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MEDIAWIJSHEID WORKSHOPS IN DE VRIJE TIJD
VOOR VOLWASSENEN

Wat is Mediakruispunt?
Mediakruispunt biedt mediawijsheid workshops aan voor volwassenen. Het aanbod omhelst
zowel laptops, tablets en smartphones. Bij de wandelingen en lezingen mogen minderjarigen
deelnemen mits een begeleiding van een volwassenen. Het aanbod kan ingekocht worden
door een organisatie, vzw, publieke dienst of bedrijf. Daarnaast geeft Mediakruispunt ook de
mogelijkheid tot samenwerking om een geschikt aanbod te organiseren voor specifieke
doelgroepen en/of locaties. Voor meer informatie neem je best contact op met
info@mediakruispunt.be

WANDELINGEN MET SMARTPHONE OF TABLET
Alle wandelingen duren maximaal 2 uur. Er wordt steeds verzameld 15 min voor de start van de
wandeling. Bij regen gaat de wandeling indien mogelijk door op een alternatieve binnen locatie. Deze
locatie dient vooraf te worden bepaald met de organisator.
NIEUW
OP STAP MET ….GPS APP, WANDEL GPS EN HERKEN-APPS

1 SESSIE

Een korte wandeling waarbij we actief aan de slag gaan met een GPS app op de smartphone.
Een demo van een wandelgps (type Garmin) is voorzien. We verkennen de mogelijkheden
van QR-codes en gaan aan de slag met apps die planten en bomen herkennen.
Tip: Deze wandeling kan uitgebreid worden met de mogelijkheden van de stappentellers van
Fitbit. www.fitbit.com

NIEUW
OP STAP MET….FOTOGRAFEREN MET SMARTPHONE

1 SESSIE

Een korte wandeling waarbij we beter leren werken met onze smartphone in de functie van
fototoestel. De wandeling bestaat uit een reeks van individuele opdrachten,
groepsopdrachten en het inoefenen van basis elementen in fotografie. Het accent ligt op de
niet-professionele gebruiker die met zijn smartphone foto’s wil maken.

NIEUW
OPSTAP MET….POKEMON GO

1 SESSIE

Je hebt vast al gehoord van Pokemon Go. Wil je weten hoe het werkt en zelf eens proberen?
Ga dan mee op een Pokemon Go wandeling. We ‘vangen’ samen verschillende Pokemons en
je leert meer over hoe je dit spel kan gebruiken als alternatief voor een klassieke wandeling.
Nadien kan je dan samen met je kinderen of kleinkinderen actief en samen aan de slag gaan
met Pokemon Go. We bekijken ook andere apps die handig zijn wanneer je gaat wandelen.
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MIX WORKSHOPS VOOR LAPTOP + TABLET
De mix workshops laptop+tablet zijn geschikt voor beide toestellen. De tablet mag een
Android of een Apple systeem zijn. De laptop mag een Apple Mac of Windows-pc zijn. Deze
workshops kunnen in combinatie gegeven worden om de volgende redenen:
ü

Er bestaat een app, website en/of software versie van de dienst.

ü

De combinatie van apparaten is een meerwaarde voor de cursist.

ü

De inhoud is (grotendeels) overdraagbaar en gelijkaardig voor de diverse apparaten.

NIEUW
BEHEER JE E-MAIL EFFICIENT – LAPTOP & TABLET

1 OF 2 SESSIES

Wil je minder tijd besteden aan het beantwoorden en lezen van e-mails? Wil je beter leren
werken met mappen om een overzicht te bewaren? Wil je een handtekening plaatsen onder
elk bericht? Ken je het verschil tussen bcc en ccc? Deze workshop geeft duiding bij het
gebruiken van e-mail en bijlagen. De focus ligt op de gemeenschappelijke eigenschappen die
in alle type e-mail programma’s of apps voorkomen.
Tip: Zorg dat je e-mail reeds werkt op een je tablet, smartphone, of laptop voor je naar de les
komt.

NIEUW
GOOGLE DRIVE MET APP & WEBSITE
ONEDRIVE MET APP & WEBSITE
DROPBOX MET APP & WEBSITE

1 OF 2 SESSIES
1 OF 2 SESSIES
1 OF 2 SESSIES

Muziekbestanden, tekstdocumenten of een presentaties online delen? Heb je bestanden die
te groot zijn voor een bijlage in een e-mail? Een back-up maken van je bestanden? Leer
werken met diensten zoals Google Drive, OneDrive of Dropbox. Tijdens deze workshop leer
je bestanden bewaren en synchroniseren tussen verschillende smartphones, tablets en/of
laptops.
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LEZINGEN & DEMONSTRATIES
Tijdens lezingen & demonstraties wordt er in vogelvlucht gekeken naar actuele tendenzen,
nieuwe toepassingen en mogelijkheden van media en ICT. Er is steeds ruimte voorzien voor
vraagstelling en interactie met de deelnemers. Een demonstratie duurt minimaal 2u en
maximaal 3u. Het aantal deelnemers is maximaal 40.

NIEUW
SCANNEN MET JE SMARTPHONE OF TABLET

1 SESSIE

Wil je een tekst of foto inscannen met je tablet of smartphone? We bekijken enkele apps
voor Android en iOS (Apple) die dit mogelijk maken. Er worden zowel betaalde als gratis apps
besproken. Ook de OCR apps om ingescande tekst om te zetten naar bewerkbare
tekstdocumenten komen aanbod. Tot slot bekijken we de mogelijkheden om barcodes en
QR codes in te scannen.

NIEUW
MICROSOFT APPS VOOR ANDROID & iOS

1 SESSIE

Al gehoord van Pix of Selfie? Ben je vertrouwd met de app-versie van Word, Excel of
PowerPoint? Microsoft is volop bezig met het maken en verbeteren van een reeks bestaande
en nieuwe apps. Word, Excel en PowerPoint zijn ondertussen beschikbaar voor smartphone
en tablet. Daarnaast heeft Microsoft apps ontwikkelt die zich specifiek richten op het
eenvoudiger maken van andere ‘klassiekers’ zoals apps voor fotograferen & foto’s bewerken.
ü

Deze workshop richt zich tot smartphones en tablets van Android en iOS (Apple).

ü

Deze Lezing kan ook als workshop worden gegeven.

NIEUW
ENGELS VOOR INTERNET

1 SESSIE

Weet je wat deze termen betekenen: avatar, harddrive, chatten, account, drone, hashtag,
link, emoticon, virtual reality, attachment, embed of meme? Deze lezing geeft duiding bij
de vele Engelse termen die gebruikt worden. Voor sommigen bestaat een Nederlandse
versie, maar dit is niet steeds zo. Elkte term wordt in zijn context geplaatst en je krijgt een
duiding wat de term betekent. Op het einde van de lezing ontvang je een handig overzicht op
papier.

FACEBOOK PROFIEL BETER EN VEILIG GEBRUIKEN

1 SESSIE

Heb je al een tijdje een Facebook profiel? Heb je nood aan een update van je kennis over
Facebook en de nieuwe mogelijkheden van privacy instellingen? Op een goede manier
omgaan met je profiel is belangrijk. We gaan dieper in op de mogelijkheden die Facebook
biedt om verschillende privacy niveau’s in te bouwen. Er wordt geduid hie je omgaat met de
functies evenementen, groepen en vriendenlijsten.
ü

Een Facebook profiel en basiskennis over computer en internet zijn vereist.

ü

Deze Lezing kan ook als workshop worden gegeven.
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DIGITALE FOTOARCHIEVEN BACKUPPEN & SORTEREN

1 SESSIE

Heb je een digitaal fotoarchief van duizenden foto’s? Wil je op een overzichtelijke manier je
foto’s indelen en backuppen? Twijfel je tussen het gebruik van cloud-opslag of een externe
harde schijf om een kopie van je archief te bewaren? Deze demonstratie geeft een overzicht
van de problemen, mogelijkheden en uitdagingen bij het bewaren, archiveren en sorteren
van een groot digitaal fotoarchief. We kijken hierbij zowel naar de mogelijkheden van
externe schijven en cloud-opslag. Er worden tips gegeven om het archief te sorteren en in te
delen. We bekijken ook de mogelijkheden om je fotoarchief te beheren vanop tablet en
smartphone.

EFFICIËNTER & ANOMIEM SURFEN

1 SESSIE

Wil je anoniem, veilig en efficiënter surfen op het internet? Wil je meer weten over het
gebruik van VPN of incognitiemodus om veiliger te surfen? Deze lezing geeft een overzicht
van de mogelijkheden om veilig anoniem te surfen en sneller tot het gewenste zoekresultaat
te komen. Niet enkele Google Zoeken komt aanbod, maar ook alternatieve websites die
zoekopdrachten voor specifieke doeleinden mogelijk maken. We bekijken ook de
mogelijkheden van anoniem surfen Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Safari en Firefox
webbrowsers.

OP VAKANTIE MET DE TABLET OF SMARTPHONE

1 SESSIE

Ga je binnenkort op reis in of buiten de EU? Wil je extra kosten vermijden voor het surfen?
Zijn deze termen voor jou moeilijk: roaming, hotspot, fonspot, homespot, 4G en Wifi? Wil
je kaarten kunnen raadplegen zonder internet verbinding? Opzoek naar apps die de beste
restaurants, attracties of hotels in je reisomgeving verzamelen? Wil je communiceren met
familieleden via internetbellen of sturen van berichtjes via Skype, Whatsapp of
Messenger? We bespreken een reeks actuele reis apps en bekijken de meerwaarde van de
betalende versies.
ü

Deze demonstratie kan ook worden ingeboekt als workshop onder de titel
‘Reisapps’. Het verschil is dat het aantal apps die aanbod komt hoger ligt bij
demonstraties.

ü

Een aantal apps kunnen ook als individuele workshops worden ingeboekt:
Skype, Whatsapp en ‘routeplanner apps’

KOPEN VAN APPS OP TABLET OF SMARTPHONE

1 SESSIE

Wil je meer weten of het kopen van Apps? Deze lezing geeft duiding bij de voor- en
nadelen van het gebruik van een creditcard of prepaid kaart bij de aankoop van apps. We
demonstreren het koppelen en ontkoppelen van de creditcardgevens op een tablet of
smartphone. Je krijgt ook advies over het gebruik van prepaid kaarten en hoe je deze kan
gebruiken.

ü Deze workshop wordt best opgesplitst voor iOS, Windows of Android. Elk
besturingssysteem beschikt over een eigen App-winkel.

ONLINE VERGELIJKEN, KOPEN OF VERKOPEN

1 SESSIE

Ben je op zoek naar een tweedehands meubel, een vintage kledingstuk of een goedkoop
vliegtuigticket? Je vindt het allemaal op de vele webshops op het internet of via een app. In
deze demonstratie leer je efficiënter zoeken, prijzen vergelijken, productrecensies opsporen
en de kwaliteit van een webshop inschatten. Je krijgt tips over de betalingsmodaliteiten en
het veiligheidsaspect van online transacties. Tot slot bekijken we de mogelijkheden van
enkele vergelijkingswebsites.
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STREAMEN MET CHROMECAST & APPLE TV

1 SESSIE

Zoek je een oplossing om het scherm van je smartphone, tablet of laptop te streamen naar
je TV? Samen bekijken we de mogelijkheden van Chromecast en Apple TV. We bekijken
ondermeer hoe Netflix werkt. Hoe je foto’s van je tablet kan bekijken op een TV.
Aanvullend bekijken we ook de mogelijkheden van ‘streamen’ van muziek naar een wifi of
bluetooth speaker.

AANKOOPTIPS TABLETS EN SMARTPHONES

1 SESSIE

Je wenst een tablet en/of smartphone te kopen, maar je hebt nog enkele vragen en/of
bedenkingen? Tijdens deze informatieavond kom je te weten wat het verschil is tussen
Apple, Android en Windows smartphones en tablets. Waarop moet je letten bij aankoop?
Hoe krachtig moet zo’n toestel zijn? Waarvoor kan je het allemaal gebruiken? We bespreken
de voor- en nadelen t.o.v. een laptop. Bovendien staan een aantal tablets en smartphones
klaar om ze na de demonstratie eens van nabij te bekijken. Zo ben je nadien perfect in staat
om een weldoordachte aankoopkeuze te maken.
ü

Deze workshop kan aangeboden enkel voor smartphones of tablets.

VERNIEUWD
INTRODUCTIE IN APPS, E-BOOKS, TABLETS EN SMARTPHONES

1 SESSIE

Wat is een tablet, e-book of smartphone? Wat is het verschil tussen Apple, Android en
Windows? Wat is het verschil tussen een e-reader, een smartphone en een tablet? Wat is
een e-book? Wat is een app? Je krijgt enkele tips voor het eenvoudiger bedienen van het
aanraakscherm. We demonstreren de mogelijkheden van agenda, email, het syncroniseren
van documenten met via de ‘cloud’.
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SOCIALE MEDIA & PRIVACY - VOLWASSENEN

1 SESSIE

Zijn sociale media een uitdaging voor onze privacy? Is er nog privacy op internet mogelijk?
We gebruiken internet & sociale media steeds meer als referentie in onze
communicatiestromen. Waar leg je de (technische) grens tussen de school, de werksituatie ,
het vrijwilligerswerk en/of de privésituatie? Wanneer is de ‘school- of werktijd’ op sociale
media? Is Facebook goed of slecht voor de organisatie, school of dienst?

SOCIALE MEDIA & PRICACY - MINDERJARIGEN

1 SESSIE

Wil je het gebruik van sociale media als ouder begeleiden in positieve zin? Kinderen en
jongeren zijn aanwezig op diverse sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram of
Snapchat. Door de toename van smartphones en tablets zijn de mogelijkheden om online te
gaan zonder ouderlijke controle groter geworden. Maar wat kan je als ouder doen om je
kinderen of tieners positief te begeleiden? Deze interactieve lezing biedt een aantal
praktische tips en er is uitgebreid mogelijkheid tot vraagstelling.

OVERSTAPPEN NAAR APPLE OS X – iMAC & MACBOOK

1 SESSIE

Heb je een Apple –toestel gekocht? Een iMac of MacBook? Overweeg je om over te stappen
naar een 100% Apple omgeving? Deze lezing en demonstratie geeft duiding bij de voor- en
nadelen van Apple. We bekijken de ‘valkuilen’ van een dit ‘gesloten’ besturingssysteem en
de voordelen tov van de concurrenten Windows en Android.
ü

Deze lezing kan ook als workshop worden ingeboekt. Reken op minimaal 2 sessies
voor een ‘Aan de slag met Mac’.
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APPLE iPAD & iPHONE
Het besturingssysteem van iPhone en iPad is iOS. Het uitzicht en de bediening
van een iPhone en/of iPad is quasi identiek, op de schermgrootte na.
Hierdoor zijn de workshops ‘aan de slag’ gemakkelijk te geven aan een
gemengde groep gebruikers: iPhone+iPad.

Belangrijk om mee te geven aan de cursisten en/of organisator:
ü

Voor iPhone’s en iPad’s met minimaal iOS 8.

ü

Bij workshops op verplaatsing dienen de cursisten te
beschikken over een mobiel internet abonnement (3G
of 4G).

ü

Bij workshops in een lokaal dient steeds WIFI aanwezig
te zijn.

ü

Bij de workshops met 1 sessie dienen te cursisten vooraf een Apple-ID aan te
maken om gratis apps te kunnen installeren.

AAN DE SLAG MET iPAD

2 SESSIES

Wil meer weten over iPad, de tablet van Apple? We oefenen de meest gebruikte
vingerbewegingen en je krijgt tips om efficiënter te werken. Deze workshop geeft duiding bij
de basis apps om een tekst te schrijven, surfen, fotograferen, de treinuren op te zoeken of
het luisteren naar muziek. Samen installeren we enkele van deze apps. De workshop richt
zich tot beginners en het aanleren van de basisvaardigheden.
ü

Een korte versie in 1 sessie is beschikbaar.

ü

Kan geboekt worden enkel voor iPad of iPhone

AAN DE SLAG MET JE iPHONE

2 SESSIES

Wil meer weten over iPhone, de smartphone van Apple? We oefenen de meest gebruikte
vingerbewegingen en je krijgt tips om efficiënter te werken. Deze workshop geeft duiding bij
de basis apps om een tekst te schrijven, surfen, fotograferen, de treinuren op te zoeken of
het luisteren naar muziek. Samen installeren we enkele van deze apps. De workshop richt
zich tot beginners en het aanleren van de basisvaardigheden.
ü

Een korte versie in 1 sessie is beschikbaar.

ü

Kan geboekt worden enkel voor iPad of iPhone

ü

Deelnemers dienen reeds ervaring met bellen en sms’en te hebben

AAN DE SLAG MET iPAD OF iPAD (combi)

2 SESSIES

WERK SNELLER EN VEILIGER MET JE IPAD OF IPHONE

1 of 2 SESSIES

Wil je sneller en veiliger leren werken met je iPad of iPhone? Gebruik je reeds enige tijd een
iPad of iPhone? In deze workshop leer je werken met ingebouwde apps en geavanceerde
instellingen om sneller en doordachter te werken. We gaan onder meer onze iPad of iPhone
beter beveiligen. We bekijken tevens de ingebouwde functies en mogelijkheden van iCloud,
Airdrop, fotostream en iCloud-fotobibliotheek om bestanden te delen of om een back-up te
maken van je toestel. Tot slot gaan we aan de slag in de App Store en leer je meer over apps
waarvoor je moet betalen en het gebruik van prepaid-kaarten. Deze workshop is niet voor de
beginner, maar voor personen die reeds wat ervaring hebben met hun toestel.
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WERKEN MET APPLE APPS: iCLOUD, AIRDROP, GEZONDHEID EN MEER

2-4 SESSIES

Apple heeft een reeks apps apps die specifiek ontworpen zijn voor de iPad en iPhone.
iCloud voor opslag en backup van je gegevens. Fotostream en iCloud-fotobibliotheek kan je
inzetten voor het synchroniseren van foto’s tussen je iPhone en iPad. Airdrop is een app om
1 of meerdere foto’s draadloos te versturen tussen 2 Apple toestellen van verschillende
personen. Met Facetime heb je een alternatief voor Skype. Tot slot is er ook het ‘office’
pakket van Apple: Pages, Keynote en Numbers.
ü

Deze workshop is bestemd voor deelnemers die beschikken over een iPhone + iPad.

ü

Deze workshop richt zich tot cursisten die reeds beschikken over een basis kennis van
iPad en iPhone. De cursist kan zelfstandig een app installeren, app verwijderen en
surfen op internet.

NIEUW
SORTEREN MET MAPPEN OF ALBUMS VOOR IPAD OF IPHONE

1-2 SESSIE

Wil je foto’s, teksten en video’s beheren en sorteren op je iPad of iPhone? Je leert beter en
efficiënter werken met de app FOTO’S. Deze app is de plaats op je iPad of iPhone om al je
foto’s en video’s te sorteren. Daarnaast zijn er ook vele extra apps in de Apple Store die nog
meer mogelijkheden aanbieden. We bekijken ook de mogelijkheden om je tekstbestanden en
websites overzichtelijk bij te houden.
Deze workshop richt zich tot cursisten die reeds beschikken over een basis kennis van iPad of
iPhone. De cursist kan zelfstandig een app installeren, app verwijderen en surfen op internet.

NIEUW
GROTE SCHOONMAAK VAN APPLE iPAD OF iPHONE

1 SESSIE

Heb je te weinig ruimte voor apps op je iPad of iPhone? Is je iPad of iPhone trager
geworden? Samen bekijken we de mogelijkheden om de harde schijf op te kuizen en dit is
meer dan enkel het verwijderen van apps. We gaan diverse instellingen aanpassen opdat je
toestel wat sneller wordt.
Deze workshop richt zich tot cursisten die reeds beschikken over een basis kennis van iPad of
iPhone. De cursist kan zelfstandig een app installeren, app verwijderen en surfen op internet.

NIEUW
TOETSENBORD & EMOTICONS VOOR iPAD OF iPHONE

1 SESSIE

Wil je meer te weten komen over het toetsenbord op je iPad of iPhone? Kan je het teken
voor € , ë, ç of é toevoegen? Weet je hoe je permanent hoofdletters maakt of een smiley J
toevoegd? ? We gaan ook aan de slag met spraakherkenning zodat je niet meer hoeft te
typen. Tot slot bekijken we de mogelijkheden om woordenboeken te gebruiken.
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ANDROID TABLET & SMARTPHONE
De ‘aan de slag’ workshops voor Android smartphones en tablets
komen het best tot hun recht als ze per type toestel worden
gegeven: tablet of smartphone. Android is een open
besturingssyteem en hierdoor zijn de verschillen tussen de
verschillende merken die dit aanbieden groot. Het mengen van
tablet en smartphone in deze workshop is voor een beginnende
gebruiker een grote drempel. Dit kan ondervangen worden door
de groepen kleiner te houden (max 12) en door minimaal 2
sessies te voorzien bij de ‘aan de slag’ workshops.

Belangrijk om mee te geven aan de cursisten en/of organisator:
ü

Voor Android smartphones en tablets met minimaal
besturingssyteem 5.0 of hoger.

ü

Bij workshops op verplaatsing dienen de cursisten te
beschikken over een mobiel internet abonnement
(3G of 4G).

ü

Bij workshops in een lokaal dient steeds WIFI
aanwezig te zijn.

ü

Bij de workshops met 1 sessie dienen te cursisten
vooraf een Google account aan te maken om gratis
apps te kunnen installeren.

AAN DE SLAG MET ANDROID TABLET

1 OF 2 SESSIES

Net een ANDROID tablet gekocht? We oefenen de meest gebruikte vingerbewegingen en je
krijgt tips om efficiënter te werken. Deze workshop geeft duiding bij de basis apps om een
tekst te schrijven, surfen, fotograferen, de treinuren op te zoeken of het luisteren naar
muziek. Samen installeren we enkele van deze apps. De workshop richt zich tot beginners en
het aanleren van de basisvaardigheden.
Een korte versie in 1 sessie is beschikbaar.
ü

Minimaal Android 4.0 besturingssysteem vereist.

ü

Kan gegeven worden in combinatie met Android smartphone, maar dit is niet
aangewezen.

AAN DE SLAG MET ANDROID SMARTPHONE

1 OF 2 SESSIES

Net een Android smartphone gekocht? We oefenen de meest gebruikte vingerbewegingen
en je krijgt tips om efficiënter te werken. Deze workshop geeft duiding bij de basis apps om
een tekst te schrijven, surfen, fotograferen, de treinuren op te zoeken of het luisteren naar
muziek. Samen installeren we enkele van deze apps. De workshop richt zich tot beginners en
het aanleren van de basisvaardigheden.
Een korte versie in 1 sessie is beschikbaar.
ü

Voor Android smartphones met minimaal besturingssyteem 4.0 of hoger.

ü

Kan gegeven worden in combinatie met Android tablet, maar dit is niet aangewezen.

ü

Deelnemers dienen reeds ervaring met bellen en sms’en te hebben
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NIEUW
WERK SNELLER EN VEILIGER MET JE ANDROID SMARTPHONE OF TABLET

1 OF 2 SESSIES

Wil je sneller en veiliger leren werken met je Android smartphone of tablet? Gebruik je
reeds enige tijd een Android smartphone of tablet? In deze workshop leer je werken met
ingebouwde apps en geavanceerde instellingen om sneller en doordachter te werken. We
bekijken tevens de ingebouwde functies en mogelijkheden van Gmail, Google Drive en
Google Foto’s om bestanden te delen of om een back-up te maken van je toestel. Tot slot
gaan we aan de slag in de Play Store en leer je meer over apps waarvoor je moet betalen en
het gebruik van prepaid-kaarten.
Deze workshop richt zich tot cursisten die reeds beschikken over een basis kennis van tablet of
smartphone. De cursist kan zelfstandig een app installeren, app verwijderen en surfen op
internet.

NIEUW
SORTEREN MET MAPPEN OF ALBUMS VOOR ANDROID

1 SESSIE

Wil je foto’s, teksten en video’s beheren en sorteren op je Android smartphone of tablet?
Je leert beter en efficiënter werken met de app Gallerij. Deze app is de plaats op je Android
smartphone of tablet om al je foto’s en video’s te sorteren. Daarnaast zijn er ook vele extra
apps in de Play Store die nog meer mogelijkheden aanbieden. We bekijken ook de
mogelijkheden om je tekstbestanden en websites overzichtelijk bij te houden.
Deze workshop richt zich tot cursisten die reeds beschikken over een basis kennis van tablet of
smartphone. De cursist kan zelfstandig een app installeren, app verwijderen en surfen op
internet.

NIEUW
GROTE SCHOONMAAK VAN ANDROID TABLET OF SMARTPHONE

1 SESSIE

Heb je te weinig ruimte voor apps op je tablet of smartphone? Is je toestel trager
geworden? Samen bekijken we de mogelijkheden om de harde schijf op te kuizen en dit is
meer dan enkel het verwijderen van apps. We gaan diverse instellingen aanpassen opdat je
toestel wat sneller wordt.

NIEUW
TOETSENBORD & EMOTICONS VOOR ANDROID

1 SESSIE

Wil je meer te weten komen over het toetsenbord op je Android tablet of laptop? Kan je het
teken voor € , ë, ç of é toevoegen? Weet je hoe je permanent hoofdletters maakt of een
smiley J toevoegd? ? We gaan ook aan de slag met spraakherkenning zodat je niet meer
hoeft te typen. Tot slot bekijken we de mogelijkheden om woordenboeken te gebruiken.
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WORKSHOPS VOOR WINDOWS 10 LAPTOP, TABLET OF HYBRIDE
Windows 10 is een besturingssysteem van Microsoft
voor zowel laptops als smartphones en tablets. De
bediening van het systeem is een combinatie van de
Windows 7 en 8. De onderstaande workshops zijn
bestemd voor nieuwe gebruikers en voor diegene de de
overstap maken vanuit een Windows XP, Vista , 7 of 8.
Belangrijk om mee te geven aan de deelnemers en/of organisator:
ü

Installeer altijd Windows 10 op de lescomputers of vraag een de cursisten om een
eigen Windows 10 toestel mee te nemen.

ü

Bij workshops op verplaatsing dienen de deelnemers te beschikken over een
mobiel internet abonnement (3G of 4G).

ü

Bij workshops in een lokaal dient steeds WIFI aanwezig te zijn.

AAN DE SLAG MET WINDOWS 10 VOOR LAPTOP, TABLET OF HYBRIDE

1-2 SESSIES

Nood aan een introductie over Windows 10 voor laptop, tablet of hybride ? We oefenen de
meest gebruikte vinger- of muisbewegingen en je krijgt tips om efficiënter te werken met het
extern of ingebouwde toetsenbord. Deze workshop geeft duiding bij de basis Windows 10
apps en extra apps om een tekst te schrijven, surfen, fotograferen, de treinuren op te zoeken
of het luisteren naar muziek. Samen installeren we enkele van deze apps. De workshop richt
zich tot beginners en het aanleren van de basisvaardigheden.
ü

Voor Windows smartphones zijn aparte workshops voorzien.

WINDOWS 10: EEN STAP VERDER VOOR LAPTOP, TABLET OF HYBRIDE

1-2 SESSIES

Hoe kan je efficiënter met Windows 10 werken voor laptop, tablet of hybride ? Deze
workshop gaat een STAP VERDER dan de de introductie van het nieuwe besturingssysteem.
We bekijken uitvoerig de nieuwste functies van OneDrive de clouddienst van Windows. We
installeren enkele apps uit de de app-winkel die de mogelijkheden van het besturingssysteem
verbeteren. We bekijken meer in detail de privacy instellingen. Ook de nieuwe functies om
mappen te beheren en sorteren komen aanbod.
Deze workshop richt zich op deelnemers die reeds een basis ervaring hebben met
het Windows 10 besturingssysteem, maar een stap verder willen gaan in hun kennis
hierover.

AAN DE SLAG MET WINDOWS 8 OF 10 SMARTPHONE

1-2 SESSIES

Nood aan een introductie over Windows phone ? We oefenen de meest gebruikte
vingerbewegingen en je krijgt tips om efficiënter te werken. Deze workshop geeft duiding bij
de basis Windows phone apps en extra apps om een tekst te schrijven, surfen, fotograferen,
de treinuren op te zoeken of het luisteren naar muziek. Samen installeren we enkele van
deze apps. De workshop richt zich tot beginners en het aanleren van de basisvaardigheden.
ü

Voor Windows smartphones met minimaal besturingssyteem 8.0 of hoger.

ü

Deelnemers dienen reeds ervaring met bellen en sms te hebben.
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AAN DE SLAG MET APPS
Alle workshops zijn geschikt voor Apple & Android. Windows wordt niet steeds ondersteund.
De workshops worden het best gegeven voor 1 besturingssysteem of voor een combinatie
van Apple en Android toestellen. Je kan ook opteren om een indeling te maken voor tablet
of smartphone.

Voorkennis cursisten:
ü

Een ‘aan de slag met tablet/smartphone’ gevolgd hebben of gelijkaardig door
zelfstudie.

ü

Weten wat een APP is en hoe je die kan installeren/verwijderen

ü

Vertrouwd zijn met de vingerbewegingen

Minimale eisen versie besturingssysteem:
ü

Voor Android smartphones en tablets met minimaal besturingssyteem 5.0 of hoger.

ü

Voor Apple’s iPhone’s en iPad’s met minimaal iOS 8.

ü

Voor Windows Phone en tablet minimaal Windows 8.

ü

Bij workshops op verplaatsing dienen de cursisten te beschikken over een mobiel
internet abonnement (3G of 4G).

ü

Bij workshops in een lokaal dient steeds WIFI aanwezig te zijn die geschikt en
krachtig genoeg is het maximale aantal deelnemers.

NIEUW
FOTOBEWERKING MET PIXLR

1 SESSIE

Opzoek naar een gratis fotobewerker voor laptop, tablet of smartphone? Pixlr is
beschikbaar voor alle 3! Je hebt eenvoudige apps voor iOS en Android die je kan downloaden
via je app-winkel. Voor de laptop heb je keuze uit 2 programma’s via een webbrowser.
ü

Geschikt voor Android en iOS (Apple).

NIEUW
GEZONDHEID- EN/OF FITNESSAPPS

1 SESSIE

Wil je meer weten over apps die bijhouden hoeveel calorieën je verbruikt tijdens de dag en
advies geven over je sportieve activiteiten? Kunnen gezondheid en fitness apps de arts,
fitnesscoach of diëtist vervangen? We bespreken een reeks actuele apps en bekijken de
meerwaarde van de betalende versies. We tonen de verschillende mogelijkheden van
gezondheidsapps in de smartphone, met een wearable zoals de ‘Fitbit’ of via een
smarthwatch. We oefenen met enkele apps die je 'stappen' tellen, je looptrajecten
bijhouden of je fietsroutes via gps accuraat vastleggen.
ü

Geschikt voor Android en iOS (Apple).
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NIEUW
OFFLINE APPS: WERK VERDER ALS HET INTERNET UITVALT

1 SESSIE

Gebruik je ook graag apps offline? Dus als er geen internet verbinding is? We bekijken apps
voor een routeplanner, tekstverwerking, fotobewerking of het schrijven van een email? In
deze workshop verkennen we een reeks apps die ook offline functies hebben en die dus ook
zonder internet gebruikt kunnen worden.
ü

Geschikt voor Android en iOS (Apple).

NIEUW
BASIS - ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM, MIX & FIX

2 SESSIES

Wil je photoshoppen op je smartphone of tablet? Adobe is vooralgekend vanwege het
fotobewerkingsprogramma ‘Photoshop’. De belangrijkste mogelijkheden van de klassiek
‘Photoshop’ zijn nu ondergebracht in deze apps. Deze apps laten meer complexe
fotobewerkingen toe dan andere foto-apps. We gaan ondermeer samen oefenen met het
werken met lagen, een storend element wissen op een foto, fotocollages maken,
retoucheren van kleine foutjes en het corrigeren van kleuren.
ü

Deze inhoud kan ook in 1 sessie worden gegeven als demonstratie.

ü

Enkel beschikbaar voor iOS (Apple iPhone en iPad)

FOTO’S OVERZETTEN TUSSEN TABLET, SMARTPHONE EN LAPTOP

1 SESSIE

Wil je een foto doorsturen van jouw smartphone of tablet naar je laptop of naar een andere
toestel? We overlopen de verschillende apps en websites die dit mogelijk maken. Deze
workshop legt de focus op het overzetten van enkele fotobestanden zonder gebruik te maken
van Clouddiensten. Dit betekent dat de overdracht rechtstreeks en draadloos gebeurt tussen
2 toestellen via WIFI of een kabel.
Sommige apps zijn betalende apps, deze worden enkel gedemonstreerd. Mogelijke apps die
we gebruiken zijn: Send Anywhere, Wetransfer, Airdrop, Filedrop of gelijkaardig. We bekijken
ook de mogelijkheden om via een geheugenkaart of
USB-stick bestanden over te zetten.
ü

Geschikt voor iOS (Apple), Android en Windows

EMAIL & AGENDA IN DE CLOUD: OUTLOOK.COM OF GMAIL

1 SESSIE

Wens je toegang tot een email adres vanop elke tablet, smartphone of laptop?
Outlook.com werd vroeger Hotmail genoemd is een gratis email van Microsoft. GMAIL is een
gratis email van GOOGLE. Je kan deze lezen op elke tablet, smartphone of laptop. Alles is
steeds gesynchroniseerd. Outlook.com en GMAIL worden aangevuld met een agenda en
beschikt over een uitgebreide mogelijkheden voor het bijhouden van contactpersonen.
ü

Geschikt voor iOS (Apple), Android en Windows
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BESTANDEN IN DE CLOUD: GOOGLE DRIVE OF DROPBOX

2 SESSIES

Muziekbestanden, tekstdocumenten of een presentaties online delen? Heb je bestanden die
te groot zijn voor een bijlage in een e-mail? Een back-up maken van je bestanden? Leer werken
met 1 van ‘cloud’ diensten zoals Google Drive of Dropbox. Tijdens deze workshop leer je
bestanden bewaren en synchroniseren tussen verschillende computers.
ü

Google Drive: Geschikt voor iOS (Apple), Android en Windows

ü

Dropbox: Geschikt voor Apple, Android en Windows

ü

Deze workshop kan gegeven worden voor laptops of in een combinatie opstelling met
laptop, smartphones en tablets.

WHATSAPP OF SKYPE, BELLEN VIA HET INTERNET

1-2 SESSIES

Gratis bellen via het internet? Dat kan ook met de tablet en smartphone! We leren
werken met de app ‘skype’ of met de ‘Whatsapp’. In deze workshop installeren we
samen de app, maken we een account aan en leren we werken 1 van deze apps.
ð Skype is geschikt voor iOS (Apple), Android en Windows
ð Whatsapp bellen is enkel geschikt voor Apple & Android smarthphones

ROUTEPLANNERS APPS: GOOGLE MAPS, HERE EN/OF MAPS.ME

1 SESSIE

Wil je leren werken met GOOGLE MAPS, HERE of MAPS.ME op een tablet of smartphone?
Samen plannen we een route. We verkennen ook de extra informatielagen die je reis
aangenamer maken. We bekijken of er file is onderweg. Met apps zoals HERE en MAPS.ME kan
je jouw smartphone omtoveren in een GPS met offline kaarten. Dit betekent dat je geen
internet nodigd hebt om via een app je wegroute te vinden. We bekijken naast deze 2 apps ook
nog andere apps die gebruik maken van de GPS-functie in je smartphone.
ü

Geschikt voor Android en iOS (Apple).

ü

Google Maps App is niet beschikbaar voor Windows tablet en smartphone, maar er
kan gewerkt met de ingebouwde Kaarten app.

MAAK EEN VAKANTIEFILM MET JE SMARTPHONE OF TABLET

2 SESSIES

Wil je een korte, maar boeiende film maken over je vakantie of uitstap? Zou je graag meer
weten over het monteren van filmfragmenten tot een mooi samenhangende (vakantie)film?
Dan is deze workshop iets voor jou! In een handomdraai leer je werken met een gratis app die
je smartphone omtovert naar een heuse montage studio!
ü

We gebruiken de gratis versie van Magisto, Viva Video of gelijkaardig.

ü

Geschikt voor Android en iOS (Apple).

BEWERK EN DEEL FOTO’S MET INSTAGRAM

1 SESSIE

Hoe kan je instant foto’s bewerken en delen op internet? Instagram is een app die toelaat dit
te doen! We maken samen een instagram profiel aan. We verkennen de mogelijkheden van de
fotofilters en tot slot overlopen we de mogelijkheden om deze foto’s te delen met andere
sociale netwerken.
ü

Geschikt voor Android en iOS (Apple).

ü

Beschikbaar voor Windows 10 (laptop, tablet en smartphone)
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SPOTIFY OF DEEZER, ONLINE MUZIEK OVERAL

1 SESSIE

Opzoek naar gratis muziek voor op je tablet of smartphone? Spotify of Deezer is
een online muziekdienst waarmee dit mogelijk is. Je leert afspeellijsten maken en
delen met vrienden. We gaan aan de slag met de diverse zoekmogelijkheden om
een eigen muziekcollectie samen te stellen. Tot slot bekijken we de voordelen van
de betalende t.o.v. de gratis versie van Spotify of Deezer.
ü
ü

SPOTIFY: Geschikt voor iOS (Apple) en Android
DEEZER: Geschikt voor Apple, Android en Windows

FOTO’S MAKEN EN BEWERKEN OP TABLET OF SMARTPHONE

1-2 SESSIES

Opzoek naar eenvoudige en gratis apps om foto's te bewerken? In deze workshop
verkennen we een reeks apps die werken op iPad en Android tablet. We leren
onder- en overbelichte foto's corrigeren, voegen teksten toe en verwijderen rode
ogen. We combineren fotofilters om van jouw foto een kunstwerkje te maken! We
gebruiken ondermeer de app PS Express en Aviary.
ü

Geschikt voor iOS (Apple) en Android

SOCIALE MEDIA OP TABLET

1 SESSIE

Werken met Facebook of een andere sociale media op een tablet? In deze
workshop leren we wat de verschillen zijn tussen werken met sociale media op een
tablet en een klassieke laptop. We gebruiken ook Facebook om ons in te schrijven
voor andere sociale media en gaan zo op verkenning bij o.a. Pinterest, Foursquare,
etc… Je leert hoe je je privacy kan beschermen en ervoor kan zorgen dat enkel je
vrienden kunnen zien wat je doet.
ü

Je dient reeds te beschikken over een Facebook account. Breng je
gebruikersnaam en paswoord mee.

ü

Geschikt voor iOS (Apple), Android en Windows

HANDIGE EN NUTTIGE APPS VOOR TABLET EN SMARTPHONE

1 SESSIE

Wil je enkele vrijetijds apps leren gebruiken voor je tablet of smartphone? Loop je
verloren in de App winkel? Deze workshop geeft je een introductie in 10 eenvoudige
apps die je kan gebruiken in je vrije tijd. Deze workshop wijzigt continu van inhoud
en houd de vinger aan de pols rond actuele kleine apps. Enkele mogelijkheden zijn:
reisapps, QR-code’s gebruiken, foto’s doorsturen tussen tablet , smartphone en
laptop, apps voor fotobewerking en routeplanners die je offline kan gebruiken.
ü

Geschikt voor iOS (Apple), Android en Windows

ü

QR codes maken en lezen kan een onderdeel zijn
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WORKSHOPS VOOR WINDOWS 7, 8 & 10 LAPTOP/DESKTOP
Deze workshops zijn geoptimaliseerd voor Windows laptops of desktops met Windows 7, 8
of 10. Er dient steeds te worden geduid wat de samenstelling is van de besturingssystemen.
Er kan gekozen worden om deze workshops te laten plaatsvinden met de laptops van de
deelnemers of met een laptop-klas.

NIEUW
COMPUTER VOOR BEGINNERS - WINDOWS

3-5 SESSIES

Wil je graag leren werken met een Windows computer? Wil je oefenen met de muis en het
toetsenbord? Samen maken we mappen en stellen we een brief op. Je leert ook surfen op
het internet. Je maakt kennis met een aantal praktische websites en leert werken met de
Google zoekmachine. Je kan op je eigen tempo op de computer oefenen. Geen voorkennis
nodig.

NIEUW
INTERNET VOOR BEGINNERS - WINDOWS

2-3 SESSIES

Is internet nog een grote onbekende? Surf je wel eens op een laptop of pc, maar lukt het
niet zo goed? In deze workshop leer je basisvaardigheden in het gebruik van een computer.
We leggen de focus op het ‘surfen’ op internet. Je leert werken met met Internet Explorer of
gelijkaardig. Je leert hoe je gemakkelijk iets kan opzoeken via Google en hoe je jouw favoriete
websites kan bijhouden.
Deze workshop is bedoeld voor wie minstens beschikt over de volgende basisvaardigheden:
werken met de muis en het toetsenbord, mappen aanmaken en een tekstdocument
aanmaken.

NIEUW
FOTOALBUM MAKEN MET … PIXUM

2 SESSIES

Wil je een fotoalbum maken op papier? Samen gaan we aan de slag met Pixum. We
selecteren de beste foto’s en maken kleine fotocorrecties. Daarna gaan we aan de slag met
de software van Pixum om ons fotoalbum te maken. Op het einde van de workshop kan je,
indien gewenst, overgaan tot de online bestelling. Hou er rekening mee dat de kostprijs van
het fotoalbum NIET inbegrepen.
Tip: Deze workshop kan ook gegeven worden met de app-versie voor tablet.

NIEUW
AAN DE SLAG MET HET TOETSENBORD - WINDOWS

1 SESSIE

Wil je meer te weten komen over het azerty toetsenbord op je laptop? Ben je vertrouwd
met de functietoetsen? In deze workshop worden de speciale toetsen ingeoefend. Dit zijn
ondermeer de functietoetsen, ctrl, alt, alt-gr, shift en het gebruik van sneltoetsen.
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NIEUW
AAN DE SLAG MET GRATIS WORD ONLINE

1 SESSIE

Heb je nood aan een eenvoudige online tekstverwerker die gebaseerd is op de klassieke
Word van Microsoft? Wil je tekstdocumenten kunnen bewerken zonder nood aan usb-stick
op een openbare computer zoals in de bibliotheek? Wil je verder kunnen werken aan Word
documenten vanop eendere welke laptop? Word online bieden een oplossing voor deze
vragen.
ü

Om Word online te gebruiken met je schikken over een account bij Onedrive. Maak
voor je komt naar de workshop een account aan via Onedrive.com

FOTOBEWERKING MET MAILCHIMP

4 SESSIES

Opzoek naar een gratis alternatief voor Adobe Photoshop? Met GIMP kan je fotobewerking
doen met bijna dezelfde mogelijkheden als bij de betalende alternatieven. Complexere
bewerkingen met lagen, geavanceerde kleurcorrecties en het uitsnijden van
beeldfragmenten zijn mogelijk. GIMP is een ideaal instrument voor iedereen die een stapje
verder wil gaan dan enkel wat kleurenfilters toepassen of een tekst toevoegen aan een
beeld. De workshop bestaat uit meerdere sessie die niet los van elkaar gevolgd kunnen
worden.
ü

Deze workshop is ook beschikbaar voor laptops met OS X van Apple.

ü

Deze workshop is NIET geschikt voor de beginnende computer gebruiker.

DYNAMISCHE PRESENTATIES MET PREZI

2 SESSIES

Opzoek naar een alternatief voor saaie Powerpoint presentaties? Prezi is een handig
programma om dynamische en interactieve presentaties te maken. Het bied meer
mogelijkheden dan Powerpoint. Prezi is een nieuwe manier van interactieve presentaties
maken!
ü

Deze workshop is ook beschikbaar voor tablets en/of smartphones van Apple.

GROTE SCHOONMAAK WINDOWS PC

1 SESSIE

Heeft je computer een grondige onderhoudsbeurt nodig? Wil je de pc wat sneller laten
presteren? We leren ongewenste software te verwijderen, hoe we plaats maken en orde
scheppen en hoe we alles up-to-date houden. Je leert werken met Ccleaner, een gratis
software op je pc inorde te zetten. We bekijken ook hoe hoe je documenten hersteld uit je
prullenmand.
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AANMELDEN MET FACEBOOK BIJ ONLINE DIENSTEN OF APPS

1 SESSIE

Twijfel je om je Facebook profiek te gebruiken om je te aan te melden bij
een website of app-dienst? Het is steeds meer mogelijk om je Facebook
profiel te gebruiken om je aan te melden voor websites of online
diensten die een email en paswoord vereisen. Op deze wijze hoef je niet
telkens een nieuwe paswoord te maken en omzeil je de ingewikkelde
aanmeldingsprocedure. We bekijken ondermeer hoe dit werkt bij Spotify, Netflix, Pinterest,
Foursquare, uitinvlaanderen of Zimmo.be. De voor- en nadelen van deze werkwijze worden
besproken.
Je dient reeds te beschikken over een Facebook account. Breng je gebruikersnaam en
paswoord mee.

ü Deze workshop kan ook gegeven worden voor tablets of smartphones.
BEHEER VAN PASWOORDEN EN PRIVACY OP HET INTERNET

1 SESSIE

Vergeet je soms je paswoord? Ben je bezorgd over je privacy op internet? Weet je wat
'cookies' zijn en hoe je die zelf kan verwijderen? In deze workshop krijg je tips bij
het gebruik van paswoorden bij email, sociale media of andere online diensten. We
bekijken wat je zelf kan doen om meer privacy te hebben wanneer je surft op het
internet. Tot slot hebben bekijken we de mogelijkheden van paswoord 'managers' die
je paswoorden online bewaren.
Deze workshop kan ook gegeven worden voor tablets of smartphones.

BETALEN OP WEBSITES: PAYPALL, CREDITKAART en PREPAID

1 SESSIE

Weet jij hoe je veilig online kan betalen? Ben je op zoek naar een tweedehands meubel, een
vintage kledingstuk of een goedkoop vliegtuigticket? Je vindt het allemaal op de vele
webshops op het internet.Je krijgt tips over de betalingsmodaliteiten en het veiligheidsaspect
van online transacties. Ook efficiënter zoeken, prijzen vergelijken, productrecensies
opsporen en de kwaliteit van een webshop inschatten komt aanbod. Diverse betaalsystemen
komen aanbod: creditkaart, prepaidkaart en Paypall.

BESTANDEN IN DE ‘CLOUD’: GOOGLE DRIVE, ONEDRIVE OF DROPBOX

2 SESSIES

Muziekbestanden, tekstdocumenten of een presentaties online delen? Heb je bestanden die
te groot zijn voor een bijlage in een e-mail? Een back-up maken van je bestanden? Leer werken
met 1 van ‘cloud’ diensten zoals Google Drive of Dropbox. Tijdens deze workshop leer je
bestanden bewaren en synchroniseren tussen verschillende computers. Deze workshop is
bestemd voor laptops met Windows 7 of hoger.
ü

Deze workshop kan ook aangeboden worden voor of in combinatie met
Android en Apple tablet en smartphones

Karel Vanrietvelde |Mediakruispunt.be |info@mediakruispunt.be | Inspiratiegids editie 2016-2 – 15 oktober 2016
Bosmanslei 19 bus 2 , 2018 Antwerpen | BTW BE 0899.133.580 | KBC BE87 7380 2486 8394|BIC KREDBEBB | +32 (0) 474 62 03 26

22

ININSPIRATIEGIDS 2016-2

FOTO’S DELEN EN BEWERKEN MET GOOGLE+

2 SESSIES

Google+ is het sociale mediaplatform van Google. Een belangrijk onderdeel van dit platform is
de functie 'Google+ Foto's'. We maken samen een nieuw Google+ profiel aan. Je krijgt tips om
de privacy en veiligheid van jouw gegevens te beschermen. Je leert een back-up maken van je
foto's, kleine fotobewerkingen uitvoeren en ontdekt hoe je deze kan delen met vrienden.
Tijdens de laatste sessie wordt een demo gegeven over de mogelijkheden van Google+ op
tablet en smartphone.
ü

Voor deze workshop moet je een Gmail-adres hebben.

HAAL MEER UIT GOOGLE MAPS & STREETVIEW

1 SESSIE

Wil je graag een stapje verder gaan dan enkel de functie 'routeplanner' van Google Maps?
We verkennen de extra informatielagen die je reis aangenamer maken. Misschien wil je tips
van andere weggebruikers? Of zoek je een bakker onderweg? In deze workshop leer je de
voor- en nadelen van Google Maps. Er worden enkele alternatieven toegelicht. We gaan ook
dieper in op de gevolgen voor je privacy bij het gebruik van de GPS in combinatie met
diensten van Google.
ð Deze workshop is ook beschikbaar voor tablets en/of smartphones van Android en
Apple .

FACEBOOK PROFIEL, PRIVACY INSTELLINGEN BEHEREN

1 SESSIE

Wil je een veilig Facebook profiel? Privacy is een moeilijk zaak op Facebook. Maar wat kan
je doen om je privacy zoveel als mogelijk te beschermen? Nood aan wat duiding bij de
privacy instellingen? Wil je meer te weten komen over groepen, events en het beheren van
vriendenlijsten? Deze workshop geeft een actueel overzicht van wat je zelf kan doen en
vermijden.
ü

Basiskennis van Facebook profiel is vereist.

ü

De cursist dient reeds een eigen Facebook profiel te hebben.

ü

Deze workshop is ook
van Android en Apple .

beschikbaar

voor

tablets

en/of

smartphones
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MEDIAWIJSHEID WORKSHOPS VOOR
ONDERWIJS & PUBLIEKE SECTOR
CYBERPESTEN & ONLINE PRIVACY – DOELGROEP TIENERS

1 SESSIE

Wat is het advies die we kunnen geven aan onze tieners in het gebruik van sociale media
en het internet? Welke concrete tips zijn er voor ouders, onderwijzers en opvoeders? Elke
dag hoor, lees of ervaar je de uitdagingen die deze communicatiemiddelen brengen voor
tieners en hun omgeving. Deze lezing of workshop richt zich tot scholen, diensten en
organisaties die aan de slag willen met dit thema.
ü

Dit onderwerp kan ook aangeboden worden voor leerkingen in het middelbaar,
binnen het kader van een vrijetijdsbesteding op als train-de-trainer voor de
leerkrachten of begeleiders.

TEKENEN EN SCHILDEREN MET IPAD

1 SESSIE

Tekenen en schilderen met een iPad? Schilderen met de vingers of een digitale pen (stylus)?
We verkennen samen de mogelijkheden van een aantal gratis en betalende apps die digitaal
tekenen mogelijk maken. Daarnaast wordt de Wacom stylus 2 pen gedemonstreerd die
drukgevoelig is en dus meer natuurlijk kan tekenen. Tot slot bekijken we ook
de mogelijkheden van enkele betalende 'apps': Adobe Brush CC, Artstudio, Artrage &
Sketches. Deze demonstratie vergelijkt ook de mogelijkheden van deze digitale technieken
met klassieke schilder- en tekentechnieken. Tot slot bekijken we de mogelijkheden van
Adobe's Fix & Mix app. Deze laatste 2 apps brengen de mogelijkheden van Adobe Photoshop
naar de iPad of iPhone.

VERGELIJK VAN CLOUD: OneDrive, iCLOUD, DROPBOX en Google Drive

1 SESSIE

Wil bestanden opslaan op het internet? Wil je leren werken in de ‘cloud’?. Via de 'cloud'
kan je bestanden veilig bewaren en bewerken op internet. Je kan van elke laptop, tablet of
smartphone deze bestanden raadplegen en bewerken. Deze interactieve demonstratie
maakt een vergelijking tussen de verschillende aanbieders van 'cloud'. We overlopen en
vergelijken de diverse spelers: OneDrive, iCloud, Dropbox en Google Drive.

NOTITIES MAKEN OP SMARTPHONE/TABLET

1 SESSIE

Welke mogelijkheden bestaan er om notities te maken op de smartphone/tablet? Zijn er
gratis mogelijkheden en wat zijn de voordelen van betaalde opties? Kan je teksten
doorsturen van de tablet of smartphone naar een laptop? We verkennen ondermeer de app
Onenote en Evernote als 2 belangrijke spelers in dit thema.

DE MOGELIJKHEDEN VAN IOS, ANDROID EN WINDOWS 10 VERGELEKEN

1 SESSIE

Wil je een vergelijking kunnen maken tussen de verschillende tablet besturingssystemen
voor je school, organisatie of dienst? Deze workshop geeft een kritisch overzicht van de 3
grootste spelers: Apple, Android en Windows 8. De voor- en nadelen van elke systeem
worden vergeleken. We bekijken ook de verschillen tussen de tablets en de laptops.
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MEDIAWIJSHEID WORKSHOPS VOOR VRIJWILLIGERS
NIEUW
FACEBOOK GROEPEN VOOR VRIJWILLIGERS

1 SESSIE

Facebook heeft naast een persoonlijke profiel en een pagina functie voor organisaties ook de
optie ‘Groepen’. Een Facebook groep is een ideaal communicatie instrument om in te zetten
bij vrijwilligersnetwerken.In deze workshop verkennen de mogelijheden van ‘Facebook
groepen’ voor de interne & externe communicatie van vrijwilligers en hun organisatie.
ü

Kennis van Facebook en het beschikken over een eigen profiel is vereist.

NIEUW
DIGITAL STORYTELLING MET TABLET OF LAPTOP

1 of 2 SESSIE

Digital storytelling is het vertellen van verhalen aan de hand van eenvoudige apps op
tablet/smartphone of via eenvoudige programma’s op de laptop. Je kan dan vervolgens die
verhalen gaan delen via email, een website of sociale media. Deze ‘verhalen’ zijn kleine
foto- of filmreportages waar je tekst, beeldeffecten, muziek of je eigen begeleidende stem
aan toevoegd.

NIEUW
WEBSITES BOUWEN MET WEEKBLY

2 SESSIES

Een eigen website is een belangrijk communicatiemiddel voor verenigingen en individuen.
Je leert met Weebly snel, gemakkelijk en zonder kosten je website te ontwerpen en online te
plaatsen. Weebly werkt met “drag and drop”: je sleept gewoon blokken naar je pagina. Die
blokken kan je vullen met tekst, afbeeldingen, video, een contactformulier, …. Er zijn
honderden sjablonen beschikbaar die je zelf kan aanpassen.
ü

Dit is NIET een workshop voor beginners. De cursisten moeten reeds vlot met een
computer kunnen werken.

NIEUW
GOOGLE FORMULIEREN: ONLINE ENQUETES MAKEN

1 SESSIE

Wil je een enquete maken of een inschrijvingsformulier? Opzoek naar een mogelijkheid
om dit efficiënt te doen online? GOOGLE FORMULIEREN is een onderdeel van de GOOGLE
APPS die je kan gebruiken via een website op een laptop of tablet. Het geeft je de
mogelijkheid om gemakkelijke enquetes of inschrijvingsformulieren te maken en verwerken
via een spreadsheet. Ideaal dus voor een vereniging of dienst die opzoek is naar een digitaal
alternatief en zo het verwerken van de ‘papieren’ formulieren kan laten varen.

NIEUW
FILM MAKEN EN PUBLICEREN OP YOUTUBE

1 OF 2 SESSIE

Nood aan een promofilmpje? Wil je een leuk reisverslag met enkele foto’s en begeleidende
tekst? In deze creative workshop gaan we aan de slag met jouw foto’s en films. We maken
een kort filmpje en publiceren die vervolgens op Youtube opdat al je vrienden het mee
kunnen beleven. We bekijken ook de mogelijkheden om Youtune filmpjes te delen op sociale
media zoals Facebook.
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FACEBOOK PAGINA’S VOOR VERENIGINGEN

2 SESSIES

De vereniging, dienst of organisatie op de Facebook-kaart zetten? Dan is het aanmaken van
een Facebook pagina de aangewezen methode. Het verschil tussen een persoonlijk profiel en
een pagina komt aanbod. We bekijken samen enkele mogelijkheden om meer ‘likes’ te
krijgen voor je pagina. Tot slot staan we ook stil bij het maken van een succesvol
‘bericht/post’.
ü

Dit thema kan geboekt worden als workshops (2 sessies of 1 dag) of als
demonstratie (2 tot 3u)

FLYERS EN FOLDERS

2 SESSIES

Wil je een eenvoudige flyer of folder ontwerpen voor jouw
organisatie of vereniging? In deze workshop leer je enkele
basisvaardigheden van lay-out. We gebruiken het gratis
programma Scribus of Microsoft Publisher . Het resultaat kan
je printen in een kopiecenter of je eigen printer.
ü

Basiskennis van een tekstverwerker, WORD of
gelijkaardig, is vereist.

MOBIELE VRIENDELIJKE WEBSITE BOUWEN MET WORDPRESS.COM

2 SESSIES

Wil je een gratis mobielvriendelijke website of blog bouwen? In een handomdraai maak je
een mobielvriendelijke website met verschillende pagina’s. Deze website zal zich aanpassen
naargelang de grootte van het scherm. De website van werkt ook op tablets en
smartphones. Alles draait in de ‘cloud’, dit betekent dat beheer en updaten gebeurt vanaf
een internetpagina. Het basispakket is volledig gratis.

PROMOOT JE VERENIGING OF ORGANISATIE MET FACEBOOK PAGES

2 SESSIES

De vereniging, dienst of organisatie op de Facebook-kaart zetten? Dan is het aanmaken van
een Facebook pagina de aangewezen methode. Het verschil tussen een persoonlijk profiel en
een pagina komt aanbod. We bekijken samen enkele mogelijkheden om meer ‘likes’ te krijgen
voor je pagina. Tot slot staan we ook stil bij het maken van een succesvol ‘bericht/post’.

DIGITALE NIEUWSBRIEVEN MET MAILCHIMP

2 SESSIES

Wil je een digitale nieuwsbrief versturen? Hoe beheer je emailcontacten? Hoe zorg je voor een
‘mooie’ layout? De basisversie van Mailchimp is gratis en alles verloopt via een website. Je kan
zonder technische kennis aan de slag kan. Mailchimp maakt het versturen naar 100den email
adressen tegelijk mogelijk en geeft hulp bij het ontwerpen van een huisstijl.
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MAATWERK & CONSULT
APPLE OS X
De workshops die geschikt zijn voor laptops zijn standaard afgestemd op Windowsgebruikers. Bij vele workshops is het echter ook mogelijk om deel te nemen met een laptop
van Apple met OS X als besturinsgsysteem. Indien gewenst kan steeds maatwerk worden
verzorgd voor Apple OS X gebruikers of onderwerpen speciek verbonden aan het OS X
besturingssysteem.

MAATWERK VOOR MS OFFICE 2013-2016: WORD, EXELL, POWERPOINT EN ACCESS
Bijschaven van de kennis van MS OFFICE? Op maat van uw noden kan een aangepaste opleiding
worden voorzien van 1 of meerdere onderdelen van het MS OFFICE pakket. De focus ligt op
basiskennis en efficiënt werken met Word, Powerpoint, Exell en Access.

MAATWERK VOOR KWETSBARE DOELGROEPEN
Opzoek naar maatwerk voor een kwetsbare doelgroep? Op maat van uw doelgroep kan een
‘Basis computer’ of ‘Basis internet’ workshop ontwikkelt worden. Dit kan voor alle workshops
en demonstraties. Indien gewenst worden de groepen kleiner gemaakt en worden de duur van
de sessies aangepast aan de noden van de doelgroep.

MAATWERK VOOR SENIOREN
Alle demonstraties en workshops zijn geschikt voor volwassenen en dus ook voor senioren.
Er wordt wel rekeninggehouden met een aangepast tempo en waar nodig wordt de
workshop inhoudelijk aangepast aan de seniorendoelgroep. Dit is ondermeer door meer tijd
te voorzien, het maximum aantal deelnemers lager te houden en extra individuele
ondersteuning na of voor de workshop te voorzien. (max 20min extra na of voor).

CONSULT OVER MEDIAWIJSHEID EN SOCIALE MEDIA
Wenst u advies over uw gebruik van sociale media of train-de-trainers? Wil u een extern blik of
feedback over de leertrajecten in uw school of organisaties betreffende Mediawijsheid? Ook dit
is mogelijk met Mediakruispunt.
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PRIJS EN VOORWAARDEN
Titel, inhoudstabel en korte beschrijving

De titel en korte beschrijving is steeds indicatief en kan mits onderlinge
overeenkomst worden aangepast op maat.

Mogelijke doelgroepen

Volwassenen in het kader van mediawijsheid in hun vrije tijd.
Volwassenen in het kader van een professionele opdracht in
contractverband.
‘Cyberpesten en online privacy’ kan worden ingeboek voor de leerlingen in
het middelbaar onderwijs. Andere onderwerpen zijn exlusief voor
volwassenen.

Beschikbaarheid & Boeking

Op www.mediakruispunt.be kan je de beschikbaarheid opvragen. Een
boeking is pas definitief na ondertekening contract en/of email bevestiging
van Mediakruispunt.be .

Voorkennis

De deelnemer beschikt over een basiskennis internet en computer voor alle
workshops met laptops.
Bij de workshops met tablets en smartphones zijn er ‘aan de slag’ workshops
voor beginnende gebruikers.

Syllabus & presentaties

Standaard leren we met maatwerk oefeningen en gratis syllabussen
beschikbaar gesteld via internet door de producent of andere aanbieders.
Op de website mediakruispunt.be staan oefeningen en links naar informatie.
Toegang tot de website is gratis.
Voor maatwerk opdrachten kunnen de presentaties, oefeningen of andere
teksten worden afgeschermd met een codetoegang indien gewenst.

Aantal sessies per
workshop/demonstratie

1 tot maximaal 6 sessies

Duur van een sessie

Demo/lezing: 2 uur
Workshop: 2 tot 3 uur.

Min-max deelnemers

Workshop: 6-16
Demonstraties/lezingen: 12-40
Indien de workshop bestaat uit sessies van 2 uur wordt geadviseerd om het
aantal deelnemers te verlagen tot maximaal 12 om de kwaliteit te behouden.

Materiaal te voorzien door deelnemers of
organisatie

Water, koffie, balpennen en notitiepapier
Lokaal met (WIFI) Internetverbinding & beamer
Laptop, tablet of smartphone (uitgezonderd voor docent)

Andere randvoorwaarden

De deelnemers of organisatie zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van
de nodige toegangscodes voor gebruik van computer, internet of email.
Deelnemers dienen steeds te beschikken over een email adres die kan
worden geraadpleegd via een website en/of via het eigen toestel (laptop,
tablet of smartphone)
Bij elke workshop dienen de deelnemers steeds hun GSM of Smartphone
mee te brengen. Dit kan nodig zijn in het kader van een 2-stapsverificatie.

Kostprijs*

Vrijwilligers en publiekswerking:
€ 150 per sessie in open aanbod | vanaf € 200 per sessie bij maatwerk

*exl btw en vervoerskosten

Beroepskrachten:

* Deze prijzen zijn enkel indicatief.

€ 200 per sessie in open aanbod | vanaf € 300 per sessie bij maatwerk
Vervoerskost: 0,3456 €/km
Beamer: €10 per workshop of lezing

Contract en annulatie

Standaard is de annulatieperiode 10 werkdagen
Het contract kan opgesteld worden door de klant mits aanvaarden van deze
voorwaarden. Uitzonderingen enkel op aanvraag en na onderlinge
overeenkomst.
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