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Inleiding

Media educatie

Op het digitaal trapveld kunnen wijkbewoners leren omgaan met ICT / Internet.

Om dit te realiseren, is een goed en aantrekkelijk aanbod van media - educatie een belangrijke

factor. Mensen moeten graag komen, zij moeten het leuk vinden om met de programma’s te

werken, of er van overtuigd zijn dat zij er iets aan hebben. Dan is het mogelijk om de bezoekers

vast te houden en het aantal bezoekers uit te breiden, bijvoorbeeld door mond op mond reclame. 

Er is veel media - educatie beschikbaar. Om het keuzeproces te ondersteunen, bieden wij u een

inventarisatie aan van media - educatie die u op het trapveld zou kunnen aanbieden. 

Bij media - educatie staat het gebruik van het medium centraal. Voor het digitaal trapveld wil dat

zeggen "het leren omgaan en leren werken met de computer". Maar media - educatie is ook goed

te combineren met entertainment of met andere educatie, zoals bijvoorbeeld taalverwerving. 

In deze inventarisatie van media - educatie zijn van beide vormen voorbeelden opgenomen:

media – educatie die tot doel heeft om de algemene ICT - vaardigheid van inwoners in de wijk te

versterken, maar ook media - educatie waarbij entertainment of educatie een rol speelt, of die voor

specifieke groepen inwoners interessant kan zijn. 

De inventarisatie bestaat uit twee delen:

– een inventarisatie van media - educatie die geschikt is om aan te bieden om te leren omgaan met

ICT / Internet.  

– een overzicht met informatie voor interessante media - educatie en websites in de brede zin en

bestemd voor verschillende doelgroepen.

Het kan uitnodigend en stimulerend zijn om op uw trapveld een (prik)bord op te hangen,  waar

iedereen zijn tips op kan zetten: gebruikers vinden vaak sites die de moeite waard zijn, ook voor

anderen. 

De inventarisatie is samengesteld door SARDES, Marijke Pouwer en Jacques Malschaert.
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Media - educatie: 

leren werken met ict/internet

In de inventarisatie van media - educatie vindt u programma’s voor het aanleren van ICT / Internet

vaardigheden. Er is media - educatie opgenomen van verschillend niveau en voor verschillende

doelgroepen: jongeren, volwassenen, senioren, allochtonen en werkzoekenden. 

Er is een groot aanbod beschikbaar, er zijn veel uitgevers van media - educatie. Uit dat aanbod is

een selectie gemaakt van media - educatie die geschikt lijkt om op het trapveld aan te bieden. Bij

het selecteren van de media - educatie is gelet op de inhoud van het programma, de opbouw en de

werkwijze en de geschiktheid voor een bepaalde doelgroep. In de selectie zijn die programma’s

opgenomen die als “goed” zijn beoordeeld. Hierbij is speciaal gelet op het taalgebruik; ook de

aantrekkelijkheid en de toegankelijkheid hebben een belangrijke rol gespeeld.  

Toelichting bij de matrix:

In de matrix zijn de titels van de  programma’s opgenomen voor verschillende doelgroepen. Op de

volgende pagina’s staat (in alfabetische volgorde) een beschrijving van de programma’s,  met onder

meer technische specificatie en bibliografische gegevens. Onderaan de beschrijving staan

symbolen om snel te zien uit welke onderdelen het programma voor media - educatie bestaat: 

eeeenn bbooeekk,, ddiisskkeettttee,, ccdd rroomm ooff iinntteerrnneett..

Dit laatste houdt in dat het programma op internet is te vinden.  

Als het programma geschikt is voor gebruik in ccuurrssuussvveerrbbaanndd, is dit symbool opgenomen:

Na het symbool is de prijs opgenomen voor de aanschaf van het programma voor een groep met 20

deelnemers, inclusief een docentenhandleiding. De korting die de uitgever biedt is in de prijs

verwerkt. 

Achter sommige titels staat  een nummer (x). Dit nummer verwijst naar een deel of een module uit

een serie. 

Programma’s met een * voor de titel worden speciaal aanbevolen. Deze programma’s zijn over het

algemeen voor een bredere doelgroep geschikt. Ter illustratie: "Windows 98 voor kinderen" is goed

toegankelijk voor volwassenen, "Wegwijs in de wereld van Word" is door het taalgebruik geschikt voor

(allochtone) gebruikers met een beperkter taalvaardigheidsniveau en "Internet voor vrouwen" lijkt

ook goed bruikbaar voor mannen. 

De programma’s voor de doelgroep "Werkzoekenden, gevorderden", zijn geschikt ter voorbereiding

op het examen voor het ECDL, het Europees Computer Rijbewijs. Het ECDL is een basiscertificaat,

om te kunnen aantonen dat men over praktische kennis en vaardigheden beschikt om een computer

op een efficiënte en professionele manier te gebruiken. Het wordt in alle landen van Europa

ingevoerd, met dezelfde tests etc., in de eigen taal. Het ECDL is opgebouwd uit 7 modulen; een

volledig certificaat bestaat uit 7 modulen, maar met vier modulen is een stevige basis gelegd. 
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Het volgen van de opleidingen kan op het ‘digitaal trapveld’, het examen kan worden afgenomen in

een gecertificeerd toets centrum, waarvan er ± 75 zijn in Nederland. Het NGI , Nederlands

genootschap voor Informatica, is belast met de organisatie rondom ECDL.

Meer informatie : www.ecdl.nl,  of,  internationaal: www.ecdl.com. 

Programma’s in ontwikkeling:

Een educatieve CD - rom voor de omgang met eenvoudige computertoepassingen, zoals PIN automaat,

NS kaartjesautomaat etc.

De CD rom wordt medio 2000 verwacht.

Uitgever: Instruct., Bodegraven

www.instruct.nl

"Wegwijs in de wereld van Internet" een programma waarmee cursisten ook zelf (in een

handomdraai) een website maken. 

De opzet en auteurs zijn dezelfde als van " Wegwijs in de wereld van Word "en "Wegwijs in de

wereld van Windows", de verwachting is dat dit goed bruikbaar zal zijn. 

Uitgever Coutinho, Bussum

www.coutinho.nl

Programma’s op maat:

"Surfen op het Web", een cursus voor late beginners, kan op maat voor een specifieke doelgroep

worden ontwikkeld. De levertijd van het programma is naar verwachting kort. 

Uitgever Kuppens en van de Hurk, Culemborg

www.kuphurk.nl

4



Alle programma’s in een oogopslag, gerangschikt 

naar verschillende vaardigheden en doelgroepen
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Matrix media- educatie
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Informatie over de diverse producten, 

alfabetisch gerangschikt

8



Babbage for masters: 

het digitaal (onderwijs) rijbewijs binnen handbereik

Het programma

Babbage for masters is een methode informatiekunde.

doel en inhoud

De methode Babbage for masters heeft tot doel het aanleren van kennis en vaardigheden voor het

Digitale Onderwijs Rijbewijs. Aan de orde komen: basisbegrippen ICT, besturingssysteem

Windows 95/98, tekstverwerking Word, databases Access, spreadsheet Excel, elektronische

presentatie PowerPoint en netwerken Internet. 

opbouw en werkwijze

Korte inleidende teksten, direct gevolgd door een opdracht: leren door doen. 

doelgroep

De methode is ontwikkeld voor de basisvorming en gebruik door / voor docenten in het basis- en

het voortgezet onderwijs. Opzet en werkwijze en taalgebruik maken de methode toegankelijk voor

beginners en gevorderden van verschillende leeftijden, met een goede beheersing van het

Nederlands. 

Evaluatie

Het schriftelijk materiaal is toegankelijk opgezet, met een duidelijke vormgeving. De uitleg is

helder en duidelijk, waardoor het voor een brede doelgroep (met een goed  taalvaardigheidsniveau)

bruikbaar is: zowel voor mensen met geen of weinig computerervaring als voor mensen die hun

arbeidsmarktpositie willen versterken. 

Het materiaal is ontwikkeld voor het onderwijs, en de voorbeelden verwijzen daar naar, de vragen

en opdrachten zijn soms wat schools. Gebruikers die niet van plan zijn om een certificaat /

diploma te behalen, kunnen die onderdelen overslaan. Van iedere cursist wordt geregistreerd

welke onderdelen van de programma’s zijn gevolgd. 

Het programma is ontwikkeld voor cursorisch gebruik en zelfstudie voor gebruikers die over

redelijk goede studievaardigheden beschikken. Begeleiding blijft noodzakelijk. 

Componenten

Cursistenboekjes met oefendiskettes

Docentenhandleiding

Technische kenmerken/ systeemeisen

Computer met Pentium processor, Windows 95/98/NT, schermresolutie 800x600; een

geluidskaart is aanbevolen (koptelefoon). De software (gebaseerd op Office 97) draait zowel

standalone als in de verschillende soorten netwerken (exclusief Windows Terminal Server).
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Bibliografische gegevens

Babbage for masters, C. Van Breugel en K. Kats 1999 - 2000

module 1 Basisbegrippen van ICT ISBN 9003 44 7012 ƒ 15,90

module 2 Besturingssysteem ISBN 9003 44 7020 ƒ 15,90

module 3 Tekstverwerking ISBN 9003 44 7039 ƒ 24,90

module 4 Databases ISBN 9003 44 7047 ƒ 15,90

module 5 Spreadsheets ISBN 9003 44 7055 ƒ 15,90

module 6 Elektronische presentatie ISBN 9003 44 7063 ƒ 15,90

module 7 Netwerken ISBN 9003 44 7071 ƒ 15,90

Docentenhandleiding ISBN 9003 44  7187 ƒ 50,-

Software (Windows 97): 

Licentiekosten per digitaal trapveld : ƒ 500,-

N.B. Een versie voor individueel gebruik is in ontwikkeling. 

Uitgeverij Thieme, Zutphen, www.thieme.nl

ƒ 550,-    +

modules 1,2,4,5,6,7: ƒ 302,10 per module

module 3 ƒ 473,10
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Compact handboek voor het internet, 

101 tips

Het programma

Het boekje geeft in 101 tips informatie over internet, e-mail, nieuwsgroepen en nuttige

webpagina’s.

doel en inhoud

Het boekje geeft informatie in een notedop over internet. Het geeft stap voor stap deskundige

adviezen en snel antwoord op alle vragen. De inhoud omvat: Internet begrijpen, aansluiting

krijgen, e-mail sturen en ontvangen, bestanden downloaden, het world wide web, inloggen op

telnet, nieuwsgroepen op het internet, on- line spelen en nuttige webpagina’s.  

opbouw en werkwijze

Het boekje geeft puntsgewijs, het is te gebruiken als naslagwerk. 

doelgroep

Gebruikers die de basisvaardigheden voor het werken met internet en e- mail beheersen. 

Evaluatie

De informatie is beknopt en op hoofdlijnen. Het kan dienen als naslagwerk om snel informatie op

te zoeken voor gebruikers die de basisvaardigheden om met internet te werken al beheersen. Er is

een vrij hoog taalvaardigheidsniveau vereist. Windows wordt gebruikt in de Engelstalige versie. De

verwijzing naar websites is voor het merendeel naar Engelstalige sites. 

Componenten

Boekje

Technische kenmerken/ systeemeisen

N.v.t.

Bibliografische gegevens

Compact handboek voor het Internet, 101 onmisbare tips, 1999 / 2000, 72 pagina’s.

ƒ 14,95   ISBN 90 75441 68 1

Image Books Publishers, Eindhoven, www.imagebooks.nl

N.B. Het is mogelijk om het boek uit te geven met een eigen omslag. 
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Cursus HTML Opmaak

Het programma

doel en inhoud

Doel: leren bouwen van Internetpagina's en websites met behulp van de opmaaktaal HTML.

In een achttal lessen zijn de meeste facetten van het maken van websites verwerkt. De eerste

hoofdstukken zijn uitsluitend informatief. De cursus sluit af met een toets, een site-opdracht en de

mogelijkheid een evaluatieformulier in te vullen. 

De cursus sluit aan op het boek Webdesign & HTML in de Praktijk van Peter Kentie.

opbouw en werkwijze

Na een introductie-hoofdstuk worden direct de meest relevante onderdelen in 6 niet nader

genoemde clusters behandeld. De diverse opmaak-mogelijkheden worden aan de hand van

illustraties duidelijk in beeld gebracht.

doelgroep

De cursus is geschikt voor gevorderde PC- en Internet gebruikers die zelfstandig kunnen werken.

Evaluatie

Deze on-line cursus biedt voor gevorderde PC- en Internetgebruikers een uitstekende

mogelijkheid op dit terrein deskundigheid op te bouwen. 

Geschikt voor geschoolde werkzoekenden die in de ICT-branche aan de slag willen. Hulp en

ondersteuning van deskundige docenten blijven echter onontbeerlijk.

Hoog taalvaardigheidsniveau.

Componenten

On-line Cursus

Cursus sluit aan op het boek ‘Webdesign & HTML in de Praktijk’ van Peter Kentie.

Technische kenmerken / systeemeisen

Geen

Bibliografische gegevens

Cursus HTML Opmaak. Ontwikkeld door M. Legemaate en S. Witte in opdracht van het Grafisch

Lyceum; laatste update: 14/09/98

Internetadres: http://www.designserver.nl/cursus/html/index.html
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Europees computer rijbewijs

Het programma

Het programma bestaat uit een introduktie module met basisvaardigheden en een zevental

modules ter voorbereiding op het ECDL.

doel en inhoud

Module 0, is een introduktie in PC gebruik: leren omgaan met Windows en met de programma’s

voor MS Office basisvaardigheden); de module laat de samenhang tussen de programma’s zien. 

De overige modulen zijn bedoeld als voorbereiding op het examen voor het ECDL: basisbegrippen

van informatietechnologie, tekstverwerking, spreadsheets, databases en bestanden, presentaties en

netwerk- informatiediensten.

opbouw en werkwijze

Iedere module bestaat uit een aantal hoofdstukken, die vrijwel allemaal dezelfde opbouw kennen:

aan de hand van een praktijksituatie wordt een onderwerp uitgebreid geoefend; in de voorlaatste

paragraaf staan extra oefeningen, de laatste paragraaf bevat een toets. 

De modulen kunnen zelfstandig worden doorgewerkt, begeleide zelfstudie wordt aanbevolen.  

doelgroep

Volwassenen met een redelijk taalvaardigheidsniveau in het Nederlands, die zich wil voorbereiden

op het behalen van het ECDL.  

Evaluatie

Het programma heeft een heldere structuur en taalgebruik: veelal kortere zinnen van een goed

niveau. Hiermee is het toegankelijk voor iedereen met een redelijk taalvaardigheidsniveau. Er

staan veel oefeningen in. Gebruikers met voorkennis kunnen direct de extra oefeningen en de

toets maken. En er wordt een verantwoording gegeven van de inhoud in relatie tot de exameneisen

van het ECDL. 

De uitgever adviseert begeleide zelfstudie. Het formaat van de boeken is handzaam.

Module 0 is ook geschikt voor gebruikers voor wie een algemene introduktie en basisvaardigheden

voldoende zijn.

Componenten 

Cursusboeken

Werkdiskettes

Docentenhandleidingen (voor versie Office 2000 komen uit in mei 2000).

Technische kenmerken / systeemeisen

PC met Windows,  Microsoft Office; voor Internet wordt, naast de Internetaansluiting, een

multimedia PC met een Pentium processor of een snelle Apple aanbevolen.
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Bibliografische gegevens

Europees Computer Rijbewijs; er zijn verschillende versies beschikbaar, de ISBN nummers

hieronder zijn voor de versie Office 2000, Windows 98 en Explorer 5.0 

Module 0 Algemene PC - instructie ISBN 90 5735 397 0 ƒ 22,50

Module 1 Basisbegrippen van ICT ISBN 90 5735 291 5 ƒ 19,50

Module 2 Computer gebruik en bestanden beheren ISBN 90 5735 319 9 ƒ 19,50

Module 3 Tekstverwerking ISBN 90 5735 399 7 ƒ 26,50

Module 4 Spreadsheets ISBN 90 5735 401 2 ƒ 19,50

Module 5 Databases en bestanden ISBN 90 5735 403 9 ƒ 19,50

Module 6 Presentaties met PowerPoint ISBN 90 5735 405 5 ƒ 19,50

Module 7 Netwerk informatiediensten ISBN 90 5735 407 1 ƒ 19,50

Bij alle modules zijn werkdiskettes beschikbaar; deze werkdiskettes (à ƒ 5,50) moeten apart

worden besteld. 

Bij iedere module is een docentenhandleiding beschikbaar à ƒ 34,-- per stuk. 

Instruct, Bodegraven, www.instruct.nl

module 0 ƒ 566,-

module 1,2,4,5,6,7 ƒ 509,- per module

module 3 ƒ 611,60
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Handleiding HTML

Het programma

doel en inhoud

De on-line op Internet beschikbare cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit een pagina op

Internet hebben gemaakt. De handleiding biedt een introductie over het maken van documenten

die binnen het World Wide Web (WWW) bekeken kunnen worden. De standaardtaal die hiervoor

gebruikt wordt is HTML.

In de handleiding wordt ingegaan op de structuur van een document, welke extra mogelijkheden

er worden geboden. Er wordt uitleg gegeven over de samenhang van de structuur van een

document en de presentatie.

opbouw en werkwijze

De handleiding is opgebouwd vanuit een aantal hoofdrubrieken waarbinnen met korte teksten

uitleg gegeven wordt over een bepaald onderdeel. Middels verwijzingen naar andere documenten

kan de gebruiker dieper op de onderdelen ingaan.

De handleiding bevat verder geen opdrachten en voorbeelden van pagina’s.

doelgroep

Handleiding is bedoeld voor meer ervaren computergebruikers 

Evaluatie

De handleiding geeft veel informatie over HTML. Vanwege de veelvoud aan verwijzingen kan de

gebruiker van de handleiding vrij snel in verwarring raken.

Cursus is niet geschikt voor startende PC-gebruikers.

Taalniveau is hoog.

Componenten

On-line handleiding op Internet.

Technische kenmerken / systeemeisen

Vereist is een PC of MAC of ander werkstation waarop minimaal Netscape 3.0 of Microsoft

Internet Explorer kan werken.

Bibliografische gegevens

Handleiding HTML. Hans de Jong. 1999

www.dsdelft.nl/html/intro.htm
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HTML beginnerscursus

Het programma

doel en inhoud

Deze cursus biedt een introductie van hoe pagina’s met eigen informatie worden ontwikkeld voor

internet. De standaard taal die hiervoor gebruikt wordt is HTML. Bedoeling is dat de ‘cursist’ nadat

hij / zij de informatie heeft verwerkt zelfstandig een eenvoudige webpagina kan opmaken.

opbouw en werkwijze

Na een korte uitleg over HTML (Hyper Text Markup Language) volgen de meest relevante

basiselementen van het maken van web-pagina’s afgesloten met een opdracht en enkele

verwijzingen naar andere hulpmiddelen om webpagina’s te maken.

doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit een pagina voor internet hebben gemaakt.

Evaluatie

De cursus is geschikt voor redelijk gevorderde PC- en Internet gebruikers die zelfstandig kunnen

werken.

Ondersteuning middels reguliere cursus blijft onontbeerlijk.

Componenten

On-line Cursus

Technische kenmerken / systeemeisen

Geen

Bibliografische gegevens

HTML beginnerscursus. Ontwikkeld door het Albeda-College.

Internetadres: www.albeda.nl/info/cursus/index.html
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INSTRUCT :

WORD 2000 - deel 1,2,3

EXCEL 2000 - deel 1,2

ACCESS 2000 - deel 1,2

POWERPOINT 2000 

OUTLOOK 2000

Het programma

Het programma is gericht op het praktisch leren omgaan met het pakket. 

opbouw en werkwijze

Uitgangspunt bij de cursus is het zelfstandig leren werken met het pakket. Er wordt veel aandacht

besteed aan het maken van opdrachten. Uitleg kan zowel individueel als groepsgewijs worden

gegeven.  

doelgroep

Volwassenen met een redelijk hoog taalvaardigheidsniveau. Het inhoudelijk niveau varieert van

‘geschikt voor privé-gebruik’ tot voldoende niveau voor een functie als secretaresse. 

Evaluatie

Deze serie is geeft  (eind)gebruikers een goede basis. Het niveau ligt lager dan dat van de serie die

voorbereidt op het ECDL. Opmaak en taalgebruik zijn helder, de afbeeldingen zijn redelijk van

kwaliteit. De lezer wordt met ‘je’ aangesproken. 

De programma’s die uit meer delen bestaan, lopen op in niveau van media - educatie: voor privé

gebruik, zal veelal deel 1 volstaan; deel 3 van Word is voldoende voor het niveau van secretaresse

(in de catalogus staat de serie onder BVE, HBO en bedrijfsopleidingen). 

De docentenhandleiding geeft onder meer antwoorden op de vragen in het cursisten boek; deze

antwoorden kunnen ook aan de ‘cursist’ beschikbaar worden gesteld. 

Componenten

Cursusboek

Docentenhandleiding

Werkdiskette

Technische kenmerken / systeemeisen

PC met snelle processor, Windows,  Microsoft Office 2000; voor Internet een Internetaansluiting.

Bibliografische gegevens

Word 2000 deel 1 ISBN 90 5735 352 0 ƒ 22,50

deel 2 ISBN 90 5735 353 9 ƒ 19,50

deel 3 ISBN 90 5735 354 7 ƒ 22,50 
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Excel 2000 deel 1 ISBN 90 5735 361 X ƒ 22,50

deel 2 ISBN 90 5735 362 8 ƒ 19,00

Access 2000 deel 1 ISBN 90 5735 367 9 ƒ 22,50

deel 2 ISBN 90 5735 368 7 ƒ 19,00

PowerPoint 2000 ISBN 90 5735 373 3 ƒ 22,50

Outlook 2000 ISBN 90 5735 376 8 ƒ 22,50 

Werkdiskettes ((àƒ 5,50) en docentenhandleidingen (à ƒ 34,--) moeten apart worden besteld. 

Instruct, Bodegraven, www.instruct.nl

Word (1,3), Excel (1), Access (1), Power Point, Outlook: ƒ 566,-

Word (2), Excel (2) ƒ 509,-

Access (2) ƒ 499,50
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Internet rijbewijs; vind je weg op Internet

Het programma

Introductieprogramma in het gebruik van Internet. Na 4 ‘rijlessen’ wordt examen gedaan.

Bovendien is een uitgebreide index van internetadressen opgenomen.

doel en inhoud

Door middel van deze CD-Rom leert de cursist/gebruiker omgaan met de meest relevante

onderdelen van Internet en met de daarvoor bestemde software.

opbouw en werkwijze

De cursus is opgebouwd uit een 4-tal lessen waarin achtereenvolgens wordt behandeld:

Wat is Internet;

De diensten op Internet;

Tips & Trucs;

Installeren van software.

Na deze lessen kan een rijexamen worden afgelegd.

De lessen zijn voorzien van vele illustraties en kunnen gevolgd worden vanuit Internet Explorer en

Netscape. De inhoud wordt mondeling overgedragen. Het besprokene kan ook middels volledige

teksten onderaan elk scherm in eigen tempo worden nagelezen.

Naast de cursus zijn mee geleverd:

– Een uitgebreid bestand met internetadressen;

– De twee meest gebruikte webbrowsers;

– Installatiesoftware van een Internetprovider

doelgroep

Beginnende Internetgebruikers van verschillende leeftijden. De cursist wordt enigszins informeel

benaderd. Dit kan ouderen afschrikken.  

Evaluatie

De nadruk ligt op kennismaking en gebruik. Er wordt niet uitgegaan van voorkennis bij de

gebruikers. Het taalgebruik is helder en duidelijk. De cursus kent een overzichtelijke opzet.

Het gebruiksgemak is beperkt, de mogelijkheden om te navigeren laten te wensen over.

De index van internetadressen is nauwelijks ontsloten.

Componenten

CD-Rom

Technische kenmerken / systeemeisen

IBM compatible PC

Pentium 100 of sneller

16 MB RAM of meer
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SVGA-videokaart, resolutie 800x600, minimaal 256 kleuren

4 speed CD-Rom of sneller

Geluidskaart (koptelefoon)

Windows 95/98 of NT 4.0

Bibliografische gegevens

Internet Rijbewijs. Jaar van uitgave 1999. 

ISBN 90 5816 321 0

Uitgever Sybex, Soest. www.sybex.nl
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Internet voor vrouwen: 

een handzame cursus voor beginners en nietzobeginners

Het programma

On-line Cursus, ontwikkeld in het kader van ‘Emancipatie op Internet’. Cursus wordt actueel

gehouden.

doel en inhoud

Vrouwen op verschillende manieren kennis laten maken met de diverse aspecten van Internet

waarbij de cursiste een eigen route kan doorlopen. Het maken van een eigen homepage krijgt de

nadruk.

opbouw en werkwijze

De cursus bestaat uit een aantal modules. In deze modules wordt onder meer besproken

– Internet: algemene kennis van het internet en alle informatie die niet direct te maken heeft met

homepages;

– Hoofdstukken die te maken hebben met het maken van een eigen homepage;

– Een aantal praktische onderdelen zoals een overzicht van links, een praktijkroute voor de gene die

de theorie wil overslaan en een overzicht van begrippen en definities;

– Actuele ontwikkelingen en toegevoegde onderdelen

doelgroep

De cursus richt zich op vrouwen die geen of weinig ervaring hebben met het bouwen van

homepagina’s op het World Wide Web. Enige ervaring met het gebruik van Internet, met name

WWW is wel nodig.

Benodigde voorkennis:

- kennis van de basisbegrippen van computergebruik;

- kan omgaan met het muissysteem van de computer;

- kan omgaan met e-mail;

- enige ervaring met gebruik van WWW.

Evaluatie

Een zeer goede en uitgebreide on-line cursus, voor iedereen die al enige ervaring heeft in het

werken met Internet. De cursus beoogt enerzijds cursisten de weg te wijzen in het gehele Internet,

beoogt anderzijds cursisten op gang te helpen met het maken van een eigen homepage. 

Niveau: taalgebruik is helder, concreet.

Biedt veel mogelijkheden om op een eigen wijze de cursus te volgen. Nadruk ligt op informatie-

verschaffing.

De website www.webgrrls.nl  is in eerste instantie bedoeld voor vrouwen op het Internet. Echter

mannelijke Internetters met enige ervaring in het gebruik ervan kunnen uitstekend terecht bij

deze cursus.
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Componenten

Het betreft een internet-cursus die volledig via de Website van de Webgrrls toegankelijk is

gemaakt. 

Technische kenmerken / systeemeisen

Vereist is een PC of MAC of ander werkstation waarop minimaal Netscape 3.0 of Microsoft

Internet Explorer kan werken.

Bibliografische gegevens

Internet voor vrouwen: een handzame cursus voor beginners en nietzobeginners.

Internetadres: www.webgrrls.nl. 
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Leer alles over internet

Het programma

Basisprogramma over Internet. 

doel en inhoud

De cursus beoogt voor een brede groep een prettige kennismaking met alle facetten van Internet te

realiseren.

opbouw en werkwijze

Aan de orde komen Introductie in Internet waarbij geschiedenis, onderdelen (o.a. WWW en 

e-mail) en toekomst van het Internet worden besproken. 

De CD-Rom is opgebouwd uit een aantal lessen en oefeningen, Tips en trucs, een examen en een

woordenboek

doelgroep

Iedereen die zich met de hulp van een computer wil oriënteren op de mogelijkheden van Internet

Evaluatie

Programma zit goed in elkaar, navigeert goed, geeft veel nuttige informatie over Internet.

Schriftelijk materiaal ter ondersteuning ontbreekt.

Om er goed mee te kunnen werken is een vrij hoog taalvaardigheidsniveau nodig. 

De cursus bevat oefeningen die vaak te moeilijk lijken om zelfstandig uit te voeren. Bij de

beantwoording is een goede helpwijzer ingebouwd. 

Componenten

CD-ROM

Technische kenmerken / systeemeisen

Wordt niet vermeld; inschatting:

Pentium-processor, 

8 Mb intern geheugen, 20 Mb op harde schijf,

VGA-kaart met minimaal 640 x 480 resolutie,

CD - rom, geluidskaart  en koptelefoon.

Bibliografische gegevens

Leer alles over Internet, Davilex. 

Prijs 49,95, nummer 8 712823 018262

Uitgeverij Davilex Software b.v., Houten, www.davilex.nl
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Leer snel werken met Windows 98

Het programma

doel en inhoud

Cursus beoogt voor een brede, startende groep een prettige kennismaking met veel facetten van

Word te realiseren.

De Cursus behandelt de belangrijkste verschillen met oudere versies, het installeren, opstarten en

afsluiten van Windows. De basiselementen en mee geleverde programma’s als WordPad en Paint

komen eveneens aan de orde.

doelgroep

Bedoeld voor PC-gebruikers met weinig of geen kennis en ervaring.

Evaluatie

Programma zit goed in elkaar, navigeert goed, geeft veel nuttige informatie over Windows 98.

Schriftelijk materiaal ter ondersteuning ontbreekt.

Om er goed mee te kunnen werken is een vrij hoog taalvaardigheidsniveau nodig. 

De cursus bevat oefeningen die vaak te moeilijk lijken om zelfstandig uit te voeren. Bij de

beantwoording is een goede helpwijzer ingebouwd. 

Componenten

CD-ROM.

Technische kenmerken / systeemeisen

Wordt niet vermeld.

Inschatting:

Pentium-processor,

8 Mb intern geheugen,

20 Mb op harde schijf,

VGA-kaart met minimaal 640 x 480 resolutie,

CD - rom, geluidskaart  en koptelefoon.

Bibliografische gegevens

Leer snel werken met Windows 98.

Prijs 49,95 , ISBN 90 5582 56 11

Uitgeverij Davilex Software b.v., Houten, www.davilex.nl
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Leer snel werken met Word - deel 1

Het programma

Kennismakingsprogramma voor Word.

doel en inhoud

Cursus beoogt voor een brede, startende groep een prettige kennismaking met veel facetten van

Word te realiseren.

opbouw en werkwijze

Aan de orde komen onder andere de principes van een tekstverwerker in vergelijking met een

typemachine, de diverse onderdelen van Word. 

De CD-ROM is opgebouwd uit een aantal lessen en oefeningen, Tips en trucs, een examen en een

woordenboek

doelgroep

Startende PC-gebruikers die al over enige kennis van Windows beschikken.

Evaluatie

Programma zit goed in elkaar, navigeert goed, geeft veel nuttige informatie over Internet.

Schriftelijk materiaal ter ondersteuning ontbreekt.

Om er goed mee te kunnen werken is een vrij hoog taalvaardigheidsniveau nodig.

De cursus bevat oefeningen die vaak te moeilijk lijken om zelfstandig uit te voeren. Bij de

beantwoording is een goede helpwijzer ingebouwd. 

Componenten

CD-ROM

Technische kenmerken / systeemeisen

Pentium-processor,

8 Mb intern geheugen,

20 Mb op harde schijf,

VGA-kaart met minimaal 640 x 480 resolutie,

CD - rom, geluidskaart  en koptelefoon.

Bibliografische gegevens

Leer snel werken met Word. Deel 1.

Prijs 49,95

Uitgeverij Davilex Software b.v., Houten, www.davilex.nl
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Minicursus Word 2000 nl versie

Het programma

doel en inhoud

Binnen een kort bestek leren omgaan met het programma Word 2000. Het boekje gaat niet verder

dan een uitleg van de basisprincipes. 

opbouw en werkwijze

Het boekje bestaat uit een drietal hoofdstukken waarbij het eerste hoofdstuk zich richt op het

maken van een simpel document en hoe dit verder te verwerken in een computer. In het tweede

gaat men in op enkele te nemen vervolgstappen zoals het werken met andere lettertypes,

paginanummering opmaakprofielen e.d.

Bevat een groot aantal opdrachten waarvan het resultaat in een illustratie direct bij de opdracht is

toegevoegd.

doelgroep

Geschikt voor zelfstudie en voor groepscursussen. Basiskennis van computer en Windows is

vereist. Te gebruiken voor alle leeftijdsgroepen.

Evaluatie

Boekje is helder geschreven, bevat goed uitvoerbare korte opdrachten die meestal direct

controleerbaar zijn voor wat betreft een goede uitvoering. Het boekje is opgebouwd uit een drietal

hoofdstukken waarbij de meest elementaire mogelijkheden van het programma op zeer beknopte

wijze aan bod komen.

De materie maakt het voor beginnende tekstverwerkers lastig om zonder begeleiding van een

docent zelf de weg te vinden in dit programma. Het boekje kan wel een eerste stap ondersteunen.

Componenten

Boek

Technische kenmerken / systeemeisen

Niet relevant

Bibliografische gegevens

Minicursus Word 2000NL. J. van Leeuwen. 2000, 96 blz. 

ƒ. 15,95,  ISBN 9039 5144 61

Uitgever: Academic Service, Schoonhoven

www.academicservice.nl

ƒ 303,50
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Mijn eerste krant

Het programma

Het programma heeft tot doel vaardigheden aan te leren voor het maken van een eigen krant. 

doel en inhoud

Het maken van een eigen krant staat centraal, aangevuld met (achtergrond) informatie over het

werk van de journalist, de redacteur, de fotoredacteur, het advertentiebedrijf, de opmaakredacteur,

drukkerij en bezorging. 

opbouw en werkwijze

Na een inleiding met toelichting voor gebruik en startinstructie voor het installeren van de

diskette, volgt per onderdeel een informatieve inleiding, daarna gaat de gebruiker zelf aan de slag.

De instructie wordt stap voor stap gegeven, met een uitleg bij begrippen (zoals vaktermen). 

De tekst wordt ondersteund door afbeeldingen. 

Het maken van de krant verloopt op de manier zoals dat bij De Volkskrant gebeurt. 

Er is een hoofdstuk voor ouders / en leraren, met onder meer informatie over de opzet van het

boek en tips voor het gebruik. 

doelgroep

Iedereen vanaf 10 jaar, met een redelijk goed taalvaardigheidsniveau en met ervaring met

Windows, tekstverwerking (bijvoorbeeld WordPad, Write) en tekenen op de computer 

(bijvoorbeeld Paint of Paintbrush). 

Evaluatie

Het boek is goed gestructureerd, met een aantrekkelijke lay - out en het geeft stap voor stap

instructie / aanwijzingen. Tips en dergelijken zijn ook met symbolen aangegeven. Het taalgebruik

is helder en toegankelijk, geschreven voor kinderen met een goed taal - en leesvaardigheidsniveau.

Het taalgebruik en de voorbeelden zijn zo gekozen dat het ook de moeite waard is voor

volwassenen (voor het maken van bijvoorbeeld een club- of verenigingsblad). 

Componenten

Boek

Diskette

Docentenhandleiding: wwww.addostuur.com

Technische kenmerken / systeemeisen

Windows 3.1 of Windows 95

Bibliografische gegevens

Mijn eerste krant, Addo Stuur, 1996, 172 pagina’s.
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ƒ 39,95, ISBN 90 229 3921 9

Uitgeverij A.W. Bruna, Utrecht, www.awbruna.nl

ƒ 639,20,-
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Ouderen achter de pc

Het programma

Het basisboek ‘Ouderen achter de PC’ is opgezet als een naslagwerk voor deelnemers aan

computercursussen (Windows besturingssysteem en Microsoft programma’s).

doel en inhoud

Het doel van de basiscursus is dat de gebruiker in het dagelijks leven kan omgaan met de

computer, en een keuze kan maken voor programma’s om zich verder in te verdiepen. 

Het boek geeft informatie over de achtergronden, de opbouw en de mogelijkheden van de PC en

nuttige tips om problemen (zoals virussen) te voorkomen. En er wordt een korte verkenning

gegeven van verschillende programma’s, onder andere voor tekenen, financieel beheer,

tekstverwerken, spelletjes, internet en e- mail.  

opbouw en werkwijze

Het boek is opgezet als naslagwerk en geeft veel schriftelijk e informatie. De verkenning van de

programma’s is beknopt, en niet bedoeld om zonder voorkennis en begeleiding daarmee te leren

werken. 

doelgroep

Ouderen, met een redelijk taalvaardigheidsniveau in het Nederlands.

Evaluatie

Het boek geeft veel informatie, is toegankelijk opgezet met een ruime lay-out en een groter

lettertype en het taalgebruik is duidelijk. De inhoud is afgestemd op de belevingswereld van

ouderen. 

Het boek is voor en door senioren gemaakt; het wordt gebruikt bij cursussen die door ‘Senior Web’

worden verzorgd. De Unie KBO krijgt veel positieve reacties van gebruikers. 

Componenten

Basisboek (naslagwerk)

Technische kenmerken / systeemeisen

Geen; de beschreven programma’s zijn gebaseerd op Windows en Microsoft.

Bibliografische gegevens

Ouderen achter de PC, Ron Doets, 2000, 100 pagina’s.

ƒ 35,-, ISBN 90 74348 16 5

Unie KBO, ‘s Hertogenbosch

ƒ 200,-
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PC-gebruik

Het programma

Mini-cursus over het gebruik van de PC.

doel en inhoud

Het doel is om informatie te geven over de basisprincipes van de computer en de randapparatuur,

om mensen vertrouwd te maken met de computer waarbij uitleg gegeven wordt over de principes

van de PC en van de meest gebruikte soorten programma’s zoals het besturingsprogramma,

tekstverwerking, spreadsheet, database enzovoorts. Afzonderlijk komt ook Internet aan de orde.

opbouw en werkwijze

Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken waarbij vooral de nadruk ligt op informatie-overdracht,

gevolgd per hoofdstuk door een aantal vragen over de theorie.

doelgroep

Leerlingen en studenten in verschillende vormen van onderwijs;

Iedereen die binnen een kort tijdsbestek aan het werk wil  met computers en de meest relevante

software (tekstverwerking, spreadsheet) en Internet.

Evaluatie

De nadruk ligt op kennismaking en oriëntatie, er wordt niet uitgegaan van voorkennis bij de

gebruikers. Het taalgebruik is helder en duidelijk. 

De mini-cursus is primair bedoeld voor zelfstudie, minder geschikt om te gebruiken voor

groepscursussen vanwege de beperktheid aan vragen en de afwezigheid van opdrachten. De

cursisten kunnen de hoofdstukken zelfstandig doornemen. 

Componenten

De mini-cursus bevat uitsluitend een boekje.

Technische kenmerken / systeemeisen

Geen

Bibliografische gegevens

Minicursus PC gebruik; 3e herziene uitgave. M. Franken. 1999, 95 pagina’s.

f. 15,95, ISBN 9039511454.

Uitgever: Academic Service, Schoonhoven

WWW.academicservice.nl
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Vensters@internet

Het programma

doel en inhoud

Boek is bedoeld als leerboek voor het voortgezet onderwijs en gaat over de belangrijkste functies en

achtergronden van Internet.

opbouw en werkwijze

Boek is opgebouwd uit enkele informatieve hoofdstukken over de belangrijkste functies E-mail en

WWW, over betrouwbaarheid van gegevens en enkele specifieke gebruiksmogelijkheden zoals het

lezen van electronische kranten en beroepenvoorlichting.

Bij het begin van elk hoofdstuk wordt aangegeven wat met het hoofdstuk beoogt wordt.

Boek verwijst naar een Internetadres voor verdere informatie en studie.

doelgroep

Scholieren Voortgezet Onderwijs.

Evaluatie

Boek is zowel informatief als instructief. Met name geschikt om de onbegrensde praktische

mogelijkheden van Internet en met name WWW te leren ervaren. Bevat veel vragen en

opdrachten.

Componenten

Boek met verwijzing naar een Internetpagina binnen de School voor Morgen

(www.home.svm.nl/vensters)

Technische kenmerken / systeemeisen

Geen

Bibliografische gegevens

Venster@Internet. Louis Hilgers, Thaddé Goossens, Lida Schoen. 2e herziene druk, 2000, 135

pagina’s. 

fl. 24,50. ISBN 9039514267

Uitgever Academic Service, Schoonhoven

www.academicservice.nl
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Websites maken voor kinderen

Het programma

Het programma leert om zelf web -sites te maken met Front Page Express.

doel en inhoud

Web sites maken op Internet met Front Page Express: de opbouw van websites, de onderling

verbindingen, het gebruik van knoppen en plaatjes en het plaatsen van de website op Internet. 

opbouw en werkwijze

In inleidende hoofdstukken wordt informatie gegeven over opbouw, werkwijze en het installeren van

de CD rom. Dan volgen direct, na een korte inleiding, opdrachten en oefeningen, met behulp van boek

en de CD rom. Onderwerpen zijn onder meer : een oefen - web maken, je eerste pagina, plaatjes en

speciale opmaak, voorbeelden, en tips en truuks. De informatie wordt stap voor stap beschreven, iedere

stap wordt ondersteund met een schermafbeelding. 

doelgroep

Iedereen (vanaf 10 jaar) die enige ervaring heeft met Windows.  

Evaluatie

Het programma is goed gestructureerd met een aantrekkelijke lay - out, en het geeft stap voor stap

informatie. Het taalgebruik is helder en duidelijk, geschikt voor kinderen maar ook goed toegankelijk

voor volwassenen met een redelijk taalvaardigheidsniveau. Bij Engelse termen wordt de uitspraak er bij

gegeven. De benodigde ervaring met Windows is beschreven. Het programma is geschreven om

zelfstandig te kunnen doorwerken.

Componenten

Boek 

CD rom

Docentenhandleiding: www.addostuur.com

Technische kenmerken / systeemeisen

Windows 95 of 98 met Front Page Express 2.0, Internet Explorer 4 of 5 (met Windows 95 gratis te

installeren: downloaden van Internet). Voor het plaatsen van de website is een Internet aansluiting

nodig, evenals voor het uitvoeren van sommige onderdelen van het programma. 

Bibliografische gegevens

Websites maken voor kinderen, Addo Stuur, 1999, 191 pagina’s.

ƒ 39,95,  ISBN 90 229 4313 5 

Uitgeverij A.W. Bruna, Utrecht, www.awbruna.nl

ƒ 639,50
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Wegwijs in de wereld van Windows

Het programma

Wegwijs in de wereld van Windows is een basiscursus informatica, waarbij in een achttal lessen

(van 2 1/2  uur) wordt ingegaan op de computer, Windows en enkele toepassingen. 

doel en inhoud

Het doel is om informatie te geven over de rol van de computer in de maatschappij, mensen

vertrouwd te maken met de computer en om te leren werken met Windows en een aantal

programma’s die onder Windows werken: WordPad, NS reisplanner, Paint, Internet Explorer en

Internet Mail.

opbouw en werkwijze

Wegwijs in de wereld van Windows is een cursus van acht lessen. De theorie wordt behandeld aan

de hand van ‘Leesbladen’. Het grootste deel van de les wordt besteed aan werken met de computer

aan de hand van ‘Werkbladen’. Deze werkbladen geven stap voor stap instructie. Bij elke les zijn

vragen en opdrachten opgenomen ter verwerking van de stof. 

doelgroep

De doelgroep is beginners van verschillende leeftijden; het taalniveau is voor NT-1 niveau 2-3 of

voor NT-2 niveau 3-4. Het programma kan worden gebruikt als onderdeel voor een cursusplan

gericht op doorstroming naar werk of opleiding.

Evaluatie

De nadruk ligt op kennismaking en oriëntatie, er wordt niet uitgegaan van voorkennis bij de

gebruikers. Het taalgebruik is helder en duidelijk, het cursusboek heeft een ruime, overzichtelijke

opmaak. 

De cursus is bedoeld voor zelfstudie, in cursorisch verband. De cursisten kunnen naar verwachting

de lessen zelfstandig doorwerken, met een docent / begeleider op de achtergrond. 

De docentenhandleiding geeft didaktische aanwijzingen. De handleiding is duidelijk en geeft

goede praktische tips, met per les aandachtspunten voor de systeembeheerder. 

Componenten

Cursisten boek

Docentenhandleiding

Technische kenmerken / systeemeisen

Pentium computers, Windows 95, Microsoft Internet Explorer( versie 3.02), Microsoft Internet

Mail, Toets en bord (gratis te downloaden, www.pyloon.nl/ download), een Internet account met e-

mail adressen voor cursisten. 
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Bibliografische gegevens

Wegwijs in de wereld van Windows, Hannie van Osnabrugge, 1998, 184 pagina’s. 

ƒ 30,--, ISBN 90 6283 103 6; gratis docentenhandleiding

Uitgeverij Coutinho, Bussum, www.coutinho.nl

ƒ 570,-
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Wegwijs in de wereld van Word

Het programma

Wegwijs in de wereld van Word biedt de basisvaardigheden aan van Word, in een zestal lessen en

een afsluitende opdracht. 

doel en inhoud

De cursus biedt basisvaardigheden aan voor het werken met Word: teksten typen, opslaan,

opvragen en wijzigingen. Verder wordt een aantal elementaire vaardigheden uitgelegd, zoals

opmaak, knippen, plakken en kopiëren en het maken van tabellen, figuren en tekeningen. 

opbouw en werkwijze

De cursus is opgebouwd uit zes lessen die voornamelijk bestaan uit werkbladen. Deze werkbladen

geven stap voor stap instructies, verduidelijkt met afbeeldingen en voorbeelden. Snellere cursisten

vinden bij iedere les extra opdrachten. In een afsluitende opdracht komen de geleerde

basisvaardigheden nog eens terug. 

doelgroep

De doelgroep is beginners van verschillende leeftijden, die nog niet eerder met Word hebben

gewerkt. Het taalniveau is voor NT-1 niveau 2-3 of voor NT-2 niveau 3-4.

Evaluatie

De cursus is eenvoudig van opzet, de basisvaardigheden worden op eenvoudige wijze aangeboden.

Het taalgebruik is eenvoudig, en het cursusboek heeft een ruime, heldere opmaak.  De werkbladen

zijn zo opgezet, dat cursisten er zelfstandig mee kunnen werken. De cursisten kunnen naar

verwachting de lessen zelfstandig doorwerken, met een docent / begeleider op de achtergrond. 

Er is een beknopte docentenhandleiding met didaktische aanwijzingen. De handleiding is

duidelijk en geeft goede praktische tips, met aandachtspunten voor de systeembeheerder. 

Componenten

Cursisten handboek

Docentenhandleiding

Technische kenmerken / systeemeisen

Computer met Pentium processor, Windows 95 of hoger, Word 97.

Bibliografische gegevens

Wegwijs in de wereld van Word, Marian Ponsioen - van der Hulst  en Hannie van Osnabrugge,

1999, 60 pagina’s. 

ƒ 24,50, ISBN 90 6283 147 8 ; gratis docentenhandleiding
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Uitgeverij Coutinho, Bussum, www.coutinho.nl

ƒ 465,50
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Windows 98 voor kinderen

Het programma

Het programma geeft een introduktie in Windows, voor iedereen vanaf 9 jaar.

doel en inhoud

Het doel is te leren omgaan met Windows, 

opbouw en werkwijze

Na een inleiding volgt stapsgewijs een introduktie in windows: leren werken met muis en

rekenmachine, Paint, Word Pad, Internet, Outlook Express. Ook gebruik maken van foto’s,

tekeningen, geluid en video komen aan bod.

In ieder hoofdstuk komen na een inleiding oefeningen en opdrachten, stapsgewijs aangeboden.

Iedere stap wordt ondersteund met een schermafbeelding. 

Er is een hoofdstuk voor ouders / en leraren, met onder meer informatie over de opzet van het

boek. 

doelgroep

Iedereen vanaf 9 jaar, met  een redelijk taalvaardigheidsniveau (en enige ervaring met Windows 98). 

Evaluatie

Het boek is goed gestructureerd met een aantrekkelijke lay - out  en het geeft stap voor stap

instructie / aanwijzingen. Tips en dergelijken zijn ook met symbolen aangegeven. Het taalgebruik

is helder en toegankelijk, geschreven voor kinderen met een goed taal - en leesvaardigheidsniveau.

De voorbeelden zijn voor kinderen (zoals het tekenen van een huis, een kasteel, een aap), maar 

niet kinderachtig. Het programma is ook geschikt voor volwassenen met een redelijk

taalvaardigheidsniveau. 

Het is opgezet voor zelfstudie. Voor echte beginners is een begeleider noodzakelijk voor een (korte)

introduktie en voor het installeren van de Cd rom. 

Componenten

Boek

CD rom

Docentenhandleiding: www.addostuur.com

Technische kenmerken / systeemeisen

PC, IBM compatible, krachtige processor, Windows 98, CD rom,  aansluiting op Internet en

eventueel een koptelefoon.
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Bibliografische gegevens

Windows 98 voor kinderen, Addo Stuur, 1996, 332 pagina’s.

ƒ 39,95,  ISBN 90 229 4263 5

Uitgeverij A.W. Bruna, Utrecht, www.awbruna.nl

N.B. ook verkrijgbaar:

Windows 95 voor kinderen (twee delen), vanaf 9 jaar

Windows voor kinderen, en Meer Windows voor kinderen, geschikt voor windows 3.0 en 3.1, vanaf

8 jaar.

ƒ 639,20

38



Windows 98 voor senioren

Het programma

Het programma is bedoeld als kennismaking met Windows voor senioren. 

doel en inhoud

Windows 98 voor senioren heeft tot doel om mensen die op latere leeftijd kennismaken met

de computer, vaardigheden aan te leren waardoor zij met plezier met de computer kunnen

werken. 

Aan de orde komen starten en stoppen met Windows, muisgebruik, vaardigheid met het

toetsenbord, een briefje schrijven, tekst bewerken, mappen en bestanden, tekst opmaken,

tekeningen en afbeeldingen, surfen over het Internet, E-mail, en prettiger werken met de

computer (zoals persoonlijke instellingen).

opbouw en werkwijze

In een inleidend hoofdstuk wordt het gebruik van het boek toegelicht. Dan volgt per

onderwerp na een korte inleiding, opdrachten en instructies volgens de stap - voor - stap

methode. Deze  methode is er op gericht om steeds meer mogelijkheden van de computer te

leren gebruiken. Bij iedere stap is een afbeelding opgenomen. Mogelijke "fouten" worden

genoemd, gevolgd door een aanwijzing om dit te herstellen. 

doelgroep

Senioren met een goed taalvaardigheidsniveau.

Evaluatie

Het boek is helder en duidelijk van opzet, met een goede lay-out en veel illustraties. Het

lettertype is wat groter. De aanwijzingen bij eventuele ‘fouten" die de gebruiker maakt, kunnen

bijdragen aan het verminderen van ‘computervrees’. In de bijlagen zijn beknopte overzichten

opgenomen van handelingen en een uitleg van het spel Patience. 

Het boek is geschreven voor zelfstudie voor individueel gebruik. Het is ook te gebruiken met

groepen in cursusverband. Docenteninformatie is te vinden op www.addostuur.com 

Componenten

Boek

Docentenhandleiding: www.addostuur.com

Technische kenmerken / systeemeisen

Windows 98, Internet verbinding, (Internet Explorer 5, Outlook Express 5), lege diskette, muziek

CD; eventueel een printer en een koptelefoon. 

Bibliografische gegevens

Windows voor senioren, 2000, 350 pagina’s.
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ƒ 49,50,  ISBN 90 229 4310 0 

Uitgeverij A.W. Bruna, Utrecht, www.awbruna.nl

ƒ  792,-
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Media educatie voor verschilende doel-

groepen, educatie en entertainment

41



Media - educatie voor verschillende doel-

groepen, educatie en entertainment

Hieronder wordt voor verschillende doelgroepen informatie gegeven, om het trapveld aantrekkelijk

te maken voor verschillende inwoners / doelgroepen in de wijk. 

De informatie is niet uitputtend, maar kan gezien worden als een startpunt voor de ontwikkeling

van een specifiek aanbod op het trapveld in uw wijk.

Doelgroepen

Allochtonen: 

De media - educatie die is opgenomen in de matrix, is ook bruikbaar voor allochtone

wijkbewoners. De programma’s zijn niet specifiek ontwikkeld voor deze doelgroep: de voorbeelden

en dergelijke zijn over het algemeen afgestemd op de autochtone bevolking. Of de programma’s

goed bruikbaar zijn, is afhankelijk van de taalvaardigheid, zo wel mondeling als schriftelijk. Bij de

programma’s van uitgever Coutinho, "Wegwijs in de wereld van Word" en "Wegwijs in de wereld

van Windows" is het taalvaardigheidsniveau expliciet genoemd. 

Voor het leren van de Nederlandse taal zijn er verschillende programma’s en methoden, van

verschillend  niveau, beschikbaar.  Het leren van de Nederlandse taal vraagt over het algemeen

begeleiding van een docent Nederlands (als tweede taal).

Ter oriëntatie enkele suggesties:

7/ 43 : een alfabetiseringsmethode , 43 woorden in 7 thema’s.

NCB (Nederlands Centrum Buitenlanders)

Afdeling verkoop

Postbus 638, 3500 AP Utrecht

tel. 030 -  239 49 59

Nederlands als tweede taal

Fondscatalogus 2000

Uitgeverij Boom

Prinsengracht 747 / 751

1017 JX Amsterdam

In de catalogus worden verschillende produkten beschreven. Per produkt is onder meer de leeftijd,

het voor opleidingsniveau en het eindniveau beschreven, evenals de samenstelling van het pakket

(werkboek, docentenhandleiding, oefendiskette, etc.). 

Er zijn onder meer programma’s voor de verschillende Cito niveaus en voor het

inburgeringscontract. 

Meulenhoff Educatief ( NIB Software maakt hier deel van uit):

Postbus 1007

1000 BA Amsterdam

Verschillende software, ontwikkeld voor kinderen, zoals leren lezen, training auditief geheugen en

remediërende programma’s. En er is een aanbod Nederlands als tweede taal. 
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Websites:

http://www.inburgernet.nl/

http://www.forum.nl/ 

de site geeft tevens links naar interessante sites

http://www.utrecht.nl/bibliotheek/lombokmondiaal/

site met verwijzingen naar interessante links

http://ww.magreb.nl/

http://www.maroc.nl/

http://www.turkinfo.nl/

http://www.emporium.nl 

de site geeft informatie voor (startende) etnische ondernemers

http://www.fnao.nl 

de site geeft informatie voor iedereen die met en voor allochtone ouderen werkt een mening te 

geven. 

http://www.lbr.nl 

de site van het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie 

http://www.multicultureelplein.nl 

de site geeft diverse informatie uit de multiculturele samenleving 

http://www.netwerk-zmv.nl 

het netwerk stelt zich ten doel stelt de positie van hoogopgeleide zwarte/migranten vrouwen te 

verbeteren 

http://www.tans.nl

TANS richt zich op het opzetten van een netwerk: mobiliseren van positieve krachten en 

geloof in de multiculturele samenleving 

Mensen met een handicap 

Algemeen:

Het is mogelijk om op het trapveld aanpassingen aan hard - en software aan te brengen, zo dat het

trapveld - de media - educatie beter toegankelijk is voor de doelgroep van lichamelijk

gehandicapten. 

Twee leveranciers van produkten zijn:

Kompagne BV

Winthonlaan 200

3526 KV Utrecht

tel. 030 - 287 05 64

www.kompagne.nl

Revalidatietechniek Het Dorp

Heijenoordseweg 130

6813 GC Arnhem

tel. 026 - 352 92 92

Beide leveranciers bieden, volgens hun brochure, naast een uitgebreid aanbod aan produkten, ook

ondersteuning zoals advies voor het aanschaffen van produkten en begeleiding bij het gebruik

daarvan. 
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Websites:

http://home.wxs.nl/~fednedgr/links.htm 

Gehandicaptenraad: Interessante sites voor mensen met een functiebeperking

http://www.leren.nl/rubriek/gezondheid/omgaan_met_ziekte_of_handicap

Blinden en slechtzienden:

De federatie van blinden en slechtzienden heeft laten weten dat gebruik maken van het digitaal

trapveld voor deze doelgroep niet eenvoudig zal zijn: de voorzieningen, zoals aangepaste hardware

en screenreader software, zijn over het algemeen kostbaar en de doelgroep zal klein zijn. 

Een leverancier:

ALVA B.V.

Postbus 7014

6801 HA Arnhem

tel. 026 - 384 1 384

www.alva-bv.nl

Websites:

http://www.bartimeus.nl/

http://www.accessibility.nl/

– geeft informatie voor de doelgroep en informatie over het toegankelijk maken van websites voor

mensen met een visuele handicap

– te bestellen: Site Seeing, een boek over het toegankelijk maken van internet (en webbased multi -

media) voor blinden en slechtzienden (Engelstalig, met een Nederlandstalige CD Rom) 

– geeft links naar andere interessante sites 

http://www.leren.nl/rubriek/gezondheid/omgaan_met_ziekte_of_handicap/blind_slechtziend/

Doven en slechthorenden:

Over het algemeen is alles wat beschikbaar is voor horenden, ook geschikt voor deze doelgroep

(met uitzondering van de audio - component). Jongeren maken veelal makkelijk gebruik van

nieuwe media, voor ouderen geldt dat in mindere mate, maar als zij kunnen lezen kunnen zij

gebruik maken van de beschikbare media - educatie. 

Om de taalvaardigheid te bevorderen kan specifieke software worden gebruikt. Weerklank (School

in Leiden) gebruikt als educatief materiaal voor de ontwikkeling van taal en spraak voor jongeren: 

Bouwen 

Woordenbak

Flitswoorden

Auditieve Training 

Taaladventure

Websites: 

http://www.nvvs.nl/

Nederlandse vereniging voor slechthorenden (NVVS)

http://www.teksttelefoon.nl/tt/details.php3?id=15

Teksttelefoon
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http://www.cyberear.nl/

http://www.effatha.nl/ 

Christelijk instituut voor doven

Senioren:

http://www.seniorweb.nl/default.asp

Een website met links voor senioren

Werkzoekenden:

Http://werk.net/

De website van arbeidsvoorziening geeft informatie op verschillende terreinen, zoals een overzicht

van actuele vacatures, het schrijven van een sollicitatie brief en het opstellen van een c.v. en het

sollicitatiegesprek. 

Educatie

Educatieve software:

Heutink brochure educatieve software.

Nijverheidsstraat 45

7461 AD Rijssen

tel. 0548 - 53 66 66

Er is een informatie en afhaalcentrum in Rijssen en Ede

Heutink levert educatieve software van alle uitgevers. Uit het grote aanbod heeft Heutink, voor de

leeftijdsgroep van het primair onderwijs, dus inclusief kleuters,  een selectie gemaakt. In de

brochure wordt per computerprogramma een beschrijving gegeven:

– uitgangspunten en karakterisering van het programma

– wanneer het programma te gebruiken

– wat doet het programma 

AW Bruna MultiMedia

Postbus 40203

35504 AA Utrecht

030 - 247 04 11

AW Bruna MultiMedia heeft een uitgebreid aanbod aan media - educatie en edutainment. 

De leeftijdsgroep waar voor een programma geschikt is, is in de brochure aangegeven. 

Meulenhoff Educatief ( NIB Software maakt hier deel van uit):

Postbus 1007

1000 BA Amsterdam

Verschillende software, ontwikkeld voor kinderen, zoals leren lezen, training auditief geheugen en

remediërende programma’s.

Zwijssen Educatieve Software

Postbus 805

5000 AV Tilburg

tel. 013 - 583 88 00; voorlichting en verkoop: 013 583 88 88
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En in de betere boekhandel is een groot aantal produkten verkrijgbaar, zoals talencursussen etc. 

Websites:

http://www.webdesk.nl/basisscholen/

Alle (basis)scholen op het net

http://www.ambrasoft.nl/thuis/t_home.htm

Software voor basis en speciaal onderwijs 

Entertainment

Bij de media - educatie, "Leren werken met ICT", wordt in de meeste beginners programma’s

geleerd om om te gaan met de muis. Dat gaat dan op een speelse manier, zoals met het spel

"Patience". 

Een uitgever met een uitgebreid aanbod aan media - educatie en edutainment is AW Bruna. In de

brochure staat bij de programma’s de  leeftijdsgroep waar voor het is, aangegeven.

AW Bruna MultiMedia

Postbus 40203

35504 AA Utrecht

030 - 247 04 11

Daarnaast is in de (betere) boekhandel een groot aantal produkten verkrijgbaar op het gebied van

hobby’s, spelletjes etc. 

Websites:

http://www.junior.nl/junior/home.asp

voor kinderen, geeft ook "links voor kids". 

http://www.internetcollege.nl/ontspanning/

computerspelletjes

http://www.startpagina.nl/

de startpagina biedt links naar een groot aantal onderwerpen, zoals nieuws, wonen, vrije tijd, etc. 
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