
MAKER
SPACES

INSPIRATIEPAKKET

www.digitaleweek.be

Steden en gemeenten testten makerspaces op hun meerwaarde en hun toepasbaarheid in bibs en 

culturele centra. Nu ligt er een schat klaar van tips over fablabs, medialabs en artistieke 

labs. In deze bundel vind je vier inspirerende praktijken: van gemakkelijk tot moeilijk.  

Dromen en creëren jullie mee?

Dromen en creëren in makerspaces en creatieve ateliers
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Omschrijving activiteit

1       Kenniskloof en machtonsgelijkheid dichten

Zijn vrouwen een kansengroep?
Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn van doorslaggevend belang voor economisch succes en welvaart. Maar 
momenteel lijkt het vooral een mannenzaak, vooral in de IT- en start-upsector zijn vrouwen zwaar ondervertegenwoor-
digd. Door onderwijskeuzes, door gebrek aan rolmodellen en door het vooroordeel dat technologie een mannenzaak is, 
lopen vrouwen achterstand op in STEAM-kennis en -beroepen (science, technology, engineering, arts and mathematics). 

Het is cruciaal dat vrouwen die kloof en die machtsongelijkheid dichten zodat ze een stem en aandeel hebben in hoe de 
wereld er morgen uitziet. Ondanks veel inspanningen daalt het aandeel van vrouwen in wetenschappelijke studierichtin-
gen of op de werkvloer nog verder. De huidige cijfers zijn lager dan tien of twintig jaar geleden. 

Waarom?
Meisjes boeken voor de meeste vakken dezelfde tot betere resultaten dan jongens, ook voor wetenschappen en wiskun-
de. Toch geloven meisjes dat ze er minder aanleg voor hebben. Ze onderschatten niet alleen hun prestaties maar gaan er 
ook vaak van uit dat jongens meer kans hebben om te slagen in wetenschappelijke hogere studies. 

Het gevolg is dat meisjes minder vaak kiezen voor exacte wetenschappen en informatica in het hoger onderwijs, ook al is 
de interesse er wel. Dat heeft gevolgen op de werkvloer en op het gebrek aan rolmodellen.

Wat kun je doen?
Fablabs en makerspaces bereiken veel jongens en mannen. Meisjes en vrouwen beschouwen de makerspaces soms als 
een bedreigende plek. Ze durven minder gemakkelijk vragen te stellen of ervaren zelfs een te grote drempel om er binnen 
te stappen. Door makeractiviteiten te organiseren op plaatsen die veilig aanvoelen voor vrouwen en meisjes, kun je die 
drempel wegwerken. Bibliotheken zijn een goed voorbeeld. Vrouwen komen er vaak en ervaren de bib als een veilige plek 
waar je informeel kunt bijleren. 

Sommige organisaties kiezen voor programmeersessies alleen voor meisjes of vrouwen. Vaak organiseren ze een paar 
sessies totdat de vrouwen zelfverzekerd genoeg zijn om door te stromen naar gemengde groepen. Ook het format van de 
activiteit is belangrijk. Het LonderLab bereikt bijvoorbeeld veel vrouwen dankzij hun samenwerking met het naaicafé en 
Fablab Erpe-Mere bereikt meisjes door workshops te organiseren rond juwelen, slim textiel en naaien.

2      Voor meisjes en vrouwen

•  Werk een visie uit rond programmeren voor vrouwen en andere kansengroepen en laat zo de meerwaarde van je wer-
king zien.

• Zorg voor herkenbare foto’s en beelden in je promotiemateriaal voor makeractiviteiten. 
•  Ga op zoek naar formats die meisjes aanspreken: werk rond juwelen, coderen met kralen (zonder computers), leren 

coderen aan de hand van naaien (zonder computers).
• Of werk met genderneutrale projecten waardoor zowel jongens als meisjes zich aangesproken voelen. 
• Werk samen met organisaties die ervaring hebben met trajecten voor vrouwen en meisjes.

PROGRAMMEREN VOOR MEISJES 
EN VROUWEN
Moeilijkheidsgraad

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De 
Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt 
gemaakt van de informatie in deze publicatie.
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3       Succesfactoren

CoderDojo vzw en Digitale Wolven vzw hebben veel ervaring met codeersessies voor meisjes. Hun ervaring is dat ses-
sies exclusief voor meisjes erg goed werken als tijdelijk traject en uiteindelijk meer deelnemers naar gemengde groepen 
lokken. Na een paar sessies voelen meisjes zich vaak al zelfverzekerd genoeg om aan te sluiten bij de coderdojo of andere 
gemengde groepen.

4       Interessant extra materiaal

• CoderDojo vzw: https://www.coderdojobelgium.be/nl 
• Digitale Wolven: http://www.digitalewolven.be/ 
•  Ruby/Rail Girls werd opgericht door de Finse schrijfster en programmeur Linda Liukas. Ze wil met haar ngo de achter-

stand van vrouwen in programmeren wegwerken: http://rubybelgium.be/
• Digital Leadership Institute-Inclusive Digital Transformation: http://dlii.org/
•  Op het internet en Pinterest vind je heel wat bronnen met relevante informatie en leuke tips en ideeën om program-

meersessies voor meisjes te organiseren. 



pagina 4 / 11

Omschrijving activiteit

1       De allerkleinsten al spelend leren programmeren

Codegeletterdheid voor kinderen 
In een toekomst waarin technologie elke dag belangrijker wordt en die voor een groot deel bepaald gaat worden door 
computers is het belangrijk dat jongeren nu al leren hoe code werkt. Naast vreemde talen, wiskunde en aardrijkskunde 
moeten kinderen ook leren programmeren. Dat heeft niet zozeer met computers te maken en je hoeft er geen nerd voor 
te zijn. Het is een manier van denken: grote problemen opdelen in kleine stapjes, zodat een computer die kan oplossen. 
Het komt vooral neer op logisch denken en problemen oplossen. Er zijn verschillende activiteiten en tools om de aller-
kleinsten al spelend in te wijden.

Programmeerpakket voor kleuters 
De bib in Vilvoorde werkt samen met leerkrachten aan de e-vaardigheden van de allerkleinsten. Samen met de biblio-
theken van Wemmel en Steenokkerzeel bieden ze een programmeerpakket aan voor kleuters en kinderen uit het eerste 
leerjaar. Leerkrachten kunnen het pakket lenen uit de bib. Wat er in zit: bee-bots, een voorleesboek rond coderen voor 
kleuters, en opdrachten voor leerkrachten met speciale visuele matten.

Het aanbod kadert in de andere activiteiten van de bib rond e-geletterdheid en de werking voor de Digitale Week. De bib 
werkt al lang samen met CoderDojo Belgium vzw en vrijwilligers.

2       Voor kleuters

• Kinderen van 3 tot 6 jaar
• Leerkrachten

3       Praktische omkadering

Bee-bots 
In het pakket zitten bee-bots: motorisch aangestuurde bijtjes die kinderen spelend leren programmeren. Oefeningen met 
de bots zijn goed voor ruimtelijk inzicht, samenwerken en probleemoplossende vaardigheden. 

Boeken over coderen voor kleuters
In het pakket in Vilvoorde zit ook het voorleesboek Hello Ruby, een avontuurlijk sprookje over programmeren. Kinderen 
leren van het fictieve meisje Ruby de basis van programmeren. Het is een boek van de gedreven Finse schrijfster en pro-
grammeur Linda Liukas. Zij richtte ook de ngo Rail Girls op die de achterstand van meisjes in programmeren wil wegwer-
ken. 

Een pakket met opdrachten voor in de klas
Verder zitten er in het pakket opdrachten voor de leerkracht om met de kleuters in de klas te oefenen. Daarvoor kochten 
de bibs speciale speelmatten aan voor bee-bot die leerkrachten ondersteunen om opdrachten uit te werken. De op-
drachten zijn bedoeld voor kleuters, en dus vooral visueel. Een opdracht is bijvoorbeeld: steek de rivier over en ga naar de 
vulkaan. De bibs vragen de leerkrachten om hun lesmateriaal te delen en een kopie achter te laten in de koffer.

CODEREN VOOR KLEUTERS

Moeilijkheidsgraad



pagina 5 / 11

4       Interessant extra materiaal

• Bee-bots: http://b-bot.nl/ 
• Hello Ruby: http://www.helloruby.com/nl 
• Rail Girls: http://railsgirls.com/ 
•  TED talk over het belang van programmeren van Linda Liukas: https://www.ted.com/talks/linda_liukas_a_delightful_

way_to_teach_kids_about_computers 
•  Een voorbeeld van speelmatten voor bee-botopdrachten: http://www.baert.com/product-detail?HrNr=0&SrNr=0&Ar-

tikelId=176575 
•  Ben je op zoek naar een voorbeeld van een bruikleenovereenkomst? Neem dan contact op met Cultuurconnect voor 

een template.
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Omschrijving activiteit

1       Experimenteren met open source hard- en software

Reactie tegen blind consumentisme
Een makerspace is een coöperatieve werkplaats waar mensen kunnen experimenteren met open source hard- en software. 
Aan de basis ligt de makersgedachte: kennis, processen en ontwerpen delen op onlineplatformen, zodat iedereen ermee 
aan de slag kan gaan. De makerbeweging begon als reactie tegen blind consumentisme en monopolies in de bedrijfs-
wereld. De beweging wil zoveel mogelijk open source en zonder patenten werken. Makers werken samen via internet en 
technologie en leren van elk project en van elkaar. In veel makerspaces zijn er ook cursussen en workshops voor geïnteres-
seerden. Computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen zijn de machines die het vaakst geassocieerd worden met makers-
paces, maar absoluut nodig zijn ze niet.

2       Inspirerende praktijk

Werken rond één toestel?
In Londerzeel onderzoeken ze hoe je het onhaalbare en onbetaalbare concept van een makerspace of fablab kunt herlei-
den tot de essentie, door te focussen op het meest gebruikte, meest veelzijdige én meest laagdrempelige toestel van een 
fablab: de lasercutter. 

In LonderLab brengt de bibliotheek van Londerzeel leerkrachten samen met kunstenaars, technologische tovenaars en 
een brede waaier geïnteresseerden volgens het teach-the-teacherprincipe. In de tweewekelijkse bijeenkomsten leren de 
aanwezigen zelfstandig met het toestel werken en geven ze hun kennis en inspiratie door aan anderen. Als extra service 
krijgen mensen met minimale begeleiding toegang tot het toestel als de bib open is.

Er is ook een beperkt aanbod workshops voor beginners. Zij krijgen een introductie over de werking van het toestel en 
inspiratie over mogelijke projecten. De bedoeling is dat deelnemers daarna zelfstandig aan de slag gaan met minimale 
begeleiding van vrijwilligers en peer-to-peerondersteuning. Het Lab startte met twee vrijwilligers en leidt regelmatige 
bezoekers op tot vrijwilligers.

ORGANISEER FABLABSESSIES 
ROND ÉÉN TOESTEL
Moeilijkheidsgraad
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3       Voor jongeren van 0 tot 77+ 

De activiteit is voor al deze doelgroepen getest en goedgekeurd:
• Kinderen (0-6 jaar)
• Kinderen (7-12 jaar)
• Jongeren (13-18 jaar)
• Volwassenen (19-65 jaar)
• Senioren (>65 jaar)
• Mensen met een beperking
• Mensen in armoede of kansarmoede
• Etnisch-culturele minderheden
• Werkzoekenden
• Laaggeletterden
• Professionelen
• Iedereen

4       Drie stappen

Stap 1: Breng gelijkaardige initiatieven in kaart
Om te achterhalen wat een makerspace kan betekenen voor je gemeente, vertrek je het best van een analyse van wat er al 
is. Denk aan: organisaties die workshops geven, scholen met maakmateriaal, zelfgeorganiseerde of private fablabs, coder-
dojo’s, open experimenteerruimtes vanuit kunsten of jeugd, informele netwerken van burgers. 

Stap 2: Maak een inventaris van wat je nodig hebt voor je makeractiviteiten
De makerspace of activiteit waarmee je start, moet relevant zijn voor de omgeving, en dat hangt af van welke concepten 
van makerspaces er al zijn in de buurt. Welke behoeften zijn nog ongedekt? Heeft een school bijvoorbeeld al een fablab 
en zijn er eerder meer informele leermogelijkheden nodig? Voor welk toestel kies je het best? Wat ontbreekt nog in het 
aanbod? 

Stap 3: Breng mogelijke samenwerkingen in kaart 
Zoek aansluiting of werk samen met spelers die al actief zijn in de buurt. Of speel een verbindende rol en breng partners 
samen. 

Ga niet over één nacht ijs. Makeractiviteiten kunnen dure bevliegingen zijn. Creëer meerwaarde. Dat kan door met één 
bepaalde doelgroep te werken of een partnerschap op te zetten voor een bijzondere kruisbestuiving.

5       Aandachtspunten

• Hou je groepen klein als je met maar één toestel werkt. Het LonderLab werkt met hooguit twintig mensen per sessie.
•  Zorg voor genoeg wificapaciteit. Heb je niet genoeg laptops of computers? Vraag mensen dan om hun eigen toestel 

mee te brengen en het programma op voorhand te installeren.
•  Deel je ontwerpen. Dat wordt weleens vergeten. Toch is het cruciaal in de filosofie van de makersbeweging: open 

source werken en kennis delen. In het LonderLab moeten deelnemers hun ontwerp delen met een creative commonsli-
centie en maken ze een formulier aan met aandachtspunten in het maakproces. Alles komt op de website.



pagina 8 / 11

6      Succesfactoren

Toon je meerwaarde door te werken rond doelgroepen
Het LonderLab bereikte veel vrouwen. Dat is opmerkelijk want het is een knelpunt voor veel makerspaces en fablabs. Door 
onderwijskeuzes en door het vooroordeel dat technologie niets voor vrouwen is, hebben vrouwen een enorme achter-
stand in STEAM-vaardigheden en -beroepen (science, technology, engineering, arts and mathematics). 

Dat heeft ook veel te maken met de plek van het LonderLab. Bibliotheekbezoekers zijn vaak vrouwen. Ze ervaren de bib als 
een veilige plek en hoeven geen drempel te nemen zoals in een fablab. Bovendien werkt LonderLab samen met het naai-
café. Ze kochten vilt en zijde om te lasercutten, en experimenteren volop met flockfolie en laserflexfolie. Materiaal waar je 
opdrukken en motieven mee kunt maken en waar de naaiclub zich graag wat meer in verdiept. 

Het LonderLab wil ook samenwerken met het OCMW. Sommige OCMW-doelgroepen komen al in de bibliotheek naar 
praatgroepen Nederlands, en voor wifi, computers en de spelotheek. Voor die ouders en kinderen werkt het LonderLab 
een kennismakingsaanbod uit. 

Ga voor een eenvoudig en veelzijdig toestel
Een lasercutter is een relatief eenvoudig toestel om te besturen. Het is vergelijkbaar met een printer en ook het onderhoud 
is haalbaar met wat zelfstudie en af en toe wat ondersteuning.

7       Interessant extra materiaal

https://www.londerlab.be/
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Omschrijving activiteit

1       Bib is ideale plek om informeel te leren

Makervaardigheden worden met de dag belangrijker
Inzicht in de nieuwste technologieën is belangrijk om er kritisch mee om te gaan. Het onderwijs organiseert formele 
leertrajecten in STEAM-richtingen (science, technology, engineering, arts and mathematics) maar veel mensen kunnen 
daarbuiten nergens terecht om zich te informeren en informeel bij te leren. Samen met publieke en private partners kan 
de bib of het cultuurcentrum een informele leerplek vorm geven rond makervaardigheden: fysiek, online en als verbinder 
tussen mensen en organisaties. 

Het fablab in Erpe-Mere biedt interessante formules aan rond informeel leren die je ook zelf kunt toepassen. De formats 
gaan verder dan demonstraties en lopen over een langere periode. Zo kunnen jongeren van alle leeftijden vaardigheden 
leren en aan hun projecten werken in hun eigen ritme. Het fablab is vooral gericht op educatie. De drempel is dan ook 
lager dan in de meeste andere fablabs.

Fablabkampen
In de paasvakantie en de zomervakantie organiseren ze in Erpe-Mere fablabkampen voor jongeren van 8 tot 14 jaar met 
belangstelling voor technologie en creatie. Ze werken met een lasersnijder, een 3D-printer, een vinylsnijder, een vacuum-
former en verschillende elektronicatools. Ook tools om te programmeren, bouwen en programmeren in lego met Mind-
storms en Lego WeDo.
 
Makethlons
In de kerstvakantie organiseren ze soms tweedaagse makethlons waarin jongeren van 12 tot 18 in het fablab aan het werk 
gaan om in twee dagen (12 uur) een geïntegreerd project te realiseren, zoals een me-arm, een walking robot of een 3D-illu-
sie-ledlamp.

STEAM-namiddagen
Jongeren knutselen vijf woensdagnamiddagen hun eigen projecten in elkaar in kleine groepjes. Ze krijgen demonstraties 
en basisvaardigheden aangeleerd en gaan van kijken en leren naar maken. Er wordt veel gecodeerd met Lego, Scratch en 
Microduino en op de STEAM-namiddagen testen ze ook nieuwe tools uit.

Workshops
Makers van 14 tot 99 kunnen terecht in het fablab voor basisworkshops rond lasersnijden, 3D-printen en arduino. Regel-
matig zijn er ook doe-het-zelfprojecten rond arduino of lasersnijden en vacuumformen: mallen maken, maak zelf je eigen 
fineer notebook, maak je eigen 3D-illusie-ledlamp, maak zelf je juwelen.

2       Voor makers van alle leeftijden

• Kinderen (0-6 jaar)
• Kinderen (7-12 jaar)
• Jongeren (13-18 jaar)
• Makers van alle leeftijden

ORGANISEER INFORMELE LEERMO-
MENTEN ROND MAKERSACTIVITEITEN

Moeilijkheidsgraad
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3       Aandachtspunten

Behoefte en kostprijs
Budget en ruimte vrijmaken voor een makerspace met een imposante 3D-printer, een 360°-camera of een sympathiek 
robotje is leuk voor de toeschouwer als kennismaking, maar het moet wel kaderen in een bredere ambitie: toeschouwers 
worden makers die het artistieke, sociale of educatieve proces mee vorm geven. Technologie heeft omkadering nodig. 

Onderzoek dus eerst wat je echt nodig hebt. Is het wel nodig om zelf dure toestellen te kopen en te onderhouden? Of 
kun je een leemte opvullen door één bepaald soort apparatuur te kopen zoals een lasercutter, digitale opnameapparatuur 
of laptops? Misschien hoef je niets aan te kopen, maar heb je eerder iemand nodig die een coachende rol opneemt om 
vrijwilligers, artiesten, scholen, jongeren en andere lokale doelgroepen toe te leiden of te verbinden. Ook zonder te inves-
teren in dure tools of machines kun je makers ondersteunen, bijvoorbeeld door een ruimte beschikbaar te stellen, zoals de 
bib van Puurs doet (FabLab Klein-Brabant).

Doelgroepen
Door onderwijskeuzes, door gebrek aan rolmodellen en door het vooroordeel dat technologie een mannenzaak is, lopen 
vrouwen zwaar achterstand op in STEAM-kennis en -beroepen. Het is cruciaal dat vrouwen die kloof dichten zodat ze een 
stem en aandeel hebben in hoe de wereld er morgen uitziet. Fablab Erpe-Mere bewaakt de genderbalans door meisjes 
gericht aan te spreken om mee te doen en door de activiteiten af te stemmen op de interesses van meisjes. Zo werken ze 
rond juwelen en slim textiel in plaats van alleen maar robots in elkaar te knutselen. Ook mensen met een kwetsbare sociale 
en economische achtergrond hebben minder kansen om STEAM-vaardigheden te leren. Het fablab in Erpe-Mere werkt 
daarom ook met de UiTPAS.

Kennis delen
Open kennis delen zit in het DNA en is een van de ontstaansredenen van de makersbeweging. Bedoeling is elk ontwerp 
online te zetten zodat andere makers ervan kunnen leren of het kunnen verfijnen. Dat is tijdrovend en schiet er vaak bij in. 
Er zijn heel wat makerspaces die uiteindelijk bijna niets delen. In Erpe-Mere vinden ze delen belangrijk: ze moedigen alle 
deelnemers aan om hun ontwerpen te delen op de website van het fablab of op Thingiverse.

4       Drie stappen

Stap 1: Maak een inventaris van je behoeften rond makeractiviteiten
Om te achterhalen of je gemeente behoefte heeft aan informeel leren rond makertechnologie, vertrek je het best van een 
analyse van wat er al is. Denk aan organisaties die workshops geven, scholen met maakmateriaal, zelfgeorganiseerde of 
private fablabs, coderdojo’s, open experimenteerruimtes vanuit kunsten of jeugd, informele netwerken van burgers.

Stap 2: Breng samenwerkingen in kaart
Zoek aansluiting of werk samen met spelers die al actief zijn in de buurt. Of speel een verbindende rol en breng partners 
samen. 

Stap 3: Bekijk hoever je financieel kunt springen
Ga niet over één nacht ijs. Makeractiviteiten kunnen dure bevliegingen zijn. Creëer meerwaarde. Dat kan door met één 
bepaalde doelgroep te werken of een partnerschap op te zetten voor een bijzondere kruisbestuiving.



5       Succesfactoren

Vrijwilligers 
Het fablab Erpe-Mere rekent sterk op vrijwilligers. Mensen met uiteenlopende profielen: van leerkrachten over kunste-
naars tot ingenieurs. Ook twee jongeren van 15 begeleiden deelnemers en nemen een deel van de werking op zich. De 
vrijwilligers krijgen in het begin een opleiding over het gebruik van de toestellen en zijn daarna elk verantwoordelijk voor 
een toestel.

6      Interessant extra materiaal

• https://www.fablaberpemere.be/ 
• https://www.thingiverse.com/
• https://sites.google.com/sjsmere.be/fablaberpemere-stem/startpagina (vooral gericht op basisonderwijs)



DIGITALE 
SENIOREN

INSPIRATIEPAKKET

www.digitaleweek.be

Senioren op een laagdrempelige helpen met hun eigen smartphone, tablet of laptop. Met een 

brei- of naaiclub de mogelijkheden verkennen van YouTube, Facebook en Pinterest. Oma’s en 

opa’s die digitaal voorlezen. Of zelfs digitale verhalen creëren? Ook met senioren kun je 

veel digitale kanten uit. 

Tips om je event te organiseren
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Omschrijving activiteit

1       Laagdrempelig spreekuur om senioren te helpen  
          met pc, gsm of tablet

Een pc die hapert, een smartphone die niet getemd raakt. Senioren hebben weleens problemen met digitale media. Ze 
doen dan vaak een beroep op hun kinderen, kleinkinderen of de pc-winkel. Het is niet eenvoudig als je anderen voor elk 
digitaal wissewasje moet lastigvallen.
 
Daarom is een laagdrempelige activiteit zoals Digidokter een mooie manier om mensen te helpen met hun eigen smartp-
hone, tablet of laptop. Digidokter is een initiatief van Bibliotheek Kortrijk en Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaan-
deren. Het concept: een uurtje lezing en dan een ‘spreekuur’ voor alle vragen. De lezing kanaliseert de vragen. Het initiatief 
is ondertussen uitgebreid naar andere regio’s in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen: Wevelgem, Zwevegem, Lange Munte 
(buurtbib Kortrijk), Roeselare, Staden, Ingelmunster, Avelgem, Tielt en Waregem. Ook in andere bibliotheken zijn er on-
dertussen Digidokters, zoals in Geel, Kortenberg, Deurne en Sint-Gillis-Waas. Een Digidokter kan in een bibliotheek, maar 
werkt evengoed in een dienstencentrum, een sociaal huis, een OCMW of bij een lokale vereniging.

Het antwerpen.be-centrum organiseert een vergelijkbaar concept, ‘Proevertjes’. In korte workshops krijgen senioren eerst 
uitleg. Na de pauze werken ze in hun eigen tempo en met hun eigen gegevens, ondersteund door een lesgever en een 
begeleider. De senioren gaan bijvoorbeeld aan de slag met hun smartphone. Een echte beginner leert er bellen, opnemen, 
sms’en en een contact toevoegen. Andere media die aan bod kunnen komen, zijn Skype, Facebook, Whatsapp of Google 
Drive.

Het concept is perfect op de maat van senioren: persoonlijk, laagdrempelig en niet te schools. Daardoor bereik je ook se-
nioren die minder geïnteresseerd zijn in echte cursussen: de doelgroep die moeilijk te bereiken is en het echt nodig heeft. 
 
Je kunt deze activiteit één keer organiseren. Maar nóg interessanter is het om eerst Digidokter of Proevertje te organiseren 
in de Digitale Week en daarna elke week of elke maand een nieuw moment te plannen.

2      Specifiek voor senioren 

 Deze activiteit is getest en goedgekeurd voor:
• Volwassenen (19-65 jaar)
• 65-plussers
• Laaggeletterden

DIGIDOKTER & PROEVERTJES:  
EERSTE HULP VOOR KNOPPENKENNIS

Moeilijkheidsgraad

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt
gemaakt van de informatie in deze publicatie.
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3       Praktische omkadering 

Nodig
• Laptop, beamer, scherm, wifi
• Handleiding, presentatie

Voor het Proevertje brengen mensen eventueel hun eigen materiaal mee waarover ze vragen hebben.

Mogelijke externe lesgevers:
• Vormingplus: www.vormingplus.be 
• BiB IDee: http://bibidee.blogspot.be/ 
• Appstublieft: http://www.appstublieft.be/ 
• Seniornet: http://www.seniornetvlaanderen.be/ 
• antwerpen.be-centrum 

De activiteit duurt twee uur.
Digidokter kan voor groepen tot 40 personen. Proevertjes voor kleinere groepjes van vier tot zes personen.

4       Drie stappen

Stap 1: De activiteit voorbereiden
Overleg met andere organisaties voor senioren over een mogelijke plaats en datum. Vraag ook senioren zelf wat ze graag 
willen weten. Waar hebben ze problemen mee? Welke thema’s vinden ze interessant voor de Digidokter? Welke media 
hebben ze gekocht of welke programma’s willen ze in het Proevertje graag leren gebruiken? 

Stap 2: Een spreker engageren
Zoek een spreker die een interessante presentatie of workshop kan geven over het thema dat de senioren willen bespre-
ken. Ga eventueel vooraf al eens naar een sessie van die spreker: dan kun je inschatten of je spreker je publiek wel kan 
aanspreken, hoe sterk hij is in interactie en hoe goed hij antwoordt op of helpt bij persoonlijke vragen.

Stap 3: Promotie maken
Maak op tijd reclame voor je activiteit. Ga naar waar de senioren zelf komen: de OKRA-kring, de markt, het dienstencen-
trum. Spreek senioren persoonlijk aan. 
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5       Aandachtspunten

• Maak op tijd genoeg promotie.Werk daarvoor eventueel samen met seniorenorganisaties zoals OKRA, of met het 
lokale dienstencentrum. Je kunt de activiteit ook organiseren in het dienstencentrum zelf.

• Zorg voor een goede spreker of workshopbegeleider. Geef vooraf door welke thema’s de spreker of begeleider moet 
behandelen. Vraag om de topics, aanpak of presentatie op tijd te bezorgen, zodat je nog feedback kunt geven. Ga 
eventueel eerst een andere sessie van de spreker of workshopbegeleider volgen.

• Zorg voor koffie, water en thee.
• Denk goed na over het tijdstip van de sessie. Overleg met organisaties voor senioren in je gemeente wat het beste 

moment is. Zorg dat er geen overlap is met andere activiteiten. Sluit eventueel aan bij een andere populaire activiteit.
• Geef deelnemers de kans om ook onder vier ogen een vraag te stellen. Dat maakt het persoonlijker en laagdrempeliger.
• Zorg dat de workshopbegeleider kan inspelen op de diversiteit van merken en besturingssystemen 

Digidokter  
Plan een thema dat aansluit bij de leefwereld van de senioren, bijvoorbeeld zorgapps, onlinebankieren, Google Maps en 
fietsroutes, skypen met de kleinkinderen, foto’s nemen met de smartphone.

Proevertje
Baken de inhoud van de les goed af.

6      Succesfactoren

• Een ongedwongen en informele sfeer
• Een beperkt engagement (geen cursus die je moet doorlopen)
• Werken met eigen materiaal en gegevens

Digidokter
• Vraag een haalbare toegangsprijs: minder dan 5 euro. Een kleine toegangsprijs voorkomt dat ingeschreven mensen niet 

komen opdagen. 
• Kies brede thema’s die veel senioren interesseren.
• Leg het accent op interactie (spreekuur), niet op informatieoverdracht (lezing).
 
Proevertje
• Werk met kleine groepen.
• Laat deelnemers de theorie onmiddellijk zelf uitproberen.

7      Interessant extra materiaal

Digidokters
• https://www.vormingplusmzw.be/digidokter-ict-hulp-de-bibliotheek
• https://www.kortrijk.be/bibliotheek/digidokter 
• https://mediawijs.be/dossiers/dossier-wijze-senioren/consultatie-digidokter
 
Digital Champion Saskia Van Uffelen over Corneel, de digidokter in Deurne:
• http://www.tijd.be/opinie/column/Corneel/9482782 

Proevertjes antwerpen.be centrum
• https://www.digipolis.be/je-eerste-multimedia-stappen-zet-je-het-antwerpenbe-centrum
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Omschrijving activiteit

1       Brei- of naaiclub op YouTube, Facebook en Pinterest

Soms zijn senioren niet of weinig gemotiveerd om zelf te experimenteren met media: ze voelen
zich te oud of begrijpen niet de meerwaarde van media voor hun leven. 

Breien of naaien hebben weinig te maken met media. Toch vind je op heel wat media inspiratie of patronen. Vaak weten 
senioren nauwelijks dat ze op YouTube of Pinterest terechtkunnen voor een schat aan nuttige informatie. 

Het breibedrijf van Cybersoek of de cursus naaien met sociale media van Maks zijn mooie voorbeelden van hoe je ze toch 
kunt prikkelen door uit te gaan van hun eigen interesse. Cybersoek organiseert een breiclub voor geïnteresseerden. Ze 
zorgen niet alleen voor al het nodige breimateriaal. Het breiwerk is tegelijk een instap om te werken aan digitale vaardig-
heden. Ze nemen foto’s van de breiwerkjes en laten mensen bloggen over de breilessen. Maks toont in de workshop de 
voordelen van sociale media om een naaiwerkje te creëren. 

Naaien en breien zijn weer in. Dat betekent dat je in elke uithoek wel een naai- of breiclub vindt. 
Niet alleen voor senioren. Ook twintigers en dertigers komen graag naar de clubs. Zij werken uitgebreid met YouTube, 
Facebookgroepen of Pinterest. Met deze activiteit werk je aan de digitale kennis en vaardigheden van senioren en tegelijk 
aan sociale cohesie door verschillende generaties te laten samenwerken. 

Probeer duo’s samen te stellen van telkens één jongere en één oudere deelnemer die elkaar op sleeptouw nemen. De se-
nior heeft wellicht meer ervaring met breien of naaien, de junior meer met media. Allebei brengen ze hun eigen expertise 
in. Toon de senioren niet alleen wat kan, maar leer ze ook hoe ze zelf kunnen surfen op YouTube of een Pinterestaccount 
aanmaken.

2       Specifiek voor senioren

Deze activiteit is getest en goedgekeurd voor:
• Volwassenen (19-65 jaar)
• 65-plussers

DE DIGITALE BREI- OF NAAICLUB: VERTREK 
VAN DE INTERESSE VAN SENIOREN

Moeilijkheidsgraad
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3       Praktische omkadering

Nodig
• Naai- of breigerief 

Eventueel brengen mensen hun eigen brei- of naaigerief mee. Of sluit aan bij een bestaand initiatief waar ze het nodi-
ge materiaal hebben.

• Een tablet of laptop per duo (één senior en één jongere volwassene) om online inspiratie te vinden. Een goede wifiver-
binding.

• Maak zelf een presentatie of laat de jongere deelnemers mooie voorbeelden presenteren van patronen en filmpjes op 
YouTube met tips en ideeën.  

Mogelijke externe lesgevers:
• Maks vzw: https://maksvzw.org/projects/gebruik-de-sociale-media-om-te-leren-naaien/ 
• Femma: http://www.femma.be/nl/workshops/naaien 
• Of steek je licht even op bij andere mediawijze organisaties zoals Link in de Kabel, Mentor of LINC (Centrum voor 

Lezen en Informatie). 

De activiteit duurt twee uur.
Beperk je brei- of naaiclub tot hooguit tien duo’s.

4       Vier stappen

Stap 1: De activiteit voorbereiden
Kies een moment waarop zowel senioren als jongere volwassenen vrij zijn, dus het liefst ’s avonds of in het weekend. Vraag 
ook geïnteresseerden zelf wat het meest geschikte moment is. Of sluit aan bij een brei- of naaimoment dat al bestaat. Je 
kunt ook samenwerken met een organisatie als Femma die naaiworkshops organiseert. Zoek eventueel ook sponsoring. 
Misschien wil Veritas je wel trakteren op een paar mooie stofjes?

Stap 2: Een lesgever of facilitator engageren
De deelnemers kunnen leren van een lesgever of van elkaar. Vraag je geen lesgever? Engageer dan toch een ‘facilitator’: 
die licht in de eerste bijeenkomst het concept toe, stimuleert de mensen om ervaringen uit te wisselen, en geeft zelf 
digitale tips. Plan al van bij het begin een afsluitend moment waarop de senioren zelf een Pinterestaccount aanmaken of 
surfen naar YouTube. Vraag de jongere deelnemers om de senioren de digitale weg te wijzen, maar laat de senioren wel 
zelf ontdekken en proberen. Vraag ook van bij het begin iemand om foto’s te nemen.

Stap 3: Promotie maken
Maak op tijd reclame voor je activiteit. Ga naar waar de senioren zelf komen: de OKRA-kring, de markt, het dienstencen-
trum. Spreek senioren persoonlijk aan. Doe dat ook met de jongere volwassenen. Ga eventueel langs bij het Huis van het 
Kind of bij scholen. Mail de plaatselijke brei- en naaiclubs of ga er even langs. Betrek eventueel ook Femma bij je initiatief: 
zij bereiken veel vrouwen van alle leeftijden.

Stap 4: Een vervolg aan je activiteit breien
Bundel de resultaten van je activiteit op een Pinterestpagina. Brei eventueel een vervolgtraject aan je eerste sessie. Het 
breibedrijf van Cybersoek suggereert een blog waar de deelnemers hun verhaal kwijt kunnen en hun breiwerk tonen. 
Integreer andere digitale activiteiten in je vervolgactiviteiten: bijvoorbeeld een beknopte cursus digitale fotografie om de 
brei- en naaiwerkjes mooi in beeld te brengen.

https://maksvzw.org/projects/gebruik-de-sociale-media-om-te-leren-naaien/
http://www.femma.be/nl/workshops/naaien
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5       Aandachtspunten

• Maak op tijd genoeg promotie. Spreek zowel netwerken van senioren aan als van jongere volwassenen. 
• Zoek een neutrale, centraal gelegen locatie die de twee doelgroepen kennen. Kleed ze een beetje gezellig aan  

als dat nodig is.
• Zorg voor het nodige materiaal om te breien of te naaien. Spreek daarvoor eventueel een sponsor aan zoals Veritas. 
• Zorg voor digitaal materiaal dat de duo’s kunnen gebruiken. Check vooraf het wifinetwerk.
• Zorg voor een goede workshopgever of facilitator die het gesprek tussen de duo’s bevordert. Selecteer iemand die de 

twee doelgroepen kan aanspreken: dynamisch genoeg voor de jongere volwassenen, en met respect voor het tempo 
van de senioren.

• Zorg voor een goede spreker of workshopbegeleider. Geef vooraf door welke thema’s de spreker of begeleider moet 
behandelen. Vraag om de topics, aanpak of presentatie op tijd te bezorgen, zodat je nog feedback kunt geven. Ga 
eventueel eerst een andere sessie van de spreker of workshopbegeleider volgen.

• Zorg voor koffie, water en thee.

6      Succesfactoren

• Een ongedwongen en informele sfeer om te leren
• Vertrekken van de interesse van de deelnemers en daar digitale media aan koppelen
• Sociale cohesie tussen verschillende generatie bevorderen en senioren versterken vanuit hun eigen kracht en hun 

eigen kennis over naaien of breien

7      Interessant extra materiaal

Breibedrijf Cybersoek: http://www.breibedrijf.nl/  
Maks vzw: https://maksvzw.org/projects/gebruik-de-sociale-media-om-te-leren-naaien/ 
Femma: http://www.femma.be/nl/workshops/naaien 
Pinterest: https://www.pinterest.com/allfreesewing/ 

Blogs
http://emmaenmona.blogspot.be
http://levenmetliv.blogspot.be/
http://byevamaria.blogspot.be/
http://www.straight-grain.com/?page_id=1914
http://molemiekesnaaiblog.blogspot.be/
http://www.froukemaakt.be/
https://www.lamaisonvictor.com/

Facebookgroepen 
Naaien voor vriendinnen
Naaien voor kids
Naaien voor beginners

http://www.breibedrijf.nl/
https://maksvzw.org/projects/gebruik-de-sociale-media-om-te-leren-naaien/
http://www.femma.be/nl/workshops/naaien
https://www.pinterest.com/allfreesewing/
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Omschrijving activiteit

1       Ideaal om te leren genieten van voorleesverhalen

Er verschijnen wel vaker doemberichten over de teloorgang van de voorleescultuur. Vooral voor kinderen die van huis 
uit weinig voorleescultuur hebben, is digitaal voorlezen ideaal: ze doen meer kennis en nieuwe woordenschat op in een 
digitaal dan in een klassiek voorleesmoment. Zeker voor die kinderen kan het de ideale manier zijn om te leren genieten 
van voorleesverhalen.

Innovatiecellen promoten digitale leeservaringen met veel toeters en bellen. Het Centrum voor Lezen en Informatie LINC 
zet volop in op digitale voorleeservaringen en deelt graag zijn bevindingen met lokale initiatieven voor de Digitale Week. 

Hoe het komt dat kinderen gemakkelijker nieuwe woordenschat leren in een digitaal voorleesmoment? In goede digitale 
prentenboeken worden ingewikkelde woorden bijvoorbeeld ondersteund door een animatie. Gaat het verhaal over de 
boer die de koe melkt? Dan zoomt de animatie in op de uier van de koe. Dat vergroot de actieve woordenschat van kinde-
ren sneller dan als ze hetzelfde boek en dezelfde woorden statisch voorgelezen krijgen. Een goede klassieke voorlezer kan 
natuurlijk evengoed digitaal voorlezen.

2       Specifiek voor oma’s, opa’s en hun kleinkinderen

Deze activiteit is getest en goedgekeurd voor:
• Peuters, kleuters en jongere kinderen
• Volwassenen (19-65 jaar)
• Grootouders 

3       Praktische omkadering

Nodig
• Tablets
• Apps die je downloadt op de tablets 

De vorming of workshop duurt 2 uur. De inloopactiviteit kan wat langer duren.
De groep kan zo groot worden als je computerpark toelaat: zolang je maar 1 tablet hebt per 3 deelnemers.

DIGITAAL VOORLEZEN VOOR EN 
MET OMA’S EN OPA’S
Moeilijkheidsgraad



pagina 9 / 13

4       Aandachtspunten

Fase 1: Voorbereiding

Stap 1: Zoek een locatie en verzamel mensen 
Zoek een geschikte locatie om digitaal voor te lezen. Een plek waar veel mensen passeren en waar je tablets aanbiedt en de 
mensen uitnodigt om mee te doen? Als een van je vrijwilligers of medewerkers de activiteit trekt, kun je voorbijgangers even 
meeslepen in een digitaal vertelmoment.  
 
Wil je er een echte workshop van maken? Zoek dan een locatie die de intimiteit van voorlezen garandeert. Soms is het 
verleidelijk om te kiezen voor een klaslokaal, maar voor een voorleesmoment ga je toch beter op zoek naar een gezelliger 
opstelling. 
 
Voor een workshop kun je je richten op grootouders alleen. Een open inloopactiviteit is dan weer meer geschikt voor gezin-
nen die voorbijkomen en even willen stilstaan bij voorlezen. 

Stap 2: Doe je research
Lees je goed in over de verschillende soorten digitaal voorlezen. Daarvoor kun je je laten bijstaan door LINC vzw. 

Digitale statische prentenboeken
Die verhalen kun je afspelen op je tablet (Android, IOS en Windows), op je e-reader en op je computer. De mooiste verhalen 
vind je in de Play Store in de categorie boeken, in de iBookstore voor IOS of gewoon op je computer via Google of Pinterest.

Digitale dynamische prentenboeken
Die zijn vooral geschikt om af te spelen op je tablet. Je vindt weer de mooiste verhalen in de Play Store in de categorie boe-
ken, en in de iBookstore voor IOS.

Voorlees-apps
Voor voorlees-apps kun je terecht in de App Store (IOS) en in de Play Store (Android). Je speelt ze af op een tablet of smartp-
hone. Voor Windows zijn er ook voorlees-apps, maar dat blijft erg beperkt.

LINC vzw promoot digitaal voorlezen vooral als een fijne afwisseling tussendoor. Er zijn veel nieuwe mogelijkheden om klas-
siek voorlezen af te wisselen of te verrijken met digitale extra’s. Ook voor jouw organisatie is het een uitdaging die de moeite 
zeker waard is.

Zin om hier mee aan de slag te gaan? Hou de eigen appwinkel zeker de uitgelichte voorlees-apps en boeken in het oog. Het 
is onmogelijk om in deze fiche de laatste nieuwe leuke apps te brengen. Sites als Eduapp en Mijn Kind Online hebben een tof 
aanbod kwalitatieve apps opgelijst.

Stap 3 (optioneel): Lanceer zelf uitdagingen 
Het zou leuk zijn als je eigen voorleesvrijwilligers mee op de boot springen van de Digitale Week. Heb je Fundels of voor-
lees-apps? Dan is het voor vrijwilligers kwestie van er even mee te oefenen vóór ze zelf een activiteit begeleiden. 

Fase 2: De activiteit zelf

Maak je er een inloopactiviteit van? Dan is het zelfs niet nodig dat iemand de activiteit de hele tijd begeleidt. Het is natuurlijk 
wel leuk als een vrijwilliger of een medewerker het doelpubliek enthousiasmeert om eens een kijkje te komen nemen op de 
tablets. Zo kun je je gebruikers nog eens de uitleg geven over Fundels en antwoorden op vragen. 

Maak je er liever een workshop van voor je voorleesvrijwilligers? Daarvoor heb je een heel andere aanpak nodig. Neem zeker 
contact op met LINC vzw om je te laten bijstaan in de do’s en don’ts. Het komt erop neer dat je je vrijwilligers leert navige-
ren tussen verschillende digitale prentenboekvormen, dat je ze toestellen en apps leert bedienen en dat ze zich zelf even te 
pletter amuseren met digitale apps en prentenboeken. 

Fase 3: Het resultaat 

Niets brengt zo leuk de sfeer van digitaal voorlezen over als een kort filmpje of fotoverslag. Dat kun je dan delen op de socia-
le media van je organisatie. Voeg zeker de hashtag #digitaleweek toe. En hou de regels over portretrecht in de gaten als je 
gebruikers filmt.  

http://eduapp.nl/
https://projectmo6.wordpress.com/2015/05/11/digitaal-voorlezen/mijnkindonline.nl


pagina 10 / 13

5       Aandachtspunten

Digitaal voorlezen kan in alle mogelijke soorten en maten.  
 
Er zijn drie grote categorieën:

• Digitale statische of platte prentenboeken. Met platte digitale prentenboeken kom je het dichtst in de buurt van een 
papieren voorleeservaring. Vaak gaat het om bestaande prentenboeken die je digitaal kunt lezen alsof ze ingescand 
zijn. Die boeken doen wat een prentenboek moet doen: een verhaal brengen, zonder extraatjes, maar met veel aan-
dacht voor mooie prenten en verhalen. 

• Digitale dynamische of verrijkte prentenboeken. Met een verrijkt digitaal prentenboek ga je al een stapje verder. Met 
digitale extra’s die het verhaal opleuken. Vaak kun je een vertelstem aanzetten. Je vindt geanimeerde prenten. Met 
spelletjes of liedjes kun je in interactie gaan met de hoofdpersonages van je verhaal. Ondanks alle extra’s blijft het 
verhaal zelf wel nog altijd centraal staan. 

• Voorlees-apps. Met voorlees-apps verken je vaak alle mogelijkheden die een tablet te bieden heeft, opgehangen aan 
één prentenboek of aan verschillende verhalen. Je kunt een verhaal zelf lezen of laten voorlezen. Soms kun je zelfs je 
stem opnemen om het verhaal in te spreken en later opnieuw te beluisteren. Vaak zijn de prenten in dit soort verha-
len geanimeerd, vind je liedjes en stemmetjes en is er een uitgebreid aanbod puzzels en spelletjes, om achteraf aan 
na-verwerking te doen.

6      Succesfactoren

De leuke en waardevolle elementen van klassieke voorleeservaringen zijn vaak dezelfde als voor een digitale voorleesbele-
ving: een voorleesmoment wordt vooral waardevol als je met je publiek in interactie gaat over het verhaal, de personages 
en gebeurtenissen. Vaak bieden digitale boeken daar zelfs extra mogelijkheden voor, met hun liedjes, bewegende plaatjes 
en extraatjes.

Tegelijk ligt daar ook de valkuil van digitaal voorlezen. Verschuift de focus van je interactie over de inhoud van het verhaal 
(‘Zie jij waar Vos zich verstopt heeft? Klik maar. O, daar is hij!’) naar discussies over het medium (‘Blijf nu toch eens met je 
vingers van die iPad af’)? Dan gaat het helemaal fout, want zodra de aandacht afgeleid is van het verhaal zelf en verschuift 
naar de toeters en bellen errond, verlies je een waardevol stuk van je voorleeservaring.

7       Interessant extra materiaal

Hou in je eigen appwinkel zeker de uitgelichte voorleesapps en voorleesboeken in het oog. Het is onmogelijk om in deze 
fiche de laatste nieuwe leuke apps te brengen. Sites als Eduapp en Mijn Kind Online hebben een tof aanbod kwalitatieve 
apps opgelijst.

Voor een vorming kun je contact opnemen met LINC vzw: www.linc-vzw.be.

http://eduapp.nl/
https://projectmo6.wordpress.com/2015/05/11/digitaal-voorlezen/mijnkindonline.nl
http://www.linc-vzw.be
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Omschrijving activiteit

1       Digital storytelling geeft mensen een stem

In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarom besteedt de Digitale Week uitgebreid aandacht aan digitale partici-
patie. Digital storytelling is een eenvoudige, maar krachtige manier om mensen een stem te geven. Voor deze methodiek 
heb je wel wat tijd nodig. Bovendien kan het verhaal veel gevoelens losmaken bij mensen. Dit is dus een activiteit met dat 
extraatje meer. 
 
Een mooi participatief voorbeeld van digital storytelling met volwassenen en ouderen is Beste Buur, Beste Burgemeester. 
De toenmalige burgemeester van Antwerpen vroeg de bewoners: ‘Wat er leeft in A buurt?’ Vormingplus Antwerpen 
begeleidde de buurtbewoners om een digitaal verhaal te maken over hun wensen, dromen en kritieken. In zes sessies 
bedachten de buurtbewoners samen het verhaal dat ze wilden vertellen en digitaal in beeld brengen. De verhalen werden 
in de buurt verspreid op dvd, via de digitale kanalen van de buurt en via Facebook. 

Na Beste Buur, Beste Burgemeester werkte Vormingplus Antwerpen nog andere digital stories uit, zoals A place and its 
history en Toegankelijke buurt. Opnieuw twee inspirerende thema’s om met senioren te werken: de geschiedenis van een 
plaats om na te denken over wat er vandaag gebeurt en de toegankelijkheid van een buurt voor minder mobiele mensen. 
Ook Maks vzw doet geregeld aan digital storytelling. Ze werken vaak met jongeren, maar doen ook digital storytelling met 
volwassenen en in intergenerationele projecten.

2       Voor volwassenen en senioren 

Deze activiteit is getest en goedgekeurd voor:
• Volwassenen (19-65 jaar)
• 65-plussers
• Mensen met een beperking
• Mensen in armoede of in kansarmoede
• Etnisch-culturele minderheden
• Laaggeletterden

DIGITALE VERHALEN CREËREN 
MET VOLWASSENEN EN SENIOREN

Moeilijkheidsgraad
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3       Praktische omkadering

Nodig materiaal
• Post-its, pen en papier
• Foto’s of andere afbeeldingen
• Een computer of laptop
• Eventueel een printer en een scanner
• Een montageprogramma
• Een microfoon of headset
• Een internetverbinding

Mogelijke externe lesgevers:
• Vormingplus Antwerpen
• Maks vzw

Educatief materiaal dat hoort bij de activiteit: Werkboek Via-Dia Stories

Plan voor deze activiteit minstens 6 sessies van 2 uur.
De activiteit is geschikt voor groepen van 8 tot 10 personen.

4       5 stappen

Deze stappen komen uit het werkboek Via-Dia Stories van Vormingplus Antwerpen: 

Stap 1: Voorbereiding
• Vorm de groep.
• Maak een planning.
• Stel regels op.
• Verdeel de taken.

Stap 2: Van brainstorm naar verhaal
• Brainstorm: wat wil je vertellen en waarom?
• Kernzin: vat in één zin samen wat je precies wilt vertellen.
• Opbouw: bouw het verhaal logisch op: begin-midden-einde.
• Schrijf het verhaal uit.

Stap 3: Van verhaal naar beeld
Storyboard
• Wat toon je het eerst, wat erna en wat het laatst?
• Hoe verhoudt de gesproken tekst zich tot de beelden?
• Waar zet je muziek, geluiden, effecten en overgangen?
Op zoek naar de juiste beelden
• Beelden van het internet, uit eigen archief of inscannen?
• Let op de beeldkwaliteit en respecteer de auteursrechten.
• Print de foto’s en leg ze op het storyboard.

Stap 4: Maak je verhaal digitaal
• Kies een montageprogramma.
• Importeer al de elementen in het programma.
• Sleep de elementen in de juiste volgorde naar de tijdlijn.
• Zet de muziekfragmenten op de juiste plaats.
• Voeg effecten en titels toe.
• Sla alles op in de computer.

Stap 5: Verspreid je verhaal
Wie wil je bereiken?
Hoe ga je dat doen?

In het werkboek Via-Dia Stories van Vormingsplus Antwerpen vind je alle stappen uitgebreid uitgewerkt:  
http://www.via-dia.be/aan-de-slag/voorbereiding

http://www.via-dia.be/aan-de-slag/voorbereiding


5       Aandachtspunten

• Denk aan de auteursrechten van de foto’s en muziek die je gebruikt. Maak bijvoorbeeld zelf foto’s met de deelnemers of 
gebruik databanken met rechtenvrije afbeeldingen en audiofragmenten: http://www.via-dia.be/aan-de-slag/tips-tricks 

• Een verhaal kan soms heel emotioneel zijn. Zorg voor goede procesbegeleiding en ruimte voor debat. 
• Maak je een persoonlijk verhaal? Laat de persoon in kwestie dan de vrijheid of hij of zij het wil publiceren. Maak je een 

gemeenschappelijk verhaal? Zorg dat het verhaal gedragen wordt door de hele groep. Bewaak het groepsproces met 
een aangepaste methodiek.

6       Succesfactoren

• Een persoonlijk digitaal verhaal kan therapeutische, emotionele waarde hebben.
• Een digitaal verhaal is een krachtig instrument om te tonen aan beleidsmakers of aan andere actoren. Of om de stem van 

de doelgroep te laten doorklinken.
• Je kunt mensen zelf hun – gemeenschappelijke – stem laten horen.
• Mensen zijn trots op het verhaal dat ze realiseren.

7      Interessant extra materiaal

Werkboek Via-Dia Stories van Vormingplus Antwerpen:
http://www.via-dia.be/aan-de-slag/voorbereiding 

Digitale Storytellingprojecten van Maks vzw:
https://maksvzw.org/projects/digital-storytelling/

OKAN-project van de Bib van Geraardsbergen:
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediawijze-bibliotheken/de-secundaire-school-als-mediawijze-partner-voor-de 

Cultuurconnect besprak 10 tools voor digital storytelling:  
http://www.cultuurconnect.be/iedereen-storyteller-10-tools-voor-digitale-verhalen

http://www.via-dia.be/aan-de-slag/tips-tricks
http://www.via-dia.be/aan-de-slag/voorbereiding
https://maksvzw.org/projects/digital-storytelling/
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediawijze-bibliotheken/de-secundaire-school-als-mediawijze-partner-voor-de
http://www.cultuurconnect.be/iedereen-storyteller-10-tools-voor-digitale-verhalen


ARTISTIEKE 
GAMES

INSPIRATIEPAKKET

www.digitaleweek.be

Mensen speels tot interactie verleiden, een gamecollectie aanleggen, creatief 

met Minecraft aan de slag, het belevingsaspect van een gamehoek of gamegroep: 

samen spelen kan creatief, sociaal én artistiek zijn. In deze bundel vind je 

vier inspirerende praktijken: van gemakkelijk tot moeilijk.
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Omschrijving activiteit

1       Een leesgroep, maar dan voor games

Not A Book Club is een praktijk van The National Videogame Arcade in het Verenigd Koninkrijk. De NVA is een cultuur-
huis in Nottingham dat zich toelegt op videogames en educatieve en culturele activiteiten over games. 

In Not A Book Club kiest een begeleider samen met geïnteresseerden een game om uitgebreid te bespreken. Aan bod ko-
men spelstrategieën, wat de game intellectueel en emotioneel doet met de spelers, het concept van de game, het script, 
het design en de artistieke kwaliteiten van het spel. 

Doelgroep zijn mensen met belangstelling voor niet-commerciële games, met veel en weinig spelervaring. De deelnemers 
komen fysiek samen en er is een onlinediscussieplatform voor mensen die wat verderaf wonen of zich moeilijk kunnen 
verplaatsen. 

Het is als een leesgroep maar dan voor games, en je kunt de gamegroep ook gebruiken om samen met je publiek je ga-
mecollectie op te bouwen en keuzes te maken. Inspiratie voor games vind je op verschillende platformen.

 

2       Voor jongeren van 13 tot 77+

Een gamegroep spreekt heel wat doelgroepen aan:
•  Jongeren (13-18 jaar)
•  Volwassenen (19-65 jaar)
•  Senioren (>65 jaar)
•  Mensen met een beperking
•  Mensen in armoede of kansarmoede
•  Etnisch-culturele minderheden
•  Werkzoekenden
•  Laaggeletterden
•  Professionelen 

ORGANISEER EEN GAMEGROEP

Moeilijkheidsgraad

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt
gemaakt van de informatie in deze publicatie.
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3       Praktische omkadering

Games selecteren
Hier kun je games kopen, trailers bekijken en reviews lezen. 

Onlinebronnen
•  indiegame.com
•  itch.io
•  1up.com
•  vg247.com
•  gamer.nl
•  destructoid.com
•  indiegames.com
•  eurogamer.net of .be
•  computerandvideogames.com
 
Over de gamesindustrie
•  gamasutra.com
•  gamesindustry.biz
•  indiedb.com

Tijdschriften
Nederlandstalig: Gameplay, Chief, 9lives
Engelstalig: Games tm, Edge Magazine 

Nodig materiaal
Games, ruimte om een discussiegroep te laten bijeenkomen, eventueel een onlineplatform voor de uitwisselingen. 

4       Succesfactoren

Kies uitdagende spellen die veel stof tot discussie opleveren. 

5       Interessant extra materiaal

•  Filmpje over Not A Book Club: https://www.youtube.com/watch?v=2dvcb-j_kls
•  Website van The National Videogame Arcade: https://www.thenva.com/
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Omschrijving activiteit

1       Collectie en belevingsaspect met gamehoek staan centraal

Van actieavonturen en rollenspellen tot 3D-shooters, platform games, artistieke games: alles kan in je collectie. Met 
veertig games heb je al een mooie startcollectie. Of je kunt het grootser zien en zoals andere bibliotheken een collectie 
van 280 titels of meer opbouwen. 
Je kunt ervoor kiezen dat mensen alleen games ontlenen, maar bij bibliotheken die een succesvolle collectie hebben, is 
het belevingsaspect van een gamehoek een belangrijk pluspunt.

2       Voor jongeren van 0 tot 77+

Een gamecollectie is interessant voor heel wat doelgroepen:
•  Kinderen (0-6 jaar)
•  Kinderen (7-12 jaar)
•  Jongeren (13-18 jaar)
•  Volwassenen (19-65 jaar)

•  Senioren (>65 jaar)
•  Mensen met een beperking
•  Mensen in armoede of kansarmoede
•  Etnisch-culturele minderheden

•  Werkzoekenden
•  Laaggeletterden
•  Professionelen

3       Drie stappen 

Stap 1: Leg een gamecollectie aan
Naast commerciële en populaire games kun je als bibliotheek ook een aanbod indie games aanbieden in je gamehoek. 
Indie games zijn onafhankelijk (independent) uitgegeven en doorgaans het resultaat van een artistieke, innoverende 
aanpak. Ontwikkelaars van dit soort spellen werken meestal met weinig geld. Daardoor zijn ze minder beperkt in hun 
creativiteit en hoeven ze geen verantwoording af te leggen tegenover uitgevers of geldschieters. Indie games kunnen een 
ruim publiek bekoren. Alleen zijn ze soms wat minder gekend. Je kunt je publiek wegwijs maken en laten kennismaken 
met juweeltjes: dat kun je vergelijken met arthousefilms aanbieden naast kaskrakers of literaire parels naast bestsellers. Een 
opdracht op maat van de bib.

Bekende indieplatforms zijn itch.io en indiegame.com en op de jaarlijkse Game Developers Conference is er het Indepen-
dent Games Festival met prijzen voor indie games in verschillende categorieën.

Stap 2: Investeer in een gamehoek
Maak een ruime gamehoek met twee consoles en twee game-pc’s om ter plaatse te gamen. Het belevingsaspect trekt 
veel jongeren aan, en er komen ook ouders en grootouders spelen met hun kinderen of kleinkinderen. Organiseer ook 
gametornooien waarmee de deelnemers mooie prijzen kunnen winnen om de gamehoek en collectie van de bib bekend 
te maken.

Stap 3: Koop gamemateriaal aan
•  Playstation 4
•  Xbox One
•  Nintendo Switch
•  Game-pc’s

LEG EEN GAMECOLLECTIE AAN

Moeilijkheidsgraad
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4       Praktische omkadering

Games selecteren
Hier kun je games kopen, trailers bekijken en reviews lezen. 

Onlinebronnen
•  indiegame.com
•  itch.io
•  youtube.com
•  vg247.com
•  gamer.nl
•  destructoid.com
•  indiegames.com
•  eurogamer.net of eurogamer.be
•  gamesradar.com
 
Over de gamesindustrie
•  gamasutra.com
•  gamesindustry.biz
•  indiedb.com

Tijdschriften
Nederlandstalig: Gameplay, Power Unlimited
Engelstalig: Games tm, Edge Magazine 

Budget
Investeer in drie hardwareplatformen (Xbox One, PS4 en Nintendo Switch).
Koop nieuwe games per kwartaal. Bib Kortrijk met de grootste gamecollectie koopt zo’n dertig games aan per kwartaal. 
De bib heeft een budget van 1.000 euro per kwartaal voor games en materiaal. Maak genoeg budget vrij voor mainstream-
games en bekende titels maar neem ook 30% tweedehandse of low-budgettitels op in je collectie.

Budget tip!
Vaak dalen de prijzen voor games tot -30% na drie maanden. Na een half jaar zakken de prijzen nog verder. Bovendien is er 
een ruim aanbod tweedehands games. 
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Omschrijving activiteit

1       Onlinelego met educatief en artistiek potentieel

Een soort onlinelego
Minecraft begon als soloproject van ontwikkelaar Markus Persson. Al snel werd de indiegame razend populair en kocht 
Microsoft hem over voor 2,5 miljard dollar. Ondertussen zijn duizenden kinderen en jongeren actief in deze virtuele 
wereld. Met een soort onlinelego bouwen ze bibliotheken en tempels, maken ze kortfilms en musicals, oefenen ze hun 
logische vaardigheden, leren ze coderen en maken ze wereldwijd vriendjes door samen te bouwen aan projecten. Wat 
maakt dit spel zo anders dan Tetris, Angry Birds of FIFA 17? Het educatieve en artistieke potentieel.
 
Hoe Minecraft creatieve en logische vaardigheden stimuleert?
Minecraft ontwikkelt creatief denken zoals schaken logica ontwikkelt. Daarom is het populair in scholen. En ook 
bibliotheken en cultuurhuizen experimenteren met de mogelijkheden. Het spel is opgebouwd rond een virtuele wereld 
waaraan je meebouwt. Het is een open en flexibel ontwerp dat de deelnemers aanzet tot creëren in een meeslepende 
leeromgeving. Kinderen verfijnen een hele reeks vaardigheden als ze Minecraft spelen: probleemoplossend en creatief 
denken, samenwerken, iteratief denken, werken met beperkingen en verbeeldingskracht.

Hoe je Minecraft speelt?
Je kunt het spel op twee manieren spelen: de survival en de creative mode. In de survival mode moet je eten en 
beschutting zoeken en monsters verslaan. Je bouwt ook een eigen huis en delft grondstoffen in mijnen om verder te 
kunnen spelen. Er is een dag-en-nachtcyclus van tien minuten.

In de creative mode krijgt je fantasie vrij spel en kun je ongestoord bouwen en spelen zonder afgeleid te worden door 
vervelende monsters die je moet verslaan. Je krijgt een oneindige hoeveelheid voorraad om te bouwen en je hoeft niet te 
eten of te slapen om te overleven. De creative mode leent zich goed om creatieve workshops uit te werken.

2       Voor kinderen en jongeren

Minecraft is echt iets voor kinderen en jongeren:
•  Kinderen (0-6 jaar)
•  Kinderen (7-12 jaar)
•  Jongeren (13-18 jaar)
•  Jongeren met een beperking
•  Jongeren in armoede of kansarmoede
•  Etnisch-culturele minderheden

CREATIEF AAN DE SLAG MET 
MINECRAFT
Moeilijkheidsgraad
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3       Praktische omkadering 

•  Minecraft kan voor pc, mac en linux
•  Minecraft Console: 
 -  Playstation 3, 4, Vita
 -  Xbox 360, one
 -  Wii, Switch
•  Pocket edition: 
 -  Tablet
 -  Smartphone

•  Zet een Minecraftserver op als je met verschillende mensen samen wilt spelen.
•  Zorg voor laptops of laat deelnemers hun eigen toestel meenemen.
•  Zorg voor logins of vraag dat deelnemers hun eigen logingegevens meebrengen.
•  Zorg voor genoeg wificapaciteit.

4       Inspirerende praktijken met Minecraft

Educatieve aspecten komen hier niet aan bod. Wil je Minecraft educatief gebruiken? Bekijk dan zeker de editie Minecraft 
Education. Die is bedoeld als hulpmiddel in de klas bij verschillende vakken, van geschiedenis tot natuurkunde. 

Organiseer een wedstrijd rond een ontwerp 
In Minecraft kunnen boeken magische krachten hebben. Daarom zijn boeken en bibliotheken alom aanwezig. Een kans 
voor bibliotheken om daar creatief mee te werken. Bib Genk organiseerde een wedstrijd en liet kinderen in Minecraft de 
bib van hun dromen ontwerpen. Heel wat jongens en meisjes bouwden een ontwerp met digitale blokjes. Het resultaat 
kon je bewonderen in de Digitale Week. De mooiste vijf ontwerpen werden bekroond met een prijs en de winnaar kreeg 
een 3D-print van het ontwerp. 

Organiseer een Minecraftparty
Bib Kortrijk organiseerde een Minecraftparty. Twee vrijwilligers gaven een initiatie en de bib zorgde voor zes laptops en 
wifi. Kinderen konden het spel leren spelen en elkaar hun eigen creaties tonen. Tegelijk was er een workshop papercraft 
waarin kinderen een personage uit Minecraft of een gameobject – een mob – konden knutselen. De combinatie van onli-
ne en offline was een groot succes en er kwamen onverwacht meer dan 120 kinderen op af. 

Maak een kortfilm of videoclip in Minecraft
In Minecraft worden heel wat filmpjes en videoclips gemaakt. Daarvoor hoef je niet eens te investeren in duur filmmateri-
aal. Zet een traject op rond films maken: leer je publiek een goed scenario te schrijven en bouw de figuranten en de decors 
in Minecraft. Op het internet vind je verschillende resultaten en op het Minecraftforum.com geven startende videasten 
elkaar tips.

Werk aan gemeenschapszin en verbeeldingskracht
Samen met de buurt en verschillende partners organiseerden het district en cultuurcentrum Deurne Arena Utopia: een 
gratis festival dat de Arenabuurt en het belang van dromen en fantasie in de verf zette. In een van de activiteiten kon je de 
Arenawijk nabouwen in Minecraft – of hoe die er volgens de bewoners zou moeten uitzien in een ideale wereld.

Werk intergenerationeel en organiseer Minecraft Family 
Antwerpen startte met het intergenerationele project Minecraft Family. Het doel is kinderen en hun familie samen te laten 
spelen, te leren en te ontdekken en ouders en familie te informeren. Er zijn regelmatig events waar kinderen elkaar leren 
kennen om samen uitdagingen aan te gaan in de Minecraftwereld. Soms alleen met hun ouders en soms in teams. Daar-
naast is het een moment voor de ouders om andere ouders te leren kennen en van elkaar te leren.

Werk rond poëzie en verhalen
Boeken zijn belangrijk in het spel en heel wat kinderen schrijven gedichten of kortverhalen in Minecraft. Je kunt een work-
shop organiseren rond creatief schrijven en de resultaten bewaren in een Minecraftboek of -bibliotheek. Op het internet vind 
je veel voorbeelden van gedichten in en over Minecraft en videopoems: een Minecraftfilmpje met een ingesproken gedicht.  
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5       Aandachtspunten  

Minecraft is razend populair. Wees voorbereid op een grote opkomst en zorg voor genoeg wificapaciteit als je veel deel-
nemers verwacht.

6       Interessant extra materiaal 

•  De officiële Minecraftsite: https://minecraft.net/nl-nl/ 
•  Het intergenerationele initiatief rond Minecraft Family in Antwerpen: http://minecraft-family.com/
•  Forum om tips en tricks uit te wisselen voor wie Minecraft speelt: http://www.minecraftforum.net/
•  Alles over Minecraft Education: https://education.minecraft.net/
•  Informatie over coderen aan de hand van Minecraft: https://code.org/minecraft
•  Een wiki over hoe je een server opzet: http://nl.wikihow.com/Een-eigen-Minecraft-server-installeren
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Omschrijving activiteit

1       Spellen die focussen op creativiteit en samenwerken

In de jaren 80 en 90 waren arcadehallen razend populair. Om videogames te spelen, moest je toen nog het huis uit. De 
flitsende schermen en felle competities zorgden voor creatieve en technische innovatie, maar gingen stilletjes ten onder 
toen thuisconsoles betaalbaar werden. 

Cultuurcentrum Deurne herdacht het concept van de arcadehal met twee doelstellingen voor ogen: meer jongeren naar 
het cultuurhuis lokken en sociaal contact bevorderen door mensen te laten samenspelen. 
 
Samen met het gamebedrijf Devillé Arcade creëerde CC Deurne zeven nieuwe arcadegames om te spelen in de mobiele 
arcadehal van Deurne. Shootergames in het cultuurhuis? Nee, hier speel je geen commerciële games, maar spellen die 
focussen op creativiteit en samenwerken. Gameontwikkelaars hebben uitgebreid getest of de games speltechnisch goed 
in elkaar zitten. Jongeren met taalachterstand testten de games om de toegankelijkheid te verzekeren. 

De opening van de Arcadehal was een groot succes en de hal toerde daarna rond in Vlaamse bibliotheken, scholen en 
cultuurcentra. Het geheim van het succes? CC Deurne werkte intensief samen met de jeugddienst, jeugdverenigingen en 
scholen om het aanbod bekend te maken bij jongeren. Het creatieve van de games kon de jongeren bekoren. Dit soort 
spellen kenden ze nog niet en ze konden samen met hun vrienden en familie komen spelen.

2       Voor jongeren van 0 tot 77+

De activiteit is voor al deze doelgroepen getest en goedgekeurd:
•  Kinderen (0-6 jaar)
•  Kinderen (7-12 jaar)
•  Jongeren (13-18 jaar)
•  Volwassenen (19-65 jaar)
•  Senioren (>65 jaar)
•  Mensen met een beperking
•  Mensen in armoede of kansarmoede
•  Etnisch-culturele minderheden
•  Werkzoekenden
•  Laaggeletterden
•  Professionelen
•  Mensen met taalachterstand

BOUW JE ORGANISATIE OM TOT 
EEN ARCADEHAL
Moeilijkheidsgraad



3       Praktische omkadering 

Praktisch
•  Je kunt de creatieve en op samenwerking gerichte arcadegames huren bij Devillé Arcade. Ga je liever aan de slag met 
klassieke spellen? Er zijn nog andere arcadebedrijven actief in Vlaanderen. 
•  Zet de spellen in een grote en mooi aangeklede ruimte. 
•  Voer een gerichte communicatiecampagne voor jongeren via scholen, verenigingen en sociale media.

Educatief materiaal
De handleidingen van de games vind je bij de verhuurbedrijven. Zorg voor begeleiding door vrijwilligers die de spellen 
uitleggen aan de spelers. Je kunt de arcadespellen combineren met workshops rond games maken, designdenken en leren 
coderen. 

4       Begeleiding nodig

Zorg voor begeleiding bij de activiteit. Laat medewerkers of vrijwilligers de spellen voordoen of uitleggen aan de jonge-
ren. Zeker jongere kinderen, ouders of minder ervaren gamers hebben in het begin wat ondersteuning nodig bij een spel.

Kies voor vernieuwende communicatiestrategieën om jongeren te bereiken. 

5       Succesfactoren  

De belangrijkste uitdaging is: jongeren bereiken. Zij zijn geïnteresseerd in dit aanbod maar meestal niet op de hoogte van 
het programma van een bib of cultuurcentrum. 

De arcadehal in Deurne was zo succesvol doordat het Cultuurcentrum zo intens samenwerkte met scholen, jongerenorga-
nisaties, welzijnswerk en de jeugddienst. De organisatoren bereikten ook jongeren uit de omgeving via de advertentieser-
vice van Facebook. Zo’n socialemediacampagne is niet duur en handig om een nieuwe doelgroep te bereiken.

6       Interessant extra materiaal 

•  Over het project van CC Deurne vind je meer informatie op http://www.cultuurconnect.be/arcadegames. 
•  Website van Devillé Arcade: http://devillearcade.com/ 
•  Andere arcadebedrijven: 
 -  www.arcadeo.be
 -  www.dragonfly-amusement.com 
 -  www.arcade-games.be
 -  www.arcadeeurope.com

Bezoek ook eens het Britse The National Videogame Arcade of hun bruisende festival Game City. Zij koppelen hun vaste 
expositie van games aan educatieve en artistieke workshops en activiteiten rond designontwerp, games maken, scripts 
schrijven voor games, performances, lezingen en nog veel meer. Inspiratie verzekerd: https://www.thenva.com/who-are-
we/



E-PARTICIPATIE 
EN ACTIEF 
BURGERSCHAP

INSPIRATIEPAKKET

www.digitaleweek.be

Op sociale media wordt er heel wat afgescholden en gal gespuwd. Maar het is ook mogelijk 

om constructief je mening te geven over maatschappelijke thema’s. In een twetbox 

bijvoorbeeld, in een vlog of als digital storyteller. En ook Wikipedia biedt constructieve 

participatieve mogelijkheden.

Tips om je event te organiseren
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Activiteit

1       Online en toch positief 

Twetten is via digitale kanalen positief met anderen brainstormen over maatschappelijke thema’s. Het is een positieve 
tegenbeweging tegen alle bagger en negativiteit die sociale media vaak ontsieren. Het concept kadert perfect in de pu-
blieksactie van de Digitale Week 2018. 

Tussen 23 en 27 oktober lanceren vijf burgemeesters uitdagingen waarover mensen dan kunnen twetten. Maar de mensen 
kunnen ook zelf uitdagingen lanceren in hun netwerk, onder de hashtag #twet.

Alle twets komen op de website www.twetstraat.be. Je hoeft dus niet zelf actief te zijn op sociale media om mee te doen.

Op het einde van de week verzamelen we alle twets: de origineelste twets, de meest gedeelde twets. Enkele opiniemakers 
schrijven een besluit bij de belangrijkste topics waarover getwet werd. Dat komt dan allemaal in een Twetboek, dat we 
overhandigen aan de beleidsmakers.

Ook jij kunt met je publiek meedoen aan de actie.

2      Voor iedereen met een mening

• Jongeren (13-18 jaar)
• Volwassenen (19-65 jaar)
• 65-plussers

3       Praktische omkadering 

Nodig
• Eén of meer computers of tablets met internetverbinding
• Eventueel: een stemhokje, een twetbox of ander materiaal om je actie aan te kleden
• Een ruimte waar publiek komt en waar de deelnemers dan zelf kunnen kiezen of ze meedoen

TWETBOX

Moeilijkheidsgraad

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt
gemaakt van de informatie in deze publicatie.
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4       Beknopt stappenplan

Fase 1: Voorbereiding

Stap 1: Zoek een locatie
Zoek een plek waar je twetbox kan staan, waar veel mensen passeren en die uitnodigt om mee te doen. Het liefst een 
plaats waar altijd een medewerker in de buurt is.

Stap 2: Installeer je twetbox
Een twetbox kan een computer met internet zijn die vanzelf al in je ruimte staat, maar je kunt je twetbox ook aankleden.

Een mogelijkheid die mooi in het thema past, is een stemhokje. Vraag eens na bij de gemeente of je er een kunt lenen. 
Daarin zet je dan je computer of tablet.

Stap 3: Open het scherm 
De eenvoudigste manier om mee te doen, is dat je gewoon de website www.twetstraat.be open laat staan, waar mensen 
kunnen meedoen aan de discussies die lopen.

Lanceer eventueel ook zelf uitdagingen
Een stap verder is dat je zelf een uitdaging lanceert, iets dat je graag bij je publiek zou aftoetsen. Bijvoorbeeld: wat zou jij 
graag eens doen in onze bibliotheek? Open een scherm waarop die vraag staat en waar mensen kunnen reageren. Verder-
op vind je enkele apps en websites waarmee je dat kunt doen.

Fase 2: De activiteit zelf 

• Eigenlijk hoeft er niet constant iemand bezig te zijn met de activiteit. Zorg gewoon dat er iemand in de buurt is om 
mensen uitleg te geven als dat nodig is, om te controleren of alles nog juist staat en om wat te modereren wat men-
sen allemaal zeggen.

• Wat wel kan, is dat iemand mensen naar de activiteit toeleidt. Dat kan door het in je standaardcontacten te vermel-
den. Zo kan iemand die aan de uitcheckbalie van de bib zit mensen uitnodigen om mee te doen.

Fase 3: Het resultaat

• Als je meedoet met de twetuitdagingen van de website, kun je altijd het twetboek opvragen om de resultaten te zien.
• Als je zelf uitdagingen lanceert, doe dan ook iets met de antwoorden. Organiseer bijvoorbeeld de activiteiten die 

deelnemers suggereren.

5       Aandachtspunten

Weet wie je bezoekers zijn
Als je de uitdagingen van de website kiest of als je zelf uitdagingen lanceert, zorg dan dat ze bij je publiek passen. Bereik je 
vooral 50-plussers? Lanceer dan ook iets waarover zij waarschijnlijk een uitgesproken idee hebben.

Weet waar je bezoekers zijn
Zet je twetbox ergens waar veel mensen komen, waar ze niet per se naartoe moeten gaan, maar waar ze toch al langsko-
men.

Waak over de twetgedachte
Twetten is positief en constructief. Het is niet de bedoeling dat mensen over je thema hun gal gaan spuwen.

Weet waarover het gaat
Kies een uitdaging waar je medewerkers zelf ook in mee zijn.
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6      Succesfactoren

Dit is een laagdrempelige activiteit waar je echt iets mee kunt doen. Als je zelf je uitdagingen goed kiest, kun je met het 
resultaat aan de slag in je organisatie.

7      Interessant extra materiaal

www.twetstraat.be 

Websites en apps waarmee je gemakkelijk een uitdaging kunt lanceren:
• Babbelscherm voor iOS (1,99 euro)
• Babbelbox voor Android en iOS (11,99 euro)
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Activiteit

1       Je mening delen in een filmpje

Vloggen of ‘videobloggen’ zit in de lift. Een vlog is een kort filmpje. Meer en meer mondige burgers filmen zichzelf regel-
matig en posten hun filmpjes op YouTube. Het is een vlotte, laagdrempelige manier om zelf inhoud te delen met de we-
reld. Je mening delen op een manier die wat meer schwung en impact heeft dan een droge status in hooguit 140 tekens.

In de Digitale Week 2017 focussen we op directe democratie: we willen dat het brede publiek zijn mening geeft over wat 
er gaande is in de samenleving. Daarvoor ondersteunen we vloggers die hun mening delen over wat ze bezighoudt. Als 
we dat dan nog eens koppelen aan de lokale leefwereld en politiek, creëren we een doelpubliek dat mondiger is en meer 
inspraak heeft in het maatschappelijk debat in aanloop naar de lokale verkiezingen. Daarover gaat ook een andere activi-
teit: de #twetstraatactie.

2       Voor een eerder jong publiek

• Kinderen (7-12 jaar)
• Jongeren (13-18 jaar)
• Mensen in (kans)armoede

3       Praktische omkadering

Nodig
Met één tablet of smartphone per twee deelnemers kom je al een heel eind. Kies een toestel met een degelijke camera en 
een stabiele internetverbinding. 

Tijdsbesteding
Minstens twee uur als je het opvat als eenmalige workshop. Je kunt dit ook als inloopactiviteit programmeren. 

Onbeperkt aantal deelnemers. Reken op twee deelnemers per toestel en zes deelnemers per begeleider.

VLOGGEN

Moeilijkheidsgraad
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4       De stappen van Mediahelpdesk.be

Fase 1: Voorbereiding

Stap 1: Vorm een groep 
Een groep van acht tot tien personen is ideaal om te vloggen. Het is belangrijk dat alle groepsleden zich veilig voelen. 
Kennen de leden in de groep elkaar nog niet zo goed? Start dan met een kennismakingsspel.

Fase 2: Je verhaal

Stap 2: Brainstorm en kom tot een kernzin
• Waarover wil je vertellen? Wat wil je vertellen? Aan wie wil je iets vertellen?
• Hoe gaat het in je buurt? Wie woont er in je buurt? Wat zou je mensen van buiten je buurt of stad weleens willen 

laten zien?

Denk zo breed mogelijk. Brainstormen kan in groepjes van twee tot zelfs vijftien personen. 

Nu is het tijd om je ideeën te ordenen en er een kern in te ontdekken. Een kernzin vat in één zin samen waar je verhaal over 
zal gaan. 

Stap 3: Schrijf de opbouw van je vlog neer
Een vlog kiest meestal voor spontane tekst en beeld. Toch schrijf je met je deelnemers het best wat dingen uit. Schrijf wel 
in spreektaal:

• Gebruik korte zinnen.
• Vermijd tussenzinnen.
• Gebruik zoveel mogelijk werkwoorden.
• Vermijd vreemde woorden. 

Een vlogje duurt gemiddeld één tot twee minuten, wat overeenkomt met een drietal uitgeschreven alinea’s.

Fase 3: Je verhaal digitaal

Stap 4: Laat de camera draaien
Een vlogje is meestal in één keer opgenomen. De kijker beleeft het verhaal van de vlog mee doordat de vlogger hem 
direct aanspreekt. De camera volgt de vlogger en is erg dynamisch. 

Stap 5: Monteer je verhaal
Een montageprogramma is niet echt nodig om te vloggen. Kleine korte filmpjes die je in één keer opneemt, zijn evengoed 
vlogs met power. Wil je toch monteren of verschillende scènes gebruiken? Lees dan verder bij de succesfactoren. 

Stap 6: Verspreid je verhaal
Vlogjes zijn geboren op en voor sociale media. Het publiek kan reageren en je vlog delen. Daardoor kun je snel veel men-
sen bereiken. Het lijkt een beetje op mond-tot-mondreclame, maar dan virtueel.

In het kader van de Digitale Week willen we je inspireren om een vlog te maken over je lokale realiteit. Deel je vlog 
gerust online, op onze website www.twetstraat.be of via Twitter of YouTube, met de hashtag #Twetten.
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5       Aandachtspunten

Kies een onderwerp
Weet waaraan je begint. Er zijn veel beautyvlogs én ze zijn populair, maar dat is niet echt de richting die we hier uit willen. 
Nog meer populaire vlogs recenseren games, volgen je dagelijkse leven of tonen je handige tips over duizenden onder-
werpen. Kortom: als je op een boeiende en originele manier je mening deelt over filosofische of alledaagse vragen, kun je 
erop rekenen dat mensen kijken. En laat dat nu net aansluiten bij het thema van de Digitale Week.

Taal, tijd, plaats
Vloggen is niet iets eenmaligs. Het is verstandig om vooraf na te denken over enkele details. 

Ten eerste: in welke taal ga je vloggen? Nederlands is meestal gemakkelijker om je in uit te drukken, maar met Engels be-
reik je een groter publiek. Blijf wel consequent.

Ten tweede is een frequentie handig: post je verschillende keren per week, één keer per week of één keer per maand 
een filmpje? Als iemand zich abonneert op je vlog, verwacht die regelmaat. Laat weten waaraan je ‘klanten’ zich mogen 
verwachten. En onthoud: beter één goed filmpje, dan drie slechte. Daarom proberen we in de Digitale Week één filmpje in 
elkaar te boksen, dat op-en-top in orde is. 

Ten derde: waar ga je zitten? Kies een neutrale achtergrond die niet afleidt en waar de akoustiek het geluid optimaliseert. 
Daar kun je mee experimenteren: misschien is het net een uitdaging om telkens op een andere plaats te vloggen?

Monteren kun je leren
Wil je je vlogje een beetje professioneler doen aanvoelen? Duik dan eens onder in een montageapp. Met beperkte kennis 
van videobewerking en een basic smartphone kun je al heel wat. De juiste applicaties helpen je meestal goed op weg. Dit 
is een selectie van leuke apps voor iOS en Android:

• Filmic Pro. Filmic Pro maakt van je smartphone een uitzendwaardige HD-videocamera. Filmic Pro geeft je volledige 
controle over scherpstelling, belichting, witbalans, frame rate en audio. Nadeel? De applicatie voor Android en iOS is 
niet gratis.

• KineMaster. KineMaster is een gratis video-editor voor Android met alle opties van een betalende editor. Het is heel 
eenvoudig in gebruik. Nadeel? Er staat een watermerk op je video die je alleen maar wegkrijgt als je betaalt voor de app. 

• iMovie. iMovie is de Applevariant van KineMaster en is ook heel eenvoudig in gebruik. Het zit gratis op elke nieuwe 
iPhone of iPad (sinds 2015), maar is betalend als je een ouder toestel hebt. 

(Bron: Mediahelpdesk)
(Howto: https://www.mediahelpdesk.be/vraag/filmen-met-je-smartphone-1-apps)

Extra tip
Heb je het concept van korte vlogjes onder de knie? Of wil je een reeks vlogjes bundelen tot een flitsende videomontage? 
Heb je daar eigenlijk niet de juiste software of kennis voor? Dan is Animoto misschien wel wat je zoekt. Op www.animoto.
com kun je eenvoudig en gratis een dynamisch filmpje laten samenstellen met foto’s en video’s. Zonder enige voorkennis 
creëer je in 15 minuten online een videopresentatie. Het enige wat jij moet doen, is de inhoud aanleveren. Animoto produ-
ceert dan snel een onlinefilmpje op basis van je gekozen stijl en muziek. 

(Bron: Mediahelpdesk.be)
(Howto: https://www.mediahelpdesk.be/vraag/eenvoudig-filmpjes-maken-met-animoto)

6      Succesfactoren

Vloggen brengt deelnemers heel wat digitale vaardigheden bij. Zowel voor deelnemers als voor begeleiders is de drempel 
is laag omdat je focust op één manier van mediaproductie (film) en dat goed begeleidt.
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7      Interessant extra materiaal

Op mediahelpdesk.be vind je al wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met filmpjes, vlogs en video’s.

Laat je liever een workshop vloggen naar je toe komen? Steek dan zeker eens je licht op bij deze externe lesgevers: 
• Mediaraven
• Maks vzw
• Elk medialab bij jou in de buurt



pagina 9 / 14

Activiteit

1       Digital storytelling geeft mensen een stem

In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarom besteedt de Digitale Week uitgebreid aandacht aan digitale partici-
patie. Digital storytelling is een eenvoudige, maar krachtige manier om mensen een stem te geven. Voor deze methodiek 
heb je wel wat tijd nodig. Bovendien kan het verhaal veel gevoelens losmaken bij mensen. Dit is dus een activiteit met dat 
extraatje meer. 
 
Een mooi participatief voorbeeld van digital storytelling met volwassenen is Beste Buur, Beste Burgemeester. De toen-
malige burgemeester van Antwerpen vroeg de bewoners: ‘Wat leeft er in A buurt?’ Vormingplus Antwerpen begeleidde 
de buurtbewoners om een digitaal verhaal te maken over hun wensen, dromen en kritieken. In zes sessies bedachten de 
buurtbewoners samen het verhaal dat ze wilden vertellen en digitaal in beeld brengen. De verhalen werden in de buurt 
verspreid op dvd, via de digitale kanalen van de buurt en via Facebook. 

Na Beste Buur, Beste Burgemeester werkte Vormingplus Antwerpen nog andere digital stories uit, zoals A place and its 
history en Toegankelijke buurt. Opnieuw twee inspirerende thema’s om te werken aan burgerparticipatie: de geschiedenis 
van een plaats om na te denken over wat er vandaag gebeurt en de toegankelijkheid van een buurt voor minder mobiele 
mensen. Ook Maks vzw doet geregeld aan digital storytelling. Ze werken vaak met jongeren, maar doen ook digital story-
telling met volwassenen en in intergenerationele projecten.

Wat volgt is een mogelijke aanpak, en dus geen afgewerkt product. We nodigen je uit om het werkboek Via-Dia Stories te 
lezen en te gebruiken, en om het aan te vullen met je eigen ervaringen en ideeën. Bij het werkboek hoort de website www.
via-dia.be. Daar vind je tips en achtergrond over werken met digitale verhalen.

2       Voor volwassenen en senioren

Deze activiteit is getest en goedgekeurd voor:
• Volwassenen (19-65 jaar)
•  65-plussers
•  Mensen met een beperking
•  Mensen in armoede of in kansarmoede
•  Etnisch-culturele minderheden
•  Laaggeletterden

DIGITALE VERHALEN CREËREN 
MET VOLWASSENEN EN SENIOREN
Moeilijkheidsgraad
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3       Praktische omkadering

Nodig materiaal
• Post-its, pen en papier
• Foto’s of andere afbeeldingen
• Een computer of laptop
• Eventueel een printer en een scanner
• Een montageprogramma
• Een microfoon of headset
• Een internetverbinding

Mogelijke externe lesgevers:
•  Vormingplus Antwerpen
•  Mediaraven.be (voor een workshop vloggen)
•  Maks vzw
•  Elk medialab bij jou in de buurt 

Educatief materiaal dat hoort bij de activiteit: Werkboek Via-Dia Stories

Plan voor deze activiteit minstens 6 sessies van 2 uur.
De activiteit is geschikt voor groepen van 8 tot 10 personen.

4       Aandachtspunten

• Denk aan de auteursrechten van de foto’s en muziek die je gebruikt. Maak bijvoorbeeld zelf foto’s met de deelnemers of 
gebruik databanken met rechtenvrije afbeeldingen en audiofragmenten: http://www.via-dia.be/aan-de-slag/tips-tricks 

• Een verhaal kan soms heel emotioneel zijn. Zorg voor goede procesbegeleiding en ruimte voor debat. 
• Maak je een persoonlijk verhaal? Laat de persoon in kwestie dan de vrijheid of hij of zij het wil publiceren. Maak je een 

gemeenschappelijk verhaal? Zorg dat het verhaal gedragen wordt door de hele groep. Bewaak het groepsproces met 
een aangepaste methodiek.
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5       5 stappen

Stap 1: Voorbereiding
• Vorm de groep.
• Maak een planning.
• Stel regels op.
• Verdeel de taken.

Stap 2: Van brainstorm naar verhaal
• Brainstorm: wat wil je vertellen en waarom?
• Kernzin: vat in één zin samen wat je precies wilt vertellen.
• Opbouw: bouw het verhaal logisch op: begin-midden-einde.
• Schrijf het verhaal uit.

Stap 3: Van verhaal naar beeld
Storyboard
• Wat toon je het eerst, wat erna en wat het laatst?
• Hoe verhoudt de gesproken tekst zich tot de beelden?
• Waar zet je muziek, geluiden, effecten en overgangen?

Op zoek naar de juiste beelden
• Beelden van het internet, uit eigen archief of inscannen?
• Let op de beeldkwaliteit en respecteer de auteursrechten.
• Print de foto’s en leg ze op het storyboard.

Stap 4: Maak je verhaal digitaal
• Kies een montageprogramma.
• Importeer al de elementen in het programma.
• Sleep de elementen in de juiste volgorde naar de tijdlijn.
• Zet de muziekfragmenten op de juiste plaats.
• Voeg effecten en titels toe.
• Sla alles op in de computer.

Stap 5: Verspreid je verhaal
• Wie wil je bereiken?
• Hoe ga je dat doen?

In het werkboek Via-Dia Stories van Vormingsplus Antwerpen vind je alle stappen uitgebreid uitgewerkt: http://www.via-
dia.be/aan-de-slag/voorbereiding

Deel je verhaal gerust online, op onze website www.twetstraat.be of via Twitter of YouTube, met de hashtag #Twetten.

6      Succesfactoren

• Een persoonlijk digitaal verhaal kan therapeutische, emotionele waarde hebben.
• Een digitaal verhaal is een krachtig instrument om te tonen aan beleidsmakers of aan andere actoren. Of om de stem 

van de doelgroep te laten doorklinken.
• Je kunt mensen zelf hun – gemeenschappelijke – stem laten horen.
• Mensen zijn trots op het verhaal dat ze realiseren.
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7       Interessant extra materiaal

Werkboek Via-Dia Stories van Vormingplus Antwerpen:
http://www.via-dia.be/aan-de-slag/voorbereiding 

Digitale Storytellingprojecten van Maks vzw:
https://maksvzw.org/projects/digital-storytelling/

OKAN-project van de Bib van Geraardsbergen:
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediawijze-bibliotheken/de-secundaire-school-als-mediawijze-partner-voor-de 
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Activiteit

1       Samenwerken aan een nieuwe betrouwbare 
          informatiebron

De basis voor deze activiteit is een project van de provincie Noord-Brabant. Die experimenteerde bij wijze van burgerpar-
ticipatie met de participatieve mogelijkheden van een open platform als Wikipedia. 

De bibliotheek en Wikipedia delen een missie: mensen en informatie samenbrengen om de samenleving slimmer, vaardi-
ger en creatiever te maken. Door samen te werken, krijg je een nieuwe betrouwbare informatiebron, kun je wikipedianen 
ondersteunen, zelf content opladen (cocreatie), vergroot je de zichtbaarheid van de bib, verrijk je je bibliotheekdiensten, 
zet je de stap van collectie naar connectie, stimuleer je betrokkenheid. De provincie Noord-Brabant onderzocht hoe open-
bare bibliotheken én Wikimedia tot een gemeenschappelijke wikistrategie en -aanpak kunnen komen met pilootprojec-
ten en brainstroms.

Wat volgt is een mogelijke aanpak, en dus geen afgewerkt product. We nodigen je uit om de bronnen te gebruiken en aan 
te vullen met je eigen ervaringen en ideeën. 

2       Een activiteit voor jongeren en volwassenen 

3       Drie sessies

Vormingsessie
Om de medewerkers van de bibliotheken voor te bereiden op de foto- of schrijfsessie, organiseer je een intensieve 
vormingssessie. Daarin krijgen de medewerkers achtergrondinformatie over Wikipedia en Wikimedia, en leren ze de 
technische kneepjes om op Wikipedia een artikel te schrijven. Ze krijgen uitleg over wat op Wikipedia wel en niet kan. De 
nadruk ligt vooral op het encyclopedische karakter van Wikipedia en op schrijven vanuit een neutraal standpunt. In een 
oefensessie leer je de cursisten hun eerste artikel te schrijven met steun van een wikipediaan. 

Fotosessie
Foto’s toevoegen aan Wikipedia is eenvoudiger dan zelf een lemma schrijven. In een fotosessie leg je de nadruk op cocre-
atie en zo profileer je de bib als platform waar je kennis kunt raadplegen én toevoegen. Zo’n fotosessie is heel laagdrem-
pelig, omdat bijna iedereen foto’s kan nemen. Je leert wel hoe je goede foto’s kunt nemen van momumenten, gebouwen 
of kunst. Iedereen ziet snel resultaat: je uploadt foto’s en het staat op Wikimedia Commons. Zo’n fotosessie is ideaal om 
lokale of regionale kunst, cultuur en natuur in beeld te brengen. Je leert meer over panoramavrijheid, auteursrecht en 
portretrecht.

Schrijfsessie
Een schrijfsessie is een laagdrempelige en plezierige activiteit voor iedereen die Nederlands kent. De bibliotheken stellen 
hun infrastructuur en knowhow ter beschikking. Een ervaren wikipediaan geeft de deelnemers een introductie in Wiki-
pedia. Daarna schrijven ze zelf hun eerste artikel. De wikipediaan helpt de deelnemers. Bij voorkeur brengen deelnemers 
hun eigen laptop mee. Er is wifi in de bibliotheek. Als de activiteit veel succes heeft, kan je bibliotheek bijvoorbeeld per 
kwartaal of mischien maandelijks schrijfsessies met wikipedianen organiseren (en telkens ook openstellen voor nieuwe 
kandidaten). 

WIKIPEDIA VOOR BIBLIOTHEKEN

Moeilijkheidsgraad



4       Aandachtspunten

•  Op het sociaal platform van bibliotheken en cultuurcentra ‘kenniskantoor.be’ is er weinig of geen belangstelling voor 
Wikipedia. Misschien moeten we wel een groep maken over samenwerken met Wikipedia en informatie over recente 
vakliteratuur uploaden. Misschien is je provicie te klein en richten we ons beter tot heel Vlaanderen. 

•  Check vooraf de wificonnectie in je bibliotheek. Daarmee staat of valt alles. Zonder wifi kun je weinig doen. 
•  Zorg voor genoeg steun van wikipedianen. Willen wikipedianen wel nieuwkomers introduceren? Lanceer een oproep in 

je gemeente of provincie om wikipedianen te vinden die willen meewerken aan de Wikipediasessies.

5       Succesfactoren

•  Organiseer een voorbereidende testvorming met de provinciale diensten Cultuur en Erfgoed in samenwerking met 
Wikimedia.be.

•  Organiseer een voorbereidende vorming voor de deelnemende bibliotheken.
•  Een fotosessie spreekt een veel breder publiek aan.
•  Roep wikipedianen in je gemeente of provincie op om te helpen bij de schrijfsessies. 
•  Zorg voor een goede ICT-infrastructuur: performante wifi, eigen laptops en een paar biblaptops, eigen smartphone of 

fototoestel, catering.
•  Promoot je activiteit via netwerken van cultureel centrum, gemeenschapscentrum, UiT in Vlaanderen, een mediacoach-

groep op Facebook.
•  Spreek interessante doelgroepen aan: heemkundige kringen, dienst Erfgoed, Natuurpunt.
•  Werk met wiki-apps die Wikipedia als bron gebruiken en Wikipedia visueel aantrekkelijk voorstellen: Wikiwand, V for 

Wiki, Wikipanion, Wikilinks, Wikivoyage.

6      Interessant extra materiaal

Voor deze activiteit hoef je het warm water niet uit te vinden: in de recente vakliteratuur voor bibliothecarissen staan er 
een paar artikels over samenwerkingsinitiatieven tussen bibliotheken en Wikipedia:
• De bibliotheek en Wikipedia: een waaier van nieuwe mogelijkheden, Meta 2016 nr. 7, pag. 38-41
• Wikipedia in de openbare bibliotheek, Bibliotheekblad 2016 nr. 7, pag. 34-35
• Wikidata als gemeenschappelijk thesaurus? Informatieprofessional 2016 nr. 7, pag.28-30

De Provincie Noord-Brabant zette in 2016-2017 het project op waarop dit inspiratiepakket gebaseerd is. De schrijfweken 
van de provincie Noord-Brabant (januari 2016) en Brussel (april 2016 en 2017) geven een mooi voorbeeld en werken aanste-
kelijk. De Nederlandse fotodagen van de bibliotheken (OBA, Arnhem, Theek 5 en Bib Tilburg: Ontdek de spoorzone – via 
Wikimedia Commons) zijn goede voorbeelden om mee te starten. Foto’s nemen en opladen lijkt ons net iets laagdrempe-
liger dan zelf schrijven. 


