
IN HET KORT 
Jij en je deelnemer krijgen beter zicht 
op zijn digitaal profiel. 

1 .  BEPAAL HET  D IG IPROF IEL  VAN JE  DEELNEMER

Toon telkens de afbeeldingen van de 
DIGIPROFIELKAARTEN en stel de bijhorende vraag. 

Laat de deelnemer zelf de vragen die hij 
met ‘ja’ beantwoord omcirkelen op het 
DIGIPROFIEL. Werk eventueel in kleine groepjes.

Bespreek het DIGIPROFIEL. Waarvoor hebben ze 
allemaal digitale vaardigheden nodig? Waar ervaren 
zij drempels? Sluit af met de vraag of ze tevreden zijn 
met wat ze kunnen en wat ze graag nog willen leren.

TIP: Doe zelf voor wat de deelnemers moeten doen als 
het antwoord ja is. Zet dan zelf een stap naar voor.30’

STAP VOOR STAP 
 

Laat de deelnemers op 1 rij staan.

Leg uit dat je een afbeelding gaat tonen en een vraag 
gaat stellen. Leg uit dat als het antwoord ‘ja’ is dat de 
deelnemers een stap naar voor zetten. Is het antwoord 
‘neen’ dan blijven de deelnemers staan. 

 
Stel enkele eenvoudige vragen waaruit blijkt dat de 
deelnemers het begrepen hebben. Bijvoorbeeld: Ben je 
een vrouw?

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

TIP: Begin met zelf antwoord te geven op de vraag. Zo 
begrijpen de minder taalvaardige deelnemers onmiddellijk 
wat je bedoelt. Toon je antwoord ook op je smartphone.

Klik op de muis  voor de 
bijhorende link

https://www.mentimeter.com/s/cd6670c7f8e8592db51ae8056ecaf91c/315e98199d12/edit


Klik op de muis  voor 

de bijhorende link

naar Mentimeter! 

STAPPENPLAN DIGITALE TOOL 
 

Je kunt het digiprofiel van je deelnemers bepalen met de 
kaartjes, maar ook met deze digitale tool. 
 
Mentimeter is een digitale tool waarbij je deelnmers op 
hun gsm kunnen antwoorden op vragen. Jij hoeft ze 
alleen maar de code (377881) door te geven.

Bij de vragen kan je ‘hide image’ doen om naar de 
antwoordmogelijkheden te gaan. 

https://www.mentimeter.com/s/cd6670c7f8e8592db51ae8056ecaf91c/315e98199d12/edit
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Gebruik 

je 

sms?

Gebruik 

je 

WhatsApp?

Gebruik 

je 

Viber?

Bel jij 

met

je telefoon?

Neem jij foto’s

met je 

telefoon?

Stuur je foto’s door 

via whatsapp of een 

ander programma?

DIGIPROFIELKAARTEN
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Gebruik 

je 

Facebook?

Gebruik 

je

Messenger?

Tip: extra tijd? 

Laat deelnemers 

elkaars profiel 

bekijken.

Gebruik

je

Snapchat?

Gebruik

je

Tiktok?

Gebruik 

je 

Instagram?

DIGIPROFIELKAARTEN
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Herken je dit logo?

Internet Explorer, Google 

Chrome, Opera Mozilla 

Firefox, Samsung Internet, 

Safari ?

Gebruik je internet 

om informatie

 op te zoeken?

Gebruik

je internet om 

filmpjes te kijken?

Waarvoor gebruik

je internet

nog?

Download

je

apps?

Gebruik

 je 

internet?

DIGIPROFIELKAARTEN
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Gebruik 

je

een vertaalapp?

Welke andere

apps gebruik 

je nog?

Toon dit 

aan

 je buurman

Herken 

je dit? 

(e-mail)

Gebruik

 je 

Google Maps?

Gebruik 

je

Waze?

DIGIPROFIELKAARTEN
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Kan je een contact 

in je gsm

 steken?

Gebruik je de 

agenda op 

je gsm?

DIGIPROFIELKAARTEN
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DIGIPROFIEL

Kopieer dit voor je deelnemers.
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REFLECTIEVRAGEN VOOR DE BEGELEIDER 
WAT HEB JE ERVAREN ALS MOEILIJK?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
WAT GING GOED?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
WAT HEB JE VAN JE DEELNEMERS GELEERD OVER HUN DIGITALE ERVARINGEN TIJDENS 
DEZE WERKVORM?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
HEB JE NU EEN BETER ZICHT OP DE DIGITALE VAARDIGHEDEN VAN JE DEELNEMER?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
WELKE AANPASSINGEN ZOU JIJ DOEN AAN DEZE WERKVORM ZODAT DEZE BETER BIJ 
JOUW GROEP AANSLUIT?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

TIP: Laat deelnemers elkaar helpen. Jij hoeft niet alles te weten. Vraag gerust aan de deelnemers wie wil helpen met iets 
uit te zoeken.


