
IN HET KORT 
Je leert deelnemers QR-codes 
gebruiken en indien nodig help je ze bij 
het downloaden van een QR-scanner..

2 .  QR  CODE

WAT IS EEN QR CODE?

De QR-code is een streepjescode die informatie bevat. 
Na het scannen van een QR code kom je (vaak) op een 
website terecht. Je kunt ook een QR code maken die je 
doorverwijst naar een contact. Met één druk op de knop 
voeg je dan dit contact toe in je adresboek.

HOE GEBRUIK JE QR CODES?

Een QR code kan je voor diverse doeleinden gebruiken. Dit 
zijn de verschillende toepassingen waarnaar je QR code 
kan verwijzen. Een website link, een locatie, een e-mail, 
een contact,… Zijn je deelnemers al iets digivaardiger dan 
kan je zelf een QR code maken die naar een website leidt 
of naar een filmpje op youtube (we leggen hieronder uit hoe 
dit kan). De Lijn heeft aan de bushokjes ook QR codes. Als 
je deze QR codes scant kom je te weten hoe lang je nog 
moet wachten op de bus of tram.
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MAAK ZELF EEN QR CODE

Wil je zelf een QR code maken? Hier leggen we uit hoe

dit kan. Surf naar deze link.

Kies welke soort informatie je wil (website, contact,…).

Plak de link in het desbetreffende kader. Druk op 'maak 

de QR code'.

https://www.qr-code-generator.com/a1/?gclid=Cj0KCQiAxs3gBRDGARIsAO4tqq3Z1Hvg9n-8N44vMNu_MSFQZG0smoxn3WeLS2-_AQF78twOwUvY4aAgHDEALw_wcB
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STAP VOOR STAP 
Bij deze digikans maak je gebruik van beelden. Die vind je 
verderop en kan je ook apart downloaden op onze website.

Toon de verschillende QR codes en vraag wie dit al kent. 
Waar hebben ze dit nog tegengekomen?

Vraag wie weet wat je met een QR code kunt doen. 

Laat deelnemers hun gsm bovenhalen.

Download samen met je deelnemers de QR-code reader 
indien nodig. Zie verderop. Laat deelnemers die al sneller 
de QR-code reader hebben gedownload iemand helpen. 
Zo spreek je hun aan op hun sterkte.

Toon het stappenplan zien scannen surfen.

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

http://utvweb.be/projecten/utv%20digitaal.html
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TIP: Deelnemers met een vrij recentere iPhone hoeven 
niks te downloaden. Via de camera scannen zij de Qr code en 
worden zo naar de informatie geleid.

TIP: Wonen je deelnemers in Antwerpen? Dan is er 
een interessante app die je samen met hun kunt downloaden. 
‘welkom in Antwerpen’ heet deze app . Zeker doen!

TIP: Deelnemers die de app ‘shazam’ op hun smartpho-
ne hebben hoeven ook geen QR scanner te downloaden. Als je 
shazam opendoet en op het camera icoontje drukt kan je ook 
een QR code scannen.

TIP: Je kunt verder bouwen op deze werkvorm door ook 
andere interessante apps te downloaden die nuttig kunnen 
zijn voor je deelnemer of cliënt.
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Volg de stappen onderstaande stappen om een QR 
code reader te downloaden.

 
Zo ziet de QR code reader uit die je deelnemers 
moeten downloaden
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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?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................


