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Voorwoord

Bindus is er door en voor de lidverenigingen. En dit al 25 jaar.
Ondertussen verenigen we 130 lidverenigingen die zeer divers
zijn. Zowel wat betreft achtergrond, thema’s als wat betreft
digitale vaardigheden. Vanuit onze achterban merkten we dat de
lidverenigingen heel wat digitale vaardigheden misten om hun
werking goed op de rails zetten. Onze lidverenigingen zaten vaak
vast in oude structuren en misten de boot naar de digitale wereld.
E-mailen, subsidies aanvragen, WhatsAppen,sociale media … is
voor veel lidverenigingen niet evident. Hiermee dreigen zij ook op
maatschappelijk vlak uitgesloten te worden. Daarom besloten
we om als koepelorganisatie hier werk van te maken. Tijdens het
uitwerken van het beleidsspoor digitale geletterdheid merkten we
dat er heel wat kwetsbare groepen waren die digitaal ongeletterd
zijn en hierdoor uitgesloten (dreigen te) worden. Hiermee zijn we aan
de slag gegaan om mede door sterke samenwerkingen trajecten op
maat op te zetten. Wij botsen op drempels en experimenteren met
verschillende zaken. Soms falen we en soms slagen we. Dit is een
klein resultaat van onze weg die we graag delen.
Veel plezier met dit inspiratiepakket!

Majida Bellal

Projectmedewerker e-inclusie
Bindus
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Ienieminie digikansen, wasda?

Digikansen zijn kleine leerervaringen die nuttig, zinvol en afgestemd
op de leefwereld van de doelgroep zijn. Vaak zijn deze oefenkansen
een katalysator in het gebruik en verder ontwikkelen van iemands
digitale vaardigheden.
Bij ienieminie digikansen gaat het om het aanleren van kleine digitale
vaardigheden en staat het gebruik van het eigen toestel (vaak de
smartphone of tablet) voorop.
Deze digikansen ontstonden uit de vormingstrajecten die Bindus
ontwikkelde. Diverse groepen werden op maat en procesmatig
ondersteund om hun digitale vaardigheden te vergroten.
De groepen bestonden vooral uit digibeten. Naar analogie
met analfabeten zijn dit mensen met weinig of geen digitale
vaardigheden.
De trajecten toonden aan dat deze digibeten vaak met kleine
digikansen, enorm geholpen zijn. Maar ook dat iemand digivaardig
is op bepaalde vlakkenmaar tegelijkertijd een digibeet op andere
vlakken.
Digikansen geven kan iedereen. Daarom willen we met dit
inspiratiepakket jou en je organisatie aanmoedigen en
ondersteunen om te ontdekken welke digikansen jullie kunnen geven.
Neem eens onder de loep hoe jullie met de diversiteit aan digitale
vaardigheden van jullie doelgroep omgaan.
In dit boekje vind je 5 uitgewerkte digikansen die jij kan uitproberen
en aanpassen op maat.
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Voorbeeld ienieminie digikans

Tijdens onze diverse digitrajecten werkten we vaak met QR-codes,
om een contact op te slagen op de smartphone of om snel naar een
website te surfen zonder dat de doelgroep deze website hoefde te
typen in hun adresbalk.
Samen met Atlas, integratie en inburgering Antwerpen, kwamen
we dan ook op het idee om alle trajectbegeleiders een QR-code te
geven. Het idee was om deze QR-code te plakken op de bureaus
van de trajectbegeleiders zodat de cliënt deze QR-code maar
hoefde te scannen met zijn smartphone. Via één klik worden de
contactgegevens van de trajectbegeleider opgeslagen op de
smartphone van de cliënt. Een ienieminie digikans dus met een groot
effect.
Deze kleine ingreep vergroot de kans op contact tussen cliënt en
trajectbegeleider. Naamkaartjes of papieren geraken niet kwijt en
impliciet benadrukt de trajectbegeleider dat de cliënt contact mag
opnemen en vervaagt een mogelijke drempel.
Trajectbegeleiders begeleiden indien nodig hun cliënten in 5
minuten langs 5 stappen om hun eerste QR-ervaring op te doen.
Zoek verder in dit boekje naar de digikans ‘QR-code’. Daar vind je
een stappenplan om je deelnemers of cliënten op weg te helpen bij
het gebruik van QR-codes.

TIP

Vind je de QR-code nog een stap te ver? Bel je cliënt even op
en ondersteun hem om je nummer te bewaren.
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Waarom digikansen zien en
benutten?
Doorheen de bevolking, kwetsbaar of niet, bestaat er een grote
diversiteit qua digitale vaardigheden. Wat vaak wordt gedacht en
in vroeger onderzoek ook aangetoond werd, is dat er een verband
bestaat tussen sociale uitsluiting en digitale uitsluiting, maar
recent onderzoek stelt dat deze relatie niet rechtlijnig is (Mariën en
Baelden, 2015)1.
Als organisatie, hulpverlener of instelling je digitaal mediagebruik
afstemmen op je doelgroep betekent rekening houden met een
breed spectrum aan vaardigheden, drempels of beperkingen.
Onze samenleving is doordrongen van digitaal mediagebruik. Je
bankzaken, de school van je kind, je weg vinden met het openbaar
vervoer, je bezoek aan een stedelijke dienst en ga zo maar verder.
Niet iedereen ervaart dezelfde digitale en sociale kansen, waardoor
er ongelijkheden ontstaan in het digitaal mediagebruik van
mensen. Of met andere woorden, iedereen heeft andere digitale
vaardigheden en een ander digitaal mediagebruik. Het is geen
duidelijke tweedeling tussen wie ‘mee’ is en wie niet zoals het vaak
gebruikte ‘digitale kloof’ doet vermoeden.
Met ons pleidooi voor digikansen gaat het niet om een grote
bijscholing, een inhalingsbeweging of iedereen mee krijgen op de
snelweg van digitale media. Het gaat over oog hebben voor ieders
uniek leertraject. Niet iedereen moet alles (willen) kunnen. Het gaat
om wat gewenst, haalbaar en nuttig is voor iemand.
Wij kiezen hier om, naar het onderzoek van Ilse Marien, te spreken
van een continuüm voor sociale en digitale ongelijkheden. We vragen
aandacht voor zorgzaam omgaan met het brede spectrum aan
vaardigheden, met de digitale diversiteit.
Mariën & Baelden, 2015. 8 profielen van Digitale Ongelijkheden, IMinds-SMIT, Vrije
Universiteit Brussel
1
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Watsgebeurd?
Enkele getuigenissen

Ik ben alleenstaand en gepensioneerd. Ik heb
thuis een voor mij dure internetverbinding om
te doen wat vroeger de taken van een betaald
bankbediende waren. Onlangs was ik bij het
MAS en wilde ik een museumpas kopen. Na mijn
betaling werd ik verzocht om via de website mijn
pas te registreren en een foto toe te voegen.
Ik heb geen smartphone. De mevrouw aan de
balie kon (of wou) me niet helpen. Ik heb mijn pas
betaald, maar hij is dus nog niet geactiveerd ...

MARTINE (67)
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Ik ben een moeder van drie schoolgaande
kinderen. Ik heb een smartphone die ik vooral
gebruik om te bellen. Af en toe gebruik ik
WhatsApp om te communiceren. Ik wou onlangs
klant worden bij een nieuwe telefoonprovider
omdat ik een voordelige promotie zag voor
een gsm-abonnement. Ik ging lang deze
telefoonprovider en sloot ter plekke een contract
af. Na drie maanden merkte ik dat ik niet meer
kon bellen. WhatsApp kon ik wel nog gebruiken. Ik
dacht dat mijn telefoon kapot was. Na een tijd ging
ik terug langs de telefoonprovider om te vragen
wat er aan de hand was. Zij vertelden me dat ik al
drie maanden mijn telefoonrekening niet betaald
had. Ik stond versteld want ik had thuis helemaal
geen rekening ontvangen! De medewerker keek
dit na voor mij en vertelde me dat de rekeningen
via e-mail verzonden worden. Dit vond ik heel
raar, want ik gebruik helemaal geen e-mail. Ik kan
dat helemaal niet! Ik wist trouwens niet dat dat
zomaar kon. Ik ging er gewoon van uit dat ik thuis
een factuur ging ontvangen zoals bij mijn gas- en
elektriciteitsrekening.

BUSRA (42)
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Ik ben afkomstig uit Syrië en zit nu een half jaar
in het opvangcentrum van Fedasil. Ik wil graag
vooruit in het leven en wil graag veel leren. Na
een tijd vroeg ik aan de sociaal assistente of ik
al kon werken. Zij gaf me het adres van de VDAB
en legde uit dat ik mij daar kon inschrijven en dat
zij mij gingen helpen met passende vacatures.
Ik ging mij dus inschrijven en had hiervoor hulp
nodig van de VDAB-medewerker omdat dit met
de computer moest. Ik kan niet zo goed met de
computer werken. Als ik op internet ga, om een
YouTube filmpje te bekijken bijvoorbeeld, dan doe
ik dat op mijn smartphone. De VDAB-medewerker
vertelde dat ze vacatures ging doorsturen naar
mij. Toen ik terug ging naar het opvangcentrum
vertelde mijn sociaal assistente dat ik mijn e-mail
inbox in het oog moest houden. Ik wist helemaal
niet waarover zij het had want dat gebruik ik
helemaal niet! Ik zou zelfs niet weten hoe dat
moet. Toen ik vroeg wat zij bedoelde vertelde
zij me dat de VDAB passende vacatures ging
doorsturen via e-mail …

REZAK (39)
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Ik ben al 3 jaar in België en ik volg Nederlandse les.
Ik gebruik mijn smartphone heel de tijd door. Ja, ik
kan wel zeggen dat ik niet zonder mijn smartphone
kan. Ik kijk er mijn e-mails op na, zoek zaken op op
internet, bezoek sociale media en ik heb er zelfs
een vertaal-app opstaan. Nu moest ik onlangs
mijn identiteitskaart vernieuwen. Op het document
dat ik van de gemeente kreeg, stond dat je dit
ook digitaal kan doen. Ik besloot natuurlijk om dit
te proberen! Ik vond het echter niet gemakkelijk
om te vinden waar ik dit precies kon aanvragen
op de website van de gemeente. Na een aantal
keer zoeken kwam ik op de juiste pagina, om dan
te ontdekken dat ik een ID-kaartlezer nodig heb
om mij te kunnen inloggen. Bovendien kan dit
helemaal niet met de smartphone. Ik had dus een
laptop nodig om dit te kunnen doen. Ik besloot
dan maar om een afspraak te maken met de
gemeente en langs het loket te gaan omdat ik
geen laptop heb.

ISMAËL (27)
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WIST JE DAT?

Veel mensen met een smartphone worden geholpen bij de
ingebruikname van hun telefoon. Bij het instellen van een
nieuwe smartphone moet je een e-mailadres opgeven. Dit
wil niet automatisch zeggen dat de eigenaar een actieve
gebruiker van het e-mailadres is. Vaak is dit een e-mail adres
van een kennis of een automatisch gegenereerd mailadres
gemaakt door een hulpverlener.

Heb je zelf ook getuigenissen?
Schrijf ze hier neer.
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Zorgzaam omgaan met digitale
diversiteit - onze droom
In onze droom ziet iedereen zichzelf als ‘leraar’ van digitale
vaardigheden, wordt de digibeet aan het loket niet ervaren als
een last maar als een opportuniteit, als een kans om actief mee
digitale uitsluiting tegen te gaan. In onze droom gaan we naar
een samenleving waar er minder schaamte is rond beperkte
vaardigheden. Waar iedereen leraar en leerling is van elkaar en
leren niet langer geassocieerd wordt met een expert of een cursus.
Een samenleving waar het ook oké is om niet alles te kunnen en
te volgen. Waar mensen bewust kiezen waar ze mee willen in het
digitale verhaal en dus aan het stuur zitten van hun eigen uniek
leertraject.
We geloven dat het vooral gaat over aandachtig afstemmen op
elkaars digitale profiel bij elk contact. Focus op de taak waarvoor
jullie digitale media willen gebruiken. Digitale media is altijd
een middel nooit een doel op zich. De prioritaire vraag is dan
bijvoorbeeld: "Wij willen met elkaar kunnen communiceren, hoe doen
we dat zo eenvoudig mogelijk?"
In onze droom is iedereen wat vaardiger en zelfbewuster in het zien
en geven van digikansen waardoor het koude gevoel van afwijzing,
uitsluiting en geminacht worden om wat je niet kan, mindert. Een
plek waar iedereen zich mee verantwoordelijk voelt om ervoor
te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk zijn of haar weg kan
bewandelen in onze complexe maatschappij.
In de getuigenis van Busra zou de provider haar bij het afsluiten van
een nieuw contract vriendelijk kunnen vragen of het e-mailadres
dat gekoppeld is aan haar smartphone effectief voor haar de beste
manier is om haar facturen te ontvangen. Tegelijkertijd is er ook
vaak schaamte bij het niet begrijpen van bv. de medewerker van
de telefoonprovider. Klanten zullen snel jaknikken en komen zoals
Busra achteraf in de problemen. Bij een zorgzame afstemming
wordt naar iemands digitaal profiel gevraagd of zal de klant zelf
zonder schaamte aangeven wat voor hem de beste manier van
communiceren is.
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Digikansen ontstaan uit
experimenten in de praktijk
Wij experimenteerden met creatieve manieren om digikansen
te geven aan diverse groepen. Laagdrempelig, aansluitend bij de
leefwereld en de realiteit en vooral beeldend.
Op basis hiervan ontwikkelden we materialen en stappenplannen
om vijf digikansen aan groepen of cliënten te kunnen aanbieden.
Deze zijn een begin. Het is aanzet om je te helpen om digikansen te
leren zien en over digitale diversiteit in je werkcontext te reflecteren.
Met dit inspiratiepakket en de bijhorende vormingen moedigen we
organisaties en eerstelijnswerkers aan om deze digikansen uit te
proberen en nieuwe digikansen te ontdekken en te delen.
Zo dragen we samen bij aan de groei van digikans-gevers in onze
samenleving.
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REFLECTIE
leidt tot het ontwikkelen
van educatief materiaal
over digikansen

AANTAL ‘GEVERS’
VAN DIGIKANSEN
GROEIT

VERSPREIDEN
educatief materiaal en
aanmoedigen van nieuwe
experimenten

EXPERIMENTEREN
aanleren van digitale
vaardigheden van digibeet
tot ...
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Hoe dit inspiratiepakket
gebruiken?
Dit inspiratiepakket wordt in de eerste plaats gebruikt in vormingen
met eerstelijnswerkers en organisaties om kennis te maken met
digikansen, om de eigen houding ten opzichte van digitale diversiteit
onder de loep te nemen en om een zorgzame houding te stimuleren.
In deze vormingen rond ienieminie digikansen leren we samen wat
de beste manier is om digikansen te verspreiden in jouw organisatie
en bekijken we samen welke drempels er ervaren worden. Want wij
geloven dat iedereen digikansen kan aanbieden. Hiervoor hoef je
geen expert te zijn.
Je kan dit boekje ook gebruiken zonder deelname aan de vormingen
om je te laten inspireren en te experimenteren.
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Vijf uitgewerkte ienieminie
digikansen

LEESWIJZER

Deze digikansen zijn uitgeschreven voor een groep maar
kan je ook zeker gebruiken in een–opeenbegeleiding.
Deze digikansen zijn zeker geschikt voor anderstaligen en
beginnende taalleerders. Aarzel niet om de digikansen uit te
proberen met een groep (semi) analfabeten.

Digitale tools

Filmpjes

Documenten

Bij sommige stappen horen digitale tools, filmpjes of documenten.
We hebben de digikansen ook zodanig uitgewerkt zodat je ook
zonder filmpje en deze digitale tools aan de slag kunt. Voor veel
mensen zijn beelden enorm helpend bij een leerproces. Net als
direct oefenen. Daarom staan beelden centraal. Je kan deze
beelden op onze website downloaden of via deze link.

Tijd

Reflectie

Tijd: deze illustratie geeft de tijd aan die je nodig hebt om de
werkvorm te geven in een groep. Geef je deze digikans tijdens een
een-op-eenbegeleiding, dan duurt deze vaak maar 5 minuten.
Reflectie: na elke digikans laten we ruimte voor reflectie. Neem hier
tijd voor. Dit helpt je groeien en de digikans beter af te stemmen op
jouw doelgroep.
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Vijf ienieminie digikansen

1. Bepaal het digiprofiel van je deelnemer

2. QR-code

3. De weg vinden - Google Maps

4. Foto koppelen aan een contact

5. WhatsApp groep opzetten
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1. Bepaal het digiprofiel van je
deelnemer
IN HET KORT

30’

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

STAP VOOR STAP
Stap 1
Laat de deelnemers op een rij staan.

Stap 2
Leg uit dat je een afbeelding gaat tonen en een
vraag gaat stellen. Leg uit dat als het antwoord ‘ja’
is, de deelnemers een stap naar voor zetten. Is het
antwoord ‘nee’, dan blijven de deelnemers staan.

Klik hier voor de
bijhorende link

Stap 3
Stel enkele eenvoudige vragen waaruit blijkt dat de deelnemers het
begrepen hebben. Bijvoorbeeld: Ben je een vrouw?

Stap 4
Toon telkens de afbeeldingen van de digiprofielkaarten
en stel de bijhorende vraag. Laat de deelnemer zelf de
vragen die hij met ‘ja’ beantwoordt, omcirkelen op het
digiprofiel. Werk eventueel in kleine groepjes.

Stap 5
Bespreek het digiprofiel. Waarvoor hebben ze 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.
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TIP
Klik hier voor de
bijhorende link
naar Mentimeter

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.

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.
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WhatsApp

Viber

Facebook

Messenger

Instagram
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Gebruik je
WhatsApp?

Gebruik je
sms?

Gebruik je
Facebook?

Gebruik je
Viber?

Gebruik je
Instagram?

Gebruik je
Messenger?

Snapchat

YouTube

Google Maps

Waze

TikTok

TIP
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Gebruik je
internet om
filmpjes te
kijken?

Gebruik je
Snapchat?

Gebruik je
Waze?

Gebruik
je Google
maps?

TIP
Extra tijd?
Laat deelnemers
elkaars profiel
bekijken.

Gebruik je
TikTok?
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Bel jij met je
telefoon?

Neem jij
foto’s met je
telefoon?

Stuur je foto’s
door via
WhatsApp
of een ander
programma?

Gebruik je
internet?

Herken je
deze logo’s?
Internet Explorer,
Google Chrome,
Opera Mozilla Firefox,
Samsung Internet,
Safari
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Gebruik je
internet om
informatie op
te zoeken?
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Download je
apps?

Waarvoor
gebruik je
internet nog?

Toon dit aan
je buurman.

Gebruik
je een
vertaalapp?

Herken je
dit?

Welke andere
apps gebruik
je nog?

e-mail
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DIGIPROFIELKAARTEN
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DIGIPROFIELKAARTEN

Kan je een
contact in je
gsm steken?

Gebruik je de
agenda op je
gsm?
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DIGIPROFIEL

Kopieer dit voor je deelnemers.
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Reflectievragen voor de
begeleider

TIP

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

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
deelnemers?

Welke aanpassingen zou jij doen aan deze werkvorm zodat deze
beter bij jouw doelgroep aansluit?
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2. QR-code
IN HET KORT

30’

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

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'

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
websitelink, 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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STAP VOOR STAP

Klik hier voor de
bijhorende beelden

Bij deze digikans maak je gebruik van beelden. Die vind je verderop
en kan je ook apart downloaden op onze website.

Stap 1
Toon de verschillende QR-codes en vraag wie dit al kent.
Waar zijn ze dit nog tegengekomen?

Stap 2
Vraag wie weet wat je met een QR-code kunt doen.

Stap 3
Laat de deelnemers hun gsm bovenhalen.

Stap 4
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 hen aan op
hun sterkte.

Stap 5
Toon het stappenplan ‘Zien - Scannen - Surfen’.
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TIP

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

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

Deelnemers die de app ‘Shazam’ op hun smartphone hebben
hoeven ook geen QR-scanner te downloaden. Als je Shazam
opent en op het camera-icoontje drukt kan je ook een QRcode 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 onderstaande stappen om een QR-code reader te
downloaden.

Zo ziet de QR-code reader
eruit 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
deelnemers?

Welke aanpassingen zou jij doen aan deze werkvorm zodat deze
beter bij jouw doelgroep aansluit?
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3. De weg vinden - Google Maps
IN HET KORT

30’

Deelnemers gebruiken Google Maps op hun smartphone. Ze stellen
deze in naar een locatie die jullie samen bepalen. Jij helpt ze deze
informatie te interpreteren.

STAP VOOR STAP

Klik hier voor het
bijhorende filmpje

Bij deze digikans maak je gebruik van beelden. Die vind je
verderop en kan je ook hier downloaden.

Stap 1
TOON HET LOGO VAN GOOGLE MAPS
Laat je deelnemers dit logo zoeken op hun smartphone.
LET OP: iPhone-gebruikers dienen dit te downloaden.

Stap 2
OPEN GOOGLE MAPS
Vraag aan je deelnemers om Google Maps te openen. Moedig
deelnemers aan om te kijken waar ze een locatie moeten typen.

Stap 3
LOCATIE TYPEN
Bepaal welke locatie je wilt zoeken. Laat je deelnemers een locatie
intypen. Druk op route.

TIP

Ga er niet automatisch van uit dat je deelnemer of cliënt niet
digivaardig is. Vraag dit altijd expliciet na.
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Stap 4
Sta samen met je deelnemers stil bij de symbolen (zie verder). Vraag
goed door wat deze symbolen betekenen. Stel bij elk symbool de
volgende vragen:
• Wat betekent het symbool? (de autoroute)
• Wat betekent het cijfertje ernaast? (je doet 11 minuten over deze
route met de auto)

•

Bevraag hoe lang de route duurt met de rest van de symbolen
(openbaar vervoer, te voet, met de fiets).

Stel controlevragen.
• Hoe lang duurt het om naar de locatie te stappen?
• Hoe lang duurt het om naar de locatie te fietsen?
Na je vragenronde focus je op de tekst onder de map.
Stel de volgende vragen:
• Hoeveel km is het naar de locatie?
• Wat staat er onder de km? (snelste route)
• Kan je nog een andere route kiezen? (ja, zie lichtgrijze
•

wegmarkering)

•

Hoe lang duurt deze alternatieve route?

Stap 5
KIES HET VERVOERSMIDDEL OPENBAAR VERVOER
Stel de volgende vragen:
• Welke tram of bus kan je nemen naar de groenplaats?
• Om hoe laat komt deze tram of bus?
• Hoe lang doet de tram of bus erover?
• Waar moet je deze tram of bus nemen?
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TIP

Onderschat niet hoe moeilijk het ‘lezen’ van Google Maps kan
zijn voor je deelnemer of cliënt. Voor wie dit nog nooit gebruikt
heeft, is dit vergelijkbaar met een nieuwe taal leren.t

TIP

Heb je de werkvorm met de QR-code gedaan? Ga dan met je
groep of cliënt naar een bushokje van De Lijn waar ze de QRcode kunnen scannen.t

TIP

Stel voldoende controlevragen om te bepalen of iedereen
alles begrepen heeft. Bijvoorbeeld: hoe lang is het stappen?
Welke tram kan ik nog nemen? Hoeveel haltes doet de tram? t
(zie educatief materiaal)

TIP

Heb je tijd? Ga dan effectief naar de locatie die je net in
Google Maps hebt ingetikt. Door het ‘echt’ te doen leren je
deelnemers veel actiever en onthouden ze ook beter.

TIP

Ga je op uitstap met je groep? Ideaal om dan deze digikans
te introduceren en je deelnemers actief te betrekken in de
voorbereiding van deze uitstap.
42
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1. Druk op het tram-symbool
2. Stel de volgende vragen:
•
•
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Hoeveel haltes doet de tram?
Hoe lang doet hij erover?

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
deelnemers?

Welke aanpassingen zou jij doen aan deze werkvorm zodat deze
beter bij jouw doelgroep aansluit?
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4. Foto koppelen aan een contact
IN HET KORT

15’

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

STAP VOOR STAP

Klik hier voor het
bijhorende filmpje

Stap 1
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.

Stap 2
Vorm kleine groepjes van vier personen. Vraag om naar contacten
te gaan.

TIP

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

Stap 3
Vraag aan deelnemers om elkaar te helpen om de foto bij het
contact te zetten.

Stap 4
Overloop het stappenplan fotocontact samen met de
deelnemers. Vraag aan de deelnemers of het op hun
telefoon anders ging. Laat ze hierover vertellen.
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Klik hier voor
het bijhorende
stappenplan

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.

TIP

Door deelnemers bij elkaar te zetten en ze te stimuleren
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 aanleiding 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
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STAPPENPLAN FOTOCONTACT

2
3
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STAPPENPLAN FOTOCONTACT

4
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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
deelnemers?

Welke aanpassingen zou jij doen aan deze werkvorm zodat deze
beter bij jouw doelgroep aansluit?
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5. WhatsAppgroep opzetten
IN HET KORT

45’

Samen een WhatsAppgroep opzetten en regels afspreken over wat
wel en niet in deze groep gevraagd en gepost kan worden.

STAP VOOR STAP
Stap 1
Vraag wie WhatsApp kent. Toon de afbeelding van
WhatsApp op je gsm. Stel de vragen op de vraagkaart
WhatsApp.

Klik hier voor de
bijhorende vraagkaart

Stap 2
Vertel de deelnemers dat jullie een WhatsAppgroep zullen
maken, maar dat het belangrijk is om eerst regels af te
spreken. Refereer aan wat de deelnemers aanhaalden dat
ze vervelend vinden in een WhatsAppgroep. (eindeloze
foto’s van eten, een gesprek houden met maar 1 persoon,
etc.).
Toon de afbeeldingen van Do’s en Don’ts van een
WhatsAppgroep en bespreek met de groep of ze vinden
dat dit in de groep gepost mag worden of niet.

Klik hier voor
de Do’s en Don’ts

TIP

Vraag na of je deelnemers
deze app gebruiken om
afbeeldingen te versturen.

TIP

Vraag wie er de praatfunctie
gebruikt.
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Stap 3
Laat deelnemers een WhatsAppgroep maken en geef de
opdracht om de regels in de WhatsAppgroep te zetten.
Moedig deelnemers aan om een naam te verzinnen voor deze
groep. Zie stappenplan WhatsAppgroep opzetten verderop.
Klik hier voor het
bijhorende filmpje

TIP

WhatsApp kan een handige tool zijn om met een groep te
communiceren. Wij gebruiken dit in een groep specifiek om
een ondersteuningsnetwerk over digitale vaardigheden te
creëren. Zo geven we aan dat het doodnormaal is om
vragen te stellen over je digitale vaardigheden.
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VRAAGKAART WHATSAPP
Vraag wie een WhatsAppgroep kent. Vraag wie er al een
WhatsAppgroep gemaakt heeft. Moedig de deelnemers aan om
hierover te vertellen. Wat vonden ze goed aan deze groep? Waren
er ook zaken die vervelend kunnen zijn aan deze groep?
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•

Ken je WhatsApp?

•

Wie gebruikt WhatsApp?

•

Waarvoor gebruik je WhatsApp?

•

Wat kan je allemaal doen met WhatsApp?

•

Heb je internet nodig voor WhatsApp?

•

Hoe stuur je iemand een bericht via WhatsApp?

•

Kan je alleen tekst sturen via WhatsApp?

•

Kan je zien of iemand je bericht gelezen heeft?
Hoe kan je dat zien? En hoe zie je of iemand
je bericht nog niet gelezen heeft? Kan je deze
functie uitschakelen?

•

Wat betekent 1 grijs vinkje?

•

Kan je ook berichten verwijderen van WhatsApp?
Hoe lang nadat je een bericht verwijderd hebt?
Waarom zou je dit wel/of niet gebruiken?

DO’S AND DON’TS VAN EEN
WHATSAPPGROEP
Klik op het pijltje voor de bijhorende link.
OPDRACHT
Bekijk de kaartjes. Bespreek in je groep of dit in de WhatsAppgroep
gepost kan worden of niet. Gebruik de emoticons om zeker te zijn dat
iedereen het begrepen heeft.

Foto’s van familie

Foto’s van je
mooie kledij

Vertalen

Vragen over je
smartphone

De weg vragen

Foto’s van
vrienden

Vragen over eten

Foto’s van je
activiteiten

Andere vragen
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STAPPENPLAN WHATSAPPGROEP
MAKEN
Klik hier voor het
bijhorende filmpje

1. Open WhatsApp en druk rechtsboven in op de drie groene
bolletjes. Kies in het pop-up venster voor Nieuwe groep.
2. In het volgende venster geef je de groep een naam onder
Groepsonderwerp. Door op de drie poppetjes te tikken, stel je
een groepsafbeelding in. Ook een emoji bijvoegen is een optie.
Kies Volgende.
3. Nu voeg je mensen toe aan de groep door hun naam
in te vullen onder Naam van contact. WhatsApp haalt ze
automatisch uit je adresboek. Zodra je de leden hebt gekozen,
kies je voor Maken.

1
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STAPPENPLAN WHATSAPPGROEP
MAKEN

2

3
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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
deelnemers?

Welke aanpassingen zou jij doen aan deze werkvorm zodat deze
beter bij jouw doelgroep aansluit?
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Nog vragen?
Wil je als vereniging of organisatie een traject opzetten rond digitale
diversiteit. Heb je vragen, wil je jouw ervaringen delen of zoek je
ondersteuning?
Contacteer ons!
info@bindusvzw.be
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