
IN HET KORT 
Een foto koppelen aan een contact 
zodat je cliënt of deelnemers via een 
foto de persoon kunnen contacteren. 

4 .  foto  koppelen aan een  contact

Vraag aan deelnemers om elkaar te helpen om de foto bij 
het contact te zetten. 

Overloop het STAPPENPLAN FOTOCONTACT samen 
met de deelnemers. Vraag aan de deelnemers of het 
op hun telefoon anders ging. Laat ze hierover vertellen.

15’

STAP VOOR STAP 

 
Vraag om de gsm boven te halen en vertel dat jullie een 
fotomoment gaan houden. Vraag aan deelnemers dat ze 
foto’s van elkaar trekken. Spreek met je deelnemers af dat 
ze aan elkaar vragen of deze foto gedeeld mag worden. 
Maak van dit moment een leuke energizer en moedig aan 
om gek te doen. 

Vorm kleine groepjes van vier personen. Vraag om naar 
contacten te gaan.

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

TIP: Vooral nodig en geschikt voor (semi) analfabeten 
maar tevens gemakkelijk voor iedereen want als deze persoon 
dan belt dan verschijnt de foto.

TIP: Door deelnemers zelf te laten zoeken hoe dit 
moet stimuleer je hun ‘onderzoeksvaardigheden’. Bij digitale 
vaardigheden is dit een vaardigheid die je vaak nodig hebt 
om uit te zoeken hoe iets werkt.

https://www.youtube.com/watch?v=nCrXpiSARLM&feature=youtu.be
http://utvweb.be/projecten/utv%20digitaal.html
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TIP: Door deelnemers bij elkaar te zetten en ze te sti-
muleren om vragen te stellen aan elkaar geef je aan dat er 
geen schaamte hoeft te zijn over hun digitale vaardigheden.

TIP: Door deelnemers bij elkaar te zetten en ze te 
stimuleren om elkaar te helpen leer je hen vragen te stellen 
over digitale vaardigheden en gebruik te maken van een 
ondersteuningsnetwerk.

TIP: Deze ienieminie digkans kan een mooie aan-
leiding zijn om het te hebben over mediawijsheid en sociale 
media..
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STAPPENPLAN FOTOCONTACT 

1.  Ga naar contacten.

2. Klik op het gewenste contact waar je de 
afbeelding aan wilt toevoegen

3. Klik op de camera.

4. Resultaat.

1.

STAPPENPLAN FOTOCONTACT
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3.

STAPPENPLAN FOTOCONTACT

2.
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4.

4.

STAPPENPLAN FOTOCONTACT
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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?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................


