuw strijkijzer nodig, maar weet niet goed welke de beste is. Zoek een
vergelijking van verschillende modellen met de koopwijzer van testaankoop
(http://www.test-aankoop.be/nt/vergelijk-en-kies/berichten).
Je hebt niet voldoende geld om nieuwe meubelen te kopen. Kijk wat je kan vinden op
Kapaza en 2dehands.be.
Koop een geschenk online en laat het rechtstreeks bezorgen bij een vriend (B.v. via bol.com).

Tips:










Maak een lijst van producten die de cursisten leuk vinden.
Verwijs naar het punt over registreren bij het onderdeel basisvaardigheden. Maak de
cursisten duidelijk dat registreren steeds gelijkaardig werkt bij de meeste websites.
Wees je ervan bewust dat voor deze oefening persoonlijke gegevens van de cursisten nodig
zijn.
Leg uit hoe je kredietkaartgegevens circuleren op het web.
Wacht op een bevestigingsmail en gebruik de bevestigingslink om je registratie te voltooien.
Hou rekening met de leveringstijd. Tracht er achter te komen of het om een nationale of
internationale levering gaat.
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1c. e-Overheid
Activiteiten:



Je wil je auto verkopen en wenst een keuringsbewijs te ontvangen. Maak online een
afspraak voor een keuring via http://www.afsprakenautokeuring.be. (Er zijn in België
betrekkelijk veel overheidsdiensten die over elektronische dienstverlening beschikken. Een
overzicht kan je vinden op http://www.belgium.be/nl/.)
Je wil weten welke activiteiten er deze maand plaatsvinden in je gemeente. Zoek op de
website van je gemeente naar de komende evenementen. Geef je eigen activiteit door.

Tips:












Voor deze oefening heb je mogelijk bijkomende informatie nodig (nummerplaat en
rijksregisternummer b.v.).
Test kort voor het geven van een opleiding de onlinedienst waarmee je een oefening wenst
te maken zorgvuldig uit, gezien er vaak veranderingen worden aangebracht.
De die ste ku e ers hille d zij oor ers hille de regio’s of ge ee te . O er eeg o
deze oefening individueel te maken zodat vertrouwelijke informatie beschermd blijft.
Een demonstratie kan veel duidelijk maken.
Beschouw deze oefening als een algemene manier om je te registreren bij een officiële site.
Kijk uit voor oefensoftware waarmee je de werkelijke procedures kan nabootsen.
Kijk welke documenten zich op een website bevinden en tracht deze te downloaden en in
een afzonderlijke map te bewaren.
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Bouwsteen 2: Samenwerking
Onderdelen:
2a. Samen schrijven


Samen documenten ontwikkelen: Google Docs.

2b. Delen



Bestanden delen: dropbox, flickr
Spreken en schrijven: Talk and Write.

Noot: Alle cursisten moeten aangesloten zijn op het internet.

Studieniveau – gemiddeld
Startvoorwaarden:
Beheersen van muis en toetsenbord, een persoonlijk e-mail adres beschikbaar
Studiemethode:
Zelfstudie, groepswerk met docent
Evaluatie:
Vul de evaluatie-kolom in bij de onderwerpen waaraan is gewerkt: (1) afgewerkt; (2) afgewerkt
met vraag voor uitleg; (3) meer oefening gevraagd; (4) weet niet wat te doen.
Noot: Zie de

ethodologis he ota’s ij al deze the a’s
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2a. Samen schrijven
Activiteiten:





Gebruik google docs om samen met anderen een vervolgverhaal te schrijven.
Ouders of grootouders kunnen samen een verslag maken van een uitstap die ze hebben
gemaakt.
Een werkgroep kan google docs gebruiken om het verslag van een vergadering samen op te
stellen.

Tips:







Overweeg om een paar google accounts aan te maken met gedeelde privileges voor het
maken van de lessen.
Wanneer je op het toestel van een cursist werkt is het handig om eerst een paar
documenten klaar te hebben om te uploaden naar google drive.
Zorg dat de cursisten een documenten die ze per ongeluk hebben gewist terug kunnen
vinden.

2b. Delen
Activiteiten:




Een groep van ouders gebruiken dropbox om informatie over de school te bewaren
waarmee ze hun kinderen kunnen helpen.
Ee groep rie de ku e drop o ge ruike o foto’s et elkaar te dele .

Tips:








Overweeg de studenten met elkaar de oefeningen te laten uitvoeren met assistentie van de
trainer.
Tijdens een trainingssessie over documentenbeheer of zoekopdrachten kan er worden
samengewerkt in die zin dat verschillende cursisten andere onderdelen van de opdracht
uitvoeren.
Deze opdrachten kunnen gemakkelijk worden uitgevoerd door een kleine groep studenten
aan de publieks-p ’s orde uitge oerd.
Maak een voorbeelddocument aan.
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Bouwsteen 3: Sociale netwerken
Onderdelen:
3a. Tewerkstelbaarheid: LinkedIn, vdab
3b. Verbinden met anderen: Facebook, myspace, twitter, survey monkey, Trip Advisor
Noot: Bruikbaar voor cursisten met een regelmatige toegang tot toestellen met een
internetverbinding en die er regelmatig gebruik van maken.

Studieniveau – gemiddeld
Startvoorwaarden:
Muis en toetsenbord kunnen gebruiken en in het bezit zijn van een persoonlijk e-mail adres
Studiemethode:
Zelfstudie, zelfstudie met ondersteuning, oefenen in groep
Evaluatie:
Vul de evaluatie-kolom in bij de onderwerpen waaraan is gewerkt: (1) afgewerkt; (2) afgewerkt
met vraag voor uitleg; (3) meer oefening gevraagd; (4) weet niet wat te doen.
Noot: Zie de

ethodologis he ota’s ij al deze the a’s
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3a. Tewerkstelbaarheid
Activiteiten:




Zoek online naar professionele gemeenschappen.
Sluit je aan bij een online gemeenschap binnen je beroepssfeer.
Zoek naar jobaanbiedingen en contacten bij professionele sociale netwerken.

Tips:



Overweeg om te verwijzen naar problematische voorbeelden van publieke blootstelling. Het
is belangrijk dat mensen begrijpen dat er niets anoniem is op sociale netwerksites en dat er
verschillende manieren zijn om toegang te krijgen tot professionele informatie.

3b. Verbinden met anderen
Activiteiten:










Zoek online naar oude schoolkennissen of familieleden waarmee je het contact bent
verloren.
Sluit je aan bij een online gemeenschap in verband met je hobby. Stel vragen en leg
contacten.
Volg je favoriete film of muzikant op twitter. Lees hun tweets en retweet ze naar je
contacten.
Maak een facebook groep aan met de deelnemers aan deze opleiding zodat de cursisten
elkaar kunnen ondersteunen.
Maak ee fli kr a ou t aa o foto’s a rie de e fa ilie te dele .

Tips:















Tracht handleidingen die online te vinden zijn op voorhand te verzamelen.
Gebruik de tutorial van facebook als hulpmiddel voor de cursisten. Laat hen kleine
problemen zelf trachten op te lossen aan de hand van deze tool.
Praat et de ursiste o er de risi o’s a het dele a foto’s o li e. Leg uit elke de
opties zijn om te bepalen wie de foto’s ka zie .
Haal voorbeelden aan van publieke bekendmaking van persoonlijke gegevens die
problematisch kunnen zijn. Het is erg belangrijk dat de cursisten begrijpen dat er niets
anoniem is op een sociaal netwerk en dat er verschillende manieren zijn om aan publieke
informatie te komen.
Leg het verschil uit tussen andere sociale netwerken en myspace.
Overweeg om wat uitleg te geven bij de werking van cookies.
Overweeg om wat informatie te geven over het delen van gegevens tussen bedrijven
onderling op het internet.
Twitter:
o Toon de cursisten hoe volgers een tweet zien en er op kunnen antwoorden.
o Toon de twitterberichten van een publiek figuur.
Identiteit:
o Vul enkel strikt noodzakelijke informatie in.
o Schat de ernst in van de leverancier van een dienst voor je registreert.
o Registreer enkel indien dit noodzakelijk is.
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o
o
o
o

Wees voorzichtig met het opgeven van je mailadres.
Gebruik nooit hetzelfde wachtwoord.
Maak een sterk wachtwoord aan door afwisselend grote en kleine letters te
gebruiken en cijfers toe te voegen.
Let zeer goed op de aan- of uit uitgevinkte opties wanneer je toestemming verleent
aan een dienst. (B.v. voor het ontvangen van een nieuwsbrief, het delen van je
gegevens)
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Bouwsteen 4: Communicatie
Onderdelen:





Gratis chatten met vrienden en familie over de hele wereld: Skype
Podcasting: Audacity
Publiceer je eigen teksten: Wikis, Blogs, Scribd
Publiceer je eige

ideo’s: Youtube

Let op: Voor sommige opdrachten is er een stabiele internetverbinding nodig. Sommige
activiteiten zijn makkelijker uit te voeren indien de deelnemers over hun eigen hardware
beschikken (B.v. voor het maken van filmpjes).

Studieniveau – gemiddeld
Startvoorwaarden:
Muis en toetsenbord kunnen gebruiken, een persoonlijk e-mail account.
Studiemethode:
Zelfstudie, zelfstudie met ondersteuning, groepswerk
Evaluatie:
Vul de evaluatie-kolom in bij de onderwerpen waaraan is gewerkt: (1) afgewerkt; (2) afgewerkt
met vraag voor uitleg; (3) meer oefening gevraagd; (4) weet niet wat te doen.
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4. Gratis chatten met vrienden en familie over de hele wereld: Skype
Activiteiten:




Duid vrienden en familieleden aan als skype contacten. Voer een gratis videogesprek met
één van hen.
Zet een netwerk op van skype-contacten met oudere mensen om eenzaamheid en sociaal
isolement te bestrijden.

Tips:






Overweeg een situatie te creëren waar mensen in groepsverband of individueel kunnen
leren. Gebruik skype als hulpmiddel hierbij.
Voeg een foto toe een je skype account en hou je persoonlijke informatie up to date.
Je kan een conference call opzetten tussen twee groepen studenten.

4. Podcasting: Audacity
Activiteiten:




Maak een reeks audio bestanden (podcasts) met hierin verschillende levenservaringen.
Verzamel ze en stuur ze door.
Luister naar de radio via een podcast (B.v.: http://www.radio2.be/podcasts)

Tips:




Gebruik help functies van de respectieve websites.
Laat zelf een podcast horen.

4. Publiceer je eigen teksten: Wiki’s, Blogs
Activiteiten:


Maak een blog aan over je hobby en vind op thema een blog van iemand met dezelfde
interesses.

Tips:



Wiki:
o
o
o



Blog:
o
o

Overweeg het gebruik van een wiki op een leerplatform wanneer je werkt met een
groep.
Je kan voorstellen dat de groep onderling overlegd terwijl zee en wiki opzetten.
Overweeg deelname aan een bestaande wiki-pagina over een onderwerp dat de
cursisten aanspreekt.
Overweeg een informatiesessie om te kijken naar de vorm en niet de inhoud van
weblogs.
Overweeg de voorwaarden voor gratis accounts bij verschillende leveranciers te
vergelijken.
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o
o
o
o
o


Bekijk de tutorial van leveranciers van weblogs.
Trainingssessies in groep zijn een goed voorbeeld van een constructieve
pedagogische aanpak (zie methodologie)
Iedereen kan tijdens een sessie werken aan hun eigen weblog. Bij vragen kunnen
medecursisten of de trainer hulp bieden.
Toon de gevorderde functies voor het maken van blogs.
Overweeg om een blog te starten bij verschillende leveranciers om de mogelijkheden
te vergelijken.

Scribd:
o Beschouw jezelf als een leerling tussen leerlingen wanneer je informatieve zoekt.
o Overweeg om een groepsdocument aan te maken bij het werken in groep waarin
leerervaringen opgenomen zijn.
o Overweeg de cursisten elkaar te laten helpen bij het uploaden van een document.

4. Pu li eer je eige

ideo’s: Youtube

Activiteiten:


Vind een filmpje over iets wat je graag wil leren (bijvoorbeeld over hoe je een fietsband
hersteld). Probeer op youtube of vimeo.

Tips:






Je kan in groep aan een echt project werken.
Plaats een filmpje ingebed of via een link op een blog.
Je kan dit combineren met het gebruik van flickr om kleine documentjes te maken.
Overweeg om aan videobewerking te doen met gratis software. (B.v.
http://windows.microsoft.com/nl-be/windows-live/movie-maker-get-started)
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Bouwsteen 5: Basisvaardigheden (Hardware en systeem)
Onderdelen:
5a. Hardware en systemen





Muis / Touchpad
Toetsenbord
Tablet / Smartphone
Het besturingssysteem gebruiken

Noot: Ges hikt oor ge ruikers

et ei ig of gee eerdere er ari g

et p ’s

Studieniveau – eenvoudig
Startvoorwaarden:
Geen
Studiemethode:
Zelfstudie; zelfstudie met ondersteuning; groepswerk; groepswerk met docent.
Evaluatie:
Vul de evaluatie-kolom in bij de onderwerpen waaraan is gewerkt: (1) afgewerkt; (2) afgewerkt
met vraag voor uitleg; (3) meer oefening gevraagd; (4) weet niet wat te doen.
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5a. Hardware en systemen
Activiteiten:




Vraag je studenten om apps te gebruiken op hun smartphones en hiermee bijvoorbeeld een
interessante activiteit in de buurt te vinden (B.v. een literair café)
Gebruik tablets voor mensen die moeilijkheden hebben om te werken met een muis.

Tips:








Muis / Touchpad
o Overweeg de hulpmiddelen die in het OS levert.
o Overweeg groepswerk met de meegeleverde software.
o Geef de cursisten tijd om te oefenen.
Gebruik van het toetsenbord:
o Overweeg het gebruik van typingweb (http://www.typingweb.com/) in
groepsverband.
o Tracht de oefeningen te integreren in andere taken. Gebruik bijvoorbeeld Print Scrn
om een schermafdruk toe te voegen aan een document.
Gebruik van tablets and smartphones:
o Hou er rekening mee dat software op verschillende tablets onder android op een
verschillende manier kunnen werken.
o Overweeg een lijst aan te leggen van FAQ.
o O er eeg het ge ruik a de eiligere google pla arkt. Ge ruik dit ij oor eeld
in combinatie met het onderdeel informatie zoeken.
o Overweeg het gebruik van (gratis)proefversies.
o Sluit apps af. Maak folders aan om je apps te ordenen. Sluit je toestel aan op een
netwerk.
o Zoek nieuwe en gratis apps. Update je apps en je OS.
Using the operating system:
o Overweeg je cursisten te laten werken met simulatiesoftware om de basiswerking
van het OS te leren kennen.
o Overweeg samen de handleiding door te nemen van het toestel.
o Maak gebruik van de zoekopties van je toestel.
o Overweeg om usb-sticks te gebruiken met de toestellen.
o Overweeg het maken van een afzonderlijke partitie voor persoonlijke documenten
op de harddrive.
o Ge ruik s elkoppeli ge aar ij do u e te op je desktop.
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Basisvaardigheden (Internetvaardigheden)

Onderdelen:
5b. Internetvaardigheden








Registreren
Aanmelden
Informatie zoeken
Een e-mail adres aanmaken
Actieve veiligheid
Bescherming tegen virussen
Privacy, diefstal van identiteit

Studieniveau – eenvoudig
Startvoorwaarden:
Basisvaardigheden voor de hardware
Studiemethode:
Zelfstudie, zelfstudie met ondersteuning, zelfstudie met de trainer
Evaluatie:
Vul de evaluatie-kolom in bij de onderwerpen waaraan is gewerkt: (1) afgewerkt; (2) afgewerkt
met vraag voor uitleg; (3) meer oefening gevraagd; (4) weet niet wat te doen.
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5b. Internetvaardigheden
Activiteiten:




Herinner de cursisten aan het belang van het veilig bijhouden van hun login gegevens voor
elke site waarbij ze geregistreerd.
Voorbeeld van een leerproject: Een groep keukenpersoneel kreeg aangeleerd op welke
manier ze konden zoeken naar recepten. Hierdoor konden ze een blog opstarten met
recepten waar anderen op konden reageren.

Tips:








Registreren:
o Stel voor om een beperkt aantal wachtwoorden te gebruiken i.p.v. het zelfde
wachtwoord telkens opnieuw te gebruiken. Personaliseer de wachtwoorden steeds.
o Suggereer om zeker voor home banking een afzonderlijk wachtwoord te gebruiken.
o Gebruik complexe, maar onthoudbare wachtwoorden te gebruiken.
o Maak gebruik van een echt formulier (B.v. bij moodle of typewrite)
o Geef je aanwijzingen stap voor stap.
Aanmelden:
o Overweeg een echte situatie te gebruiken waar registratie nodig is en toon de
terugkerende elementen bij verschillende soorten van aanmelding.
o In een groepssessie kan je de cursisten late aanmelden bij een site van hun
interesse. Zij kunnen elkaar hierbij helpen. Op gezette tijdstippen overloop je de
gemeenschappelijke kenmerken van verschillenden site.
o Je kan voorstellen om een eenvoudige aanpak te hanteren bij het aanmaken van
gebruikersnamen (B.v.: gebruik je e-mail adres als gebruikersnaam, deze is steeds
uniek voor de gebruiker)
o Stel voor om een beperkt aantal wachtwoorden te gebruiken, in plaats van
hetzelfde wachtwoord keer op keer te gebruiken. Personaliseer het wachtwoord
indien mogelijk.
o Gebruik een afzonderlijk wachtwoord voor internet bankieren.
o Gebruik complexe wachtwoorden die desalniettemin goed te onthouden zijn.
Informatie zoeken:
o Overweeg het gebruik van verschillende zoekmachines en van voor geïnstalleerde
werkbalken om te switchen tussen verschillende zoekmachines.
o Overweeg het inrichten van een overzichtelijke verzameling favorieten om je
internetgebruik te vergemakkelijken.
Een e-mail adres aanmaken:
o Overweeg het gebruik van Hotmail, Google of Yahoo voor gebruikers die zelf geen
toestel bezitten, zodat ze hun mail ook op publieke plaatsten kunnen raadplegen.
o Overweeg het gebruik van deze diensten ook offline met gratis software zoals
thunderbird.
o Overweeg het versturen en ontvangen van e-mails tijdens een groepssessie.
o Overweeg groepsoefeningen, al dan niet met hulp van de trainer. Wees je ervan
bewust dat de configuratie van e-mail diensten persoonlijke gegevens vereist.
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Actieve veiligheid:
o Bescherm je computer tegen virussen en malware met een antivirus programma.
Zorg er oor dat je steeds let op de URL’s a de ezo hte e sites e ope ooit
onbekende links.
Bescherming tegen virussen:
o Leg uit welke de verschillen zijn tussen een virussen en malware. Kijk na wat de
mogelijkheden zijn van je antivirus programma.
o Kijk in de handleiding van je antivirus programma.
o Toon het bericht dat een antivirus programma geeft wanneer een virus is gevonden.
Privacy / diefstal van identiteit:
o Bespreek het prijsgeven van persoonlijke gegevens. Gebruik persoonlijke informatie
om je aan te melden bij een privégebied van een gebruiker.
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Project partners

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid
voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.
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Waar ben ik binnen het pakket?
Inleiding
Curriculumbouwstenen – overzicht
Curriculumbouwstenen – materiaal voor cursisten
Curriculumbouwstenen – materiaal voor trainers


Methodologische noten
Verklarende woordenlijst en bibliografie

Algemene methodologische informatie
Onderverdeling:
a) Voorbeelden van mogelijke methodologische benaderingswijzen
b) Bijkomende informatie
Bedoeld voor:
Beheerders van formele en niet-formele leerplekken (bibliotheken, internetcafés,
gemeenschapscentra, progra
a s oor ol asse e o der ijs e z. , vrijwillige begeleiders,
trainers en lesgevers.
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Waarom een curriculum in kleine bouwstenen?
Veel volwassenen, onder wie bejaarden of laaggeletterden, zijn niet gemotiveerd of bang om
technologie te gebruiken. Bij hen heeft een klassieke IT-training maar weinig succes. Lukt het echter
de juiste insteek te vinden, dan kunnen ze hun angst overwinnen en de motivatie vinden om meer te
leren.
Uit het Get Digital -programma, dat meer dan 2000 bejaarden bereikte, bleek bijvoorbeeld dat de
belangrijkste motiverende factor voor oudere mensen om het internet te gebruiken erin bestaat in
contact te kunnen blijven met hun familie – hun favoriete programma was dan ook Skype, dat ze
zonder veel moeite leerden gebruiken.
Het DLit2.0-curriculum is in die geest ontwikkeld. Van trainers wordt verwacht dat ze de juiste
insteek van Web 2.0-tools zoeken om zo volwassenen te motiveren en aan te moedigen om te leren.
Die insteek verschilt van persoon tot persoon en van groep tot groep, maar enkele
aanknopingspunten zijn haast altijd populair, waaronder:
 In contact blijven met familie en vrienden – Skype, e-mail, veilige online fora






Ho

y s e i teresses – interactieve hobbywebsites

Nieuws en activiteiten – bv. luisteren naar een radiostation uit je land van herkomst
http://www.liveworldradio.com/ of kranten lezen in je moedertaal
http://www.onlinenewspapers.com/
Foto s dele – bv. Flickr of Pi asa ge ruike o

fa iliefoto s te dele

De ervaring leert dat bij volwassenen met een introductie tot het internet via deze (en gelijkaardige)
activiteiten veel grotere successen kunnen worden geboekt dan met klassieke computer- of ITtrainingen.
Andere voordelen van deze aanpak zijn:
 Zowel niet-professionele trainers, vrijwilligers als professionele docenten kunnen worden
ingezet.







Er kan worden gebruikgemaakt van verschillende modellen, onder meer informele
ondersteuning, groepswerk, groepswerk met een docent enz.
Voor de individuele studenten heeft het leren meer betekenis.
Het leerproces kan worden opgevolgd door de studenten zelf, die zo hun eigen leertraject
kunnen sturen en ontwikkelen.
Deze aanpak is ontzettend geschikt voor informele leeromgevingen zoals bibliotheken,
internetcafés en andere openbare plaatsen met internettoegang.

Het DLit2.0-curriculum is niet-exclusief en bedoeld als beginpunt voor niet-professionele trainers om
volwassenen te begeleiden en te adviseren op hun leertraject.
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Een curriculum voor wie?
Zoals we al eerder opmerkten weten we op basis van eerdere ervaringen met digitaal zwakkere
volwassenen dat het gebruik van Web 2.0-toepassingen bijzonder motiverend kan werken.
Zo zagen we laaggeletterden al na korte tijd een Facebook-profiel aanmaken, deelnemen aan
chatgesprekken e foto s uploade , et sle hts i i ale o dersteu i g door ee rie d of ee
andere gebruiker.
Daaruit concluderen we dat Web 2.0-tools zeker ook digitaal zwakkeren kunnen boeien – zelfs als zij
het potentieel ervan niet ten volle kunnen inschatten. We zijn van mening dat het verkeerd zou zijn
een didactisch programma uit te werken voor digitaal zwakkere volwassenen.
Maar evengoed zou het verkeerd zijn aan te nemen dat motivatie zonder begeleiding automatisch
tot leren en kennis leidt.
Voor dit curriculum hebben we enkele Web 2.0-tools gekozen die een aanzienlijke impact op de
levenskwaliteit van de gebruikers kunnen hebben, en daarom was directe toepasbaarheid een
belangrijk selectiecriterium voor de curriculumbouwstenen.
Een ander criterium was de beschikbaarheid van hoogwaardige tutorials en ondersteuning online,
aangeboden door de makers van de tool of door derden.
Hoewel het gebruik van deze tools en leermiddelen vaak bijzonder intuïtief is, zijn er ook situaties
denkbaar waarin een student graag wil kunnen steunen op iemand die hem of haar op weg zet en
begeleidt.
Zoals beschreven in de methodologische noten beschouwen we zowel de trainer als de cursisten als
studenten met een verschillende achtergrond, verschillende vaardigheden en een verschillend
expertiseniveau. We raden aan elke leerervaring te beginnen met een gesprek om de
interessegebieden van de studenten te achterhalen. Nadien kunnen zij, begeleid door de trainer, een
curriculum en een leerplan vastleggen dat in hun behoeften voorziet, los van de vraag of hun
leertraject op individuele basis of in groepsverband zal worden ondersteund.
Een curriculum samenstellen dat wordt gedragen door de studenten
Elk soort training kan beginnen met een zeer eenvoudige proefondervindelijke sessie gebruikmakend
van een naturalistisch leerproces1 dat we fase 1 noemen. Aan de hand van elke bouwsteen van het
curriculum kan een overzicht worden gegeven van de mogelijke leerdomeinen. Met een verwijzing
naar de methode van Georges Charpak raden we een praktische la main à la pâte-benadering aan2
die studenten nieuwsgierig maakt en enthousiast om te leren.
Zodra de interesses afgebakend zijn, plant fase 2 de aanpak van het leerproces gebaseerd op
interactie met andere studenten en/of trainers, eventueel gebruikmakend van simulatiesoftware of
een onlineleidraad of een combinatie van beide.
Het kan nuttig zijn een meer gestructureerde benadering te kiezen waarbij iedere student zich
schriftelijk engageert voor bepaalde leeractiviteiten gebaseerd op specifieke curriculumbouwstenen.
Het is belangrijk te beseffen dat zelfs in een groepssituatie niet iedereen geacht wordt op hetzelfde
moment met dezelfde curriculumbouwsteen bezig te zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een
student een blogbijdrage schrijft terwijl iemand anders zijn of haar status op Facebook wijzigt, en dat
allemaal terwijl de andere studenten elkaar helpen bij het ontwikkelen van hun basisvaardigheden.
Elke curriculumbouwsteen kan worden opgevolgd via een eenvoudig evaluatieproces dat is
opgenomen in het materiaal voor de studenten en dat opvolgt welke activiteiten een bepaalde
student al heeft gedaan.

1
2

Zie 'Methodologische benaderingen'.
Zie de bibliografie.
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Het is gebruikelijk dat individuele cursisten in fase 1 de tool die hen het meeste aanbelangt
verkennen aan de hand van onlinetutorials en, indien nodig, met ondersteuning van de trainer.
Fase 2 vereist dan een lesrooster met modules, zodat iedereen in de groep zijn of haar eigen
leertraject kan plannen. Doordat de cursisten hun persoonlijke leerproces zelf in de hand hebben,
kunnen zijzelf opvolgen wat ze al hebben bereikt en wat niet.
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Methodologische benaderingen
In het algemeen raden we als uitgangspunt een naturalistische leerbenadering aan. Zo stellen we
bijvoorbeeld voor in het begin geen tijd te verliezen met gebruikers te leren hoe ze een computer
moeten aanzetten en verbinding kunnen maken met een netwerk, omdat dit een drempel kan
vormen en demotiverend kan werken. In plaats daarvan is het beter gebruikers een toestel aan te
bieden waarop al een toepassing klaarstaat, zodat zij die meteen kunnen uitproberen.
Hoewel we erkennen dat simulaties geen echte interactie met Web 2.0-tools toelaten, kan het in
deze fase van het trainingsproces niettemin nuttig zijn simulaties te gebruiken. Dat geeft gebruikers
die zi h i der zeker oele de ka s epaalde take e kele kere te oefe e al ore s ze e ht uit te
voeren. Wordt er gebruikgemaakt van simulaties, dan kunnen filmpjes met uitleg bijkomende
ondersteuning bieden en kunnen ook andere leermiddelen worden ingezet.
De ervaring leert dat simulatiesessies het best zeer kort worden gehouden. Ze kunnen het leerproces
ondersteunen, maar gebruikers moeten na verloop van tijd altijd de kans krijgen zelfstandig met
echte toepassingen aan de slag te gaan.
Uit voorafgaandelijke gesprekken (individueel of in groepsverband) moet blijken of het nodig is na te
gaan in welke mate de studenten de nodige basiscomputervaardigheden al onder de knie hebben.
Het pakket heeft het potentieel een zeer breed publiek ten goede te komen, en dat niet alleen in de
verschillende landen van de partners, maar ook bij de partners zelf. Bij velen heerst immers nog de
opvatting dat een les docentgericht moet zijn en dat een hiërarchische pedagogische relatie
onvermijdelijk is. Wanneer trainers en beheerders consciëntieus worden (in de betekenis die Paulo
Freire aan die term geeft) van het element van onderdrukking dat deel uitmaakt van elke
hiërarchische relatie, kunnen we verschillende manieren introduceren om over eigenlijk eender welk
onderwerp te leren (ook over Web 2.0-toepassingen), en kunnen we de leerprocessen tussen de
betrokken volwassenen verdelen o zo afha kelijkheid a de trai er te er ijde , ooral ij
volwassenen met weinig zelfvertrouwen.
Verschillende benaderingen – één curriculum
Grosso modo kunnen we drie benaderingen onderscheiden om het curriculum in de praktijk te
brengen: een naturalistische benadering, een positivistische lesbenadering en een
constructivistische benadering van leren als een vorm van samenwerking. Hieronder gaan we in op
de geschiktheid van elk van die benaderingen. In naturalistische en positivistische benaderingen is er
tijdens het leerproces geen ruimte voor interactie tussen de cursisten.
In een naturalistische benadering gaan cursisten onmiddellijk aan de slag met de toepassing of met
een soort interface of simulatie ingegeven door de toepassing, of ze interageren met de
medewerker van de bibliotheek of van de locatie waar de training doorgaat. Voor mensen met
weinig IT-vaardighede ka dit lastig zij , aar so
ige laagopgeleide ol asse e i de zo
aanpak wel degelijk prettig.
In een positivistische benadering is de interactie tussen de trainer en de cursisten gebaseerd op
kennisoverdracht van boven af, wat een goed model kan zijn voor laagopgeleide volwassenen met
een scholastische visie op volwassenentraining.
Ee o stru ti istis he e aderi g a lere ia sa e erki g is ogelijk i ee pri ésessie éé
trainer met één cursist), maar is voornamelijk geschikt voor groepswerk, waarbij dan met de
verschillende motivaties van de individuele deelnemers rekening dient te worden gehouden. Bij het
samenstellen van een werkprogramma (het specifieke curriculumproject waaraan de groep zich
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verbindt) kan de trainer suggesties doen voor curriculumbouwstenen die kunnen verschillen van
cursist tot cursist, om zo tegemoet te komen aan ieders individuele behoeften.
Gaat het o grotere groepe e ee la gere periode, da zet de lere ia sa e erki g -aanpak
meer in op samenwerking tussen de cursisten onderling dan op een individuele of klassiek-klassikale
verhouding tussen de trainer en de cursisten.
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Voorbeelden van de verschillende benaderingen
De volgende twee tabellen illustreren de drie verschillende benaderingen binnen de context van
één bepaalde curriculumbouwsteen.
Basisinternetvaardigheden: onderdeel registeren
Activiteiten

-

Benadering

De instructies lezen
Een onlineformulier invullen
Een onlineformulier versturen (indien
nodig)
Een verzoek via e-mail bevestigen

Naturalistisch

Positivistisch

Constructivistisch

Driehoek van
Houssaye

Leermethode

Lesmethode

Training en leren (slechts
occasioneel lesgeven)

Curriculum

Geen curriculum
vereist, alleen een
richtlijn

Prescriptief

Aan de hand van modules
(bouwstenen)

Tools

Proefondervindelijk

Simulatiesoftware of onder
begeleiding van een
docent

Aan de hand van
gesprekken over concreet
werk uitgaand van een
richtinggevend motief

Student

Eén student.
Interactie met de
toepassing

De student is cursist in
een trainingssessie, alleen
of in groepsverband

Trainer en cursist maken
beiden deel uit van het
leerproces

Cursist

De cursist is zijn of
haar eigen trainer

Trainer

Er is geen trainer
betrokken

De trainer biedt
simulatiesoftware of een
lespakket aan op basis
van zijn of haar eigen
ervaring

De interactie tussen
trainer en cursist
combineert
curriculumbouwstenen
waardoor het leerproces
mogelijk wordt

Evaluatie

Formulier voor
zelfevaluatie

Stapsgewijze evaluatie
door beoordeling van de
docent – het virtuele
verzoek is geslaagd
(virtueel of door de docent
zelf3)

Evaluatie via gesprekken.
Iedere cursist slaagt in het
voorgewende verzoek

3

Er is interactie tussen
cursist en trainer

Virtueel indien de lestaak wordt overgenomen door simulatiesoftware.
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Sociale netwerken: onderdeel Facebook
Activiteiten

Benadering

Een profiel aanmaken en foto’s toevoegen
Vrienden of groepen vinden
Je status updaten en informatie delen

Naturalistisch

Positivistisch

Constructivistisch

Driehoek
van
Houssaye

Leermethode

Lesmethode

Training en leren (slechts
occasioneel lesgeven)

Curriculum

Geen curriculum
vereist,
alleen een richtlijn

Prescriptief

Aan de hand van modules
(bouwstenen)

Tools

Proefondervindelijk

De docent geeft les aan
de hand van een
geprojecteerde
Facebookpagina

Gesprekken a.d.h.v.
concreet werk via
verkennen van Facebook

Student

Eén student –
interactie met de
toepassing

De student is cursist in
een trainingssessie, alleen
of in groepsverband

Trainer en cursist maken
beiden deel uit van het
leerproces

Cursist

De cursist is zijn of
haar eigen trainer

Trainer

Er is geen trainer
betrokken

Biedt simulatiesoftware of
een lespakket aan op
basis van zijn of haar
eigen ervaring

De trainer combineert
curriculumbouwstenen in
overleg met de cursist en
maakt zo het leerproces
mogelijk

Formulier voor
zelfevaluatie

Stapsgewijze evaluatie
door beoordeling van de
docent

Evaluatie via gesprekken.
Leden van de groep
bekijken en bespreken
elke Facebookpagina,
gemodereerd door de
trainer

Evaluatie

(Checklist – Ben ik
in mijn opzet
geslaagd? Waarbij
heb ik hulp nodig?)

Er is interactie tussen
cursist en trainer

De pedagogische driehoek van Houssaye
Training van volwassenen wordt in hoge mate beïnvloed door een standaardopvatting over leren
gebaseerd op de gangbare vorm van westers schoolonderwijs, wat neerkomt op een lesomgeving
waarin leerlingen kijken en luisteren naar een leerkracht. Dit model nodigt de trainer uit om
speciaal daarvoor ontwerpen didactische leermiddelen te gebruiken om informatie over te
brengen, wat leidt tot de geboorte van het bank-model in het onderwijs, zoals Paulo Freire dat
noemt. Ook al gaat er van een dergelijke omgeving een zekere verleiding uit, er bestaan nu
eenmaal omstandigheden waarin deze docentgerichte methodologieën er (net zoals op school) toe
leiden dat een trainer in het leerproces eerder een obstakel dan een katalysator wordt.
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Jean Houssage (2002) beschouwt de
driehoek kennis – cursist – trainer als een
basisvoorstelling van de relaties die de
pedagogische interacties definiëren. In de
meeste gevallen zien we een sterke
interactie tussen trainers en kennis. In die
lesrelatie brengt de trainer de kennis over en
zijn de cursisten het voorwerp van de relatie.
In bepaalde trainingssessies waarin de
voorkeur wordt gegeven aan interactie
tussen trainer en cursist is er sprake van een
trainingsrelatie waarin kennis het eigenlijke
voorwerp van de pedagogische relatie is. Dit
type relatie is evenwel bij groepswerk niet haalbaar wegens het grote aantal cursisten per trainer.
Daarom is het ook zo belangrijk omgevingen te promoten waarin de cursist in direct contact komt
met kennis. Houssaye definieert een leerrelatie als een relatie waarin de trainer het voorwerp is van
wat de cursisten doen; hij wordt een bemiddelaar, iemand die ondersteunt waar nodig, zodat de
cursisten zich zelfstandig vertrouwd kunnen maken met de kennis, maar daarbij wel kunnen rekenen
op de vaardigheden van de trainer om het gesprek aan te gaan, te verduidelijken en hun nieuwe
inzichten te verdiepen.
Een studentgerichte benadering4 met aandacht voor samenwerking is vooral nuttig in verkennende
situaties waarin de behoeften worden ingeschat. Het principe van leren via samenwerking vermijdt
typische schoolse lessen en zet zowel de trainer als de cursisten ertoe aan gezamenlijk een
leercontract op te stellen. Daarvoor zijn er leerbegeleiders nodig die in staat zijn met andere
volwassenen samen te werken – niet als iemand die kennis moet overdragen, maar in een echt
partnerverband waarin iedereen op gelijke voet zijn of haar eigen kennis bijdraagt. De
studentgerichte benadering kan vervolgens evolueren naar een e aderi g die e zelfstudie ia
sa e erki g ku e
oe e , i leerge ee s happe ge aseerd op o stru ti istis he
principes5.
Training van volwassenen gefundeerd op deze principes is ontzettend efficiënt, wat ook blijkt uit de
beschrijvingen en theorieën van John Dewey en meer recentelijk Ivan Illich en Paulo Freire.
Wordt een culturele ruimte (bv. een bibliotheek), een ontmoetingsplek of een andere locatie
beschouwd als een leercentrum, dan is dat een gunstige omstandigheid voor het opzetten van
dergelijke leergroepen onder begeleiding van een trainer.

4
5

Zie de bibliografie: o.a. Atlett, Houssaye en Meirieu
Zie de bibliografie: Schwartz, Dominicé, Josso, Nóvoa, Canário, Niza.
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Projectpartners

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid
voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.
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Curriculumbouwstenen – materiaal voor trainers
Methodologische noten


Verklarende woordenlijst en bibliografie

Algemene informatie
Doelstelling: De verklarende woordenlijst kan al wie de leiding heeft over openbare leerplekken
helpen de achterliggende methodologische principes van de curriculumbouwstenen rond digitale
geletterdheid te contextualiseren.
Ontvangers: Bibliotheekbeheerders, trainers, docenten, vrijwillige begeleiders ...
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Verklarende woordenlijst
Van enkele woorden verschilt de gangbare betekenis van de pedagogische definitie. Deze
verklarende woordenlijst definieert deze woorden en legt hun specifieke betekenis vast zoals die in
dit document wordt gebruikt.
Constructivisme

Curriculumproject
Curriculumbouwsteen
Curriculum:

Pedagogie gebaseerd op
Freinet

Student
Methodologie
Module

Naturalistische
leerprocessen

Positivisme

Schoolse vorm

Cursist

Trainer

Pedagogische trend gebaseerd op het werk van Dewey, Piaget, Vigotsky, Bruner e.a. De
stude t is de eige aar a het leerpro es, ter ijl de trai er of de do e t de e iddelaar
is. Voorts kunnen nog enkele andere interessante pedagogische trends worden genoemd die
zijn afgeleid van de erfenis van het constructivisme en die evolueren in de richting van
sociaal-constructivisme, zoals onder meer de kritische pedagogie, gebaseerd op Paulo Freire,
en de pedagogie van de keuze, voorgestaan door Xavier Úcar.
Een samengesteld en geformaliseerd voorstel waarmee alle cursisten in een groep akkoord
gaan en dat uitgaat van het gekozen curriculum.
Een stuk georganiseerde informatie over een leerinhoud. Curriculumbouwstenen kunnen op
verschillende manieren worden gecombineerd, wat groepsgerichte curricula mogelijk maakt.
Nauw aansluitend bij het concept van Franklin Bobbitt betekent curriculum in deze context
een beschrijving van een verzameling leerinhouden die een groep van minstens twee
mensen met elkaar verbindt in een op voorhand doorgesproken leerproces.
Een pedagogische methode gebaseerd op het werk va Célesti Frei et e de Moder e
S hool -beweging die hij in Frankrijk op gang bracht. Deze methode zweert bij
studentgerichte benaderingen, zelfs bij jonge kinderen, weigert gebruik te maken van
speciale didactische leermiddelen en is aantrekkelijk voor een naturalistische manier van
leren.
In deze context wordt iedereen in een groep, of hij of zij nu trainer of cursist is, beschouwd
als stude t . Het o ept is ge aseerd op de aa a e dat het leerpro es ederzijds is.
Onderdeel van het curriculum, bij de training van volwassenen doorgaans geassocieerd met
methodologische richtlijnen. Een modulaire benadering impliceert dat de inhoud van de
modules normaal gesproken docentgericht is voor een klassikale vorm van lesgeven.
Rousseau gebruikte dit concept in zijn Émile om uit te leggen hoe je kinderen kunt
onderwijzen door hen te doen geloven dat zij de leiding hebben over het leerproces, terwijl
dat eigenlijk in gang is gezet door de leerkracht.
Sommige libertaire benaderingen herintroduceerden deze ideeën aan het eind van de 19de
eeuw alsook als deel van de op de inzichten van Freinet gestoelde pedagogische benadering
in de jaren 70 en 80 van de 20ste eeuw.
Het input-output-principe. Een goed gestructureerde oefening gehonoreerd door een
leerkracht leidt tot dezelfde resultaten als deze op dezelfde manier wordt gebruikt bij alle
cursisten.
Vergeleken met alle andere vormen van sociale relaties bevordert een schoolse omgeving
een specifieke vorm (een schoolse vorm) die afgesloten is van andere omgevingen waar
sociale relaties plaatsvinden. Leren hangt er af van een specifieke pedagogische interactie in
een begrensde ruimte en een begrensde tijd. De heersende vorm is een model waarin
kennis van boven af wordt overgedragen, met slechts weinig gelegenheid tot interactie
tussen leerling en leerkracht.
Iemand die betrokken is in een leerproces gebaseerd op een standaardcurriculumproject
waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven. In interactieve leerprocessen wordt de cursist
tevens de trainer van zijn of haar trainer telkens als deze zichzelf oplegt te luisteren
(luisterattitude).
Iemand die een leerproces organiseert en medieert, uitgaand van een daarvoor in overleg
samengesteld curriculumproject van de groep. In zijn of haar mediërende rol is de trainer
degene die meestal luistert en slechts af en toe spreekt.
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Projectpartners

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid
voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.
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