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1 INLEIDING 

1.1 “Active aging” 

Het Europees HIHTAST leerpartnerschap gaat over de idee van Active Aging. 

Het doel van het project is om medioren en senioren op een waardige manier ouder te laten 
worden, zonder ze te verstoten van nieuwe technologieën. Omdat het werken met Internet en een 
computer voor veel duizenden mensen in Vlaanderen en elders in Europa nog steeds taboe is 
wordt op een speciale manier getracht om deze grote doelgroep te bereiken. 
In Vlaanderen heeft nog steeds ongeveer 20% (bron FOD) van de inwoners geen computer en 
Internet ! Het fabeltje dat iedereen dus een computer en Internet heeft wordt met dit grootschalig 
onderzoek doorbroken. 

In eerste instantie worden medioren, die goed met de PC kunnen werken, opgeleid om zo in een 
later stadium te kunnen assisteren in en bij computerlessen voor beginnende senioren.  

Door te werken met leeftijdsgenoten is de drempel om iets te vragen veel lager en wordt het leren 
in informeel verband versterkt. We stellen vast dat door de assistentie van leeftijdsgenoten het wel 
degelijk mogelijk is om deel te nemen aan de informatiemaatschappij. 

Omdat elk land een andere benadering van lesgeven aan senioren heeft en andere accenten legt, 
werd dit project in een brede Europese context gegoten om ervaring uit te wisselen en van elkaar 
te leren. 

 Het contactseminarie waar de partners elkaar vonden, ging door in oktober 2011 in 
Villasimius, Sardinië. Het project werd goedgekeurd (met een score van meer dan 90%) en 
definitief gestart op 1 september 2012.  

 In april 2013 werd een HIHTAST-werkmeeting ingelast in Vicopisano Italië om de stand 
van zaken op te maken. 

 In oktober 2013 werden de resultaten van het eerste jaar voorgesteld in Ankara (Turkije) en 
werden de plannen voor het laatste jaar voorgesteld. 

 In oktober/november ging één van de Vlaamse begeleider naar Vicopisano om daar een 
informaticacursus op poten te zetten en te starten met de eerste les. De kennis die we 
opdoen dragen we dus ook uit. 

 In 2014 worden sessies gepland in Lissabon Portugal (maart) en in Gent Belgie (mei). 

1.2 De oorzaak van de onkunde ligt bij de omstandigheden.  

Voor een grote groep senioren komt de zwakheid, of zelfs de onkunde, om met een computer te 
werken gewoon voort uit de omstandigheden. Vergeet de vooroordelen hieromtrent ! 

Winkeliers, handelaars, KMO-ers hadden geen tijd om zich met computers bezig te houden. Ze 
waren zich wel bewust van de impact van computers als leermiddel voor hun kinderen, maar 
hadden er zelf geen behoefte aan. 

Mensen uit de industrie die met robotten en computergestuurde machines werkten, en bedienden 
die gesofistikeerde boekhoudpakketten gebruikten, misten de evolutie eveneens omdat ze al dag 
in dag uit met die machines werkten, en er na de dagtaak ook geen interesse meer voor hadden. 

De maatschappij is de laatste decennia grondig veranderd en computers en Internet zijn niet meer 
uit onze huiselijke omgeving weg te denken.  

Actieve senioren beseffen dat met de snelheid waarmee het nu evolueert met Internet en sociale 
media, zij moeten bijbenen om in de toekomst met hun kleinkinderen of familie te kunnen 
communiceren. Overweg kunnen met “de” computer, Internet, e-mail, Facebook of Skype zijn 
basisvaardigheden geworden. Er komt steeds minder informatie op papier binnen maar des te 
meer digitaal. 
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Een film kijken zonder uit de kamer te gaan, hobby’s verder met anderen delen, niet geïsoleerd 
raken van familie of vrienden enz. zetten hen aan om deel te nemen aan deze maatschappelijke 
veranderingen. 

Zij beseffen ook dat kennis van nieuwe media een compensatie zal zijn voor de vermindering aan 
mobiliteit en dat ze ten minste hun geest langer zullen scherp houden. 

Dit HIHTAST project beoogt om hieraan tegemoet te komen. 

Tot nu toe vonden wij alleen aan de Universiteit van Amsterdam een vakwerkgroep die nadenkt 
over didactische modellen voor onderwijs aan senioren. In België noch in andere landen vonden 
wij referenties naar dergelijk onderzoek. 

In deze paper beschrijven we de situatie van de senioren en stellen we een methodiek voor om 
computeronderwijs voor senioren op hun niveau aan te bieden. 

Wellicht zijn sommige ideeën ook toepasselijk in andere richtingen van seniorenonderricht. 
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2 ABSTRACT 

2.1 Een didactische methode voor computeronderricht aan senioren. 

2.1.1 Gegeven de informatiemaatschappij 

 dat informatietechnologie meer en meer doordringt in onze maatschappij via gekoppelde 
apparaten in de Internet omgeving, 

 dat klassieke media meer en meer doorverwijzen naar Internet sites omdat men er daar 
meer informatie kan verkrijgen over een of andere activiteit, radio of TV programma, 
cultureel evenement, enz. 

 dat aankoop van diensten zoals de aankoop van tickets, van reizen enz. om 
efficiëntieredenen bij de aanbieders overgeheveld wordt en naar Internet toepassingen, 

 dat sociale media vanzelfsprekend zijn geworden in contacten met vrienden en familie- met 
de nadruk op contacten tussen de generaties. 

2.1.2 Gegeven de bijzondere situatie van de senioren 

 dat de EU sinds decennia het gebruik van IT door de senioren promoot en dat deze 
benadering succes heeft in vele EU landen. 

 dat nog steeds grote groepen senioren dreigen uitgesloten te worden wanneer zij niet 
actief of via assistentie kunnen participeren in de maatschappij omdat zij niet vertrouwd zijn 
met de nieuwe communicatiemiddelen. 

 dat vele initiatieven het resultaat zijn van goedbedoeld amateurisme en dat deze en 
klassieke opleidingen niet voldoen aan de behoeften van de senioren. 

 dat didactische methoden voor senioren ontbreken in de verschillende landen van de EU. 

 dat voor senioren op visueel en motorisch gebied aangepaste computerinstellingen, 
aangepast klaviergebruik en soms aangepast materieel vereist is. 

 dat senioren gemakkelijker leren op eigen tempo, samen met en van leeftijdsgenoten. 

 dat ook ervaren gebruikers occasioneel ondersteuning nodig hebben om sommige 
problemen op te lossen. 

 dat de behoeften in het buitenland groter zijn omwille van de afstanden. 

2.2 Heeft de HIHTAST werkgroep een methodiek ontwikkeld. 

Deze drie punten vormen het onderwerp van deze paper. 

 Senioren vereisen een specifieke didactiek. 

 Aandacht om eventuele beperkingen van de senioren te omzeilen. 

 Gebruiken van de vele troeven die senioren hebben. 

 Oplossingen zoeken door aanpassen van de computeromgeving. 

 

 Onderwijzen en leren 

 In Open Leercentra en  

 Op andere plaatsen waar senioren samenkomen zoals in buurtcentra 

 Herhalen, herhalen, herhalen 

 

 Werken met- en sturen van vrijwilligers 

 Teach the teacher (de begeleider, buddy of vrijwilliger, de “peer”groep). 

 Zet vrijwilligers in bij het klassieke, informeel en occasioneel onderwijs. 
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2.3 Wat beoogt de HIHTAST werkgroep 

 Haar methode en ervaring met de verschillende landen uitwisselen en toetsen. 

 Ze ter inspiratie ter beschikking te stellen van beheerders van scholen voor 
volwassenenonderwijs, verschillende vormen van clubhuizen, homes opdat zij ten goede 
kan komen aan de senioren in de EU landen. 

 Ter aanvulling of ter inspiratie delen met werkgroepen didactiek informatica en andere 
vakwerkgroepen in hogescholen en universiteiten om verder na te denken over de vorming 
van senioren. 
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3 SENIOREN VEREISEN EEN SPECIFIEKE DIDACTIEK  

Senioren vereisen een eigen vorm van didactiek omdat zij omwille van hun leeftijd beperkingen 
hebben (of ervoor vrezen), maar ook omdat zij over een aantal pluspunten beschikken tegenover 
jongeren en volwassenen:  

Vandaar dat een SWOT1 · analyse een praktisch denkschema kan aanleveren. 

Sterkte punten 

Hebben veel tijd en geduld 

Zijn geïnteresseerd in groepsgebeuren 

Hebben een sterke motivatie 

Zijn kritischer dan jongeren 

Vragen aandacht 

 

Zwakke punten 

Auditieve beperkingen 

Visuele beperkingen 

Motorische beperkingen 

Cognitieve beperkingen 

Emotionele beperkingen (angst) 

 

Kansen 

ICT lessen, kennis en ondersteuning houden de senioren langer fit. 

Voor fysische beperkingen zijn er technische oplossingen of speciale apparaten 

Traagheid van assimilatie en angst om verkeerd te doen vereisen geduld en assistentie 

 

  

                                                
1
 Een SWOT analyse is een management techniek om Sterke en Zwakke punten op te lijsten, de Kansen en 

.Bedreigingen te beschrijven.  
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Bedreigingen 

De ergste bedreiging voor senioren is verlies van hun fysische mobiliteit.  
Dat geldt voor het niet meer kunnen deelnemen aan bijeenkomsten met hun 
leeftijdsgenoten, voor de contacten met de begeleiders in buurthuizen of scholen en met 
hun families of vrienden.  

Tijd is dé bedreiging om de senioren de vaardigheid voor sociale media bij te brengen 
zodat zij online hun gebrek aan mobiliteit kunnen compenseren. 

3.1 Sterke punten en Zwakke punten 

3.1.1 Sterke punten 

Senioren zijn aangename cursisten en we moeten hun sterke punten maximaal benutten  
Zij zijn sterk gemotiveerd en  

 nemen veel tijd om te leren en  

 te oefenen maar het zijn ook  

 kritische klanten.  

Eens er een groepsgeest ontstaan is kunnen tips voor zelfredzaamheid2 ingelast worden. (zie 
verder onder Peer groepen). De groep moet geleidelijk aan autonoom leren functioneren. 

De begeleiders in Open Leercentra en Buurtcentra zal -als lid van de Peer groep bijstand 
leveren en meehelpen naar oplossingen te zoeken. 

Het gebruik van de computer is geen doel op zich. Het opent vensters naar de persoonlijke 
interessegebieden van de senioren.  

De vermelde sterke punten vormen de basis voor de opleiding van de begeleiders.  
Zij zijn ook senioren. 

In Groningen (NL) vonden we een experiment waarbij novice leraars instrumentenles gaven aan 
oudere leerlingen. Een uittreksel uit het rapport met bevindingen:  

 

Wederzijds respect is één van de andere, meer specifieke, onderwerpen die aan bod 
zijn gekomen in verschillende bijeenkomsten. De waardering van de oudere leerling voor 
de leraar en de les is opvallend groot. Oudere leerlingen spreken hun waardering voor 
het werk van de docent regelmatig uit. De novicen, die voor het eerst met oudere 
leerlingen werkten, waren verrast over deze regelmatige blijk van waardering. Op hun 
beurt spreken docenten hun waardering uit voor de oudere leerlingen vanwege hun inzet 
en doorzettingsvermogen. Opvallend voor de nog minder ervaren docenten is het 
bespreken van ‘lief en leed’ van de leerling met de docent. Het delen van belangrijke en 
soms ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen uit het leven van de leerling met de 
docent levert binnen de community discussies op ten aanzien van de brede functie van 
de instrumentale les.” 

3
 

Voor senioren zijn de sociale aspecten zeer belangrijk. 

  

                                                
2
 Tip:Vraag het eens aan Internet. Bijvoorbeeld: “Hoe klasseer ik de dias in Power Point” 

3
 http://www.hanze.nl/NR/rdonlyres/4BC63807-08A2-46DC-A418-

C0ED638579BA/0/lerenvoorkennisbankStolte.pdf 

http://www.hanze.nl/NR/rdonlyres/4BC63807-08A2-46DC-A418-C0ED638579BA/0/lerenvoorkennisbankStolte.pdf
http://www.hanze.nl/NR/rdonlyres/4BC63807-08A2-46DC-A418-C0ED638579BA/0/lerenvoorkennisbankStolte.pdf
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3.1.2 Zwakke punten  

3.1.2.1 Auditieve beperkingen 

In leslokalen met veel galm en relatief veel personen (10-12) is het voor senioren niet gemakkelijk 
om de lesgever te volgen. 

Een geluidsinstallatie met zendertje en oortjes of koptelefoons zoals die gebruikt door gidsen in 
toeristische centra is dan aangewezen.  

Anderzijds kunnen geluidsabsorberende panelen een goedkope oplossing bieden en de akoestiek 
grondig verbeteren zonder enorme infrastructuurwerken. 

3.1.2.2 Visuele beperkingen 

Tijdens het onderzoek zijn we senioren tegengekomen met het vergrootglas en een extra bril 
naast de computer. Het zijn gereedschappen om de krant en kleine lettertjes te lezen in 
magazines en dus ook op de computer.  

De toetscombinatie [Ctrl +/- ] functioneert niet of is niet gekend. 

Het is ook zo dat in de Office toepassingen de icoontjes alsmaar kleiner worden en met een 
beperking in de motoriek zijn ze moeilijk te selecteren. 

De visuele hulpmiddelen in Windows zijn tweeërlei: de schermgrootte en het vergrootglas: 
 

Instellingen voor het beeldscherm 

Via Configuratiescherm Via Bureaublad 

Vormgeving en persoonlijke 
instellingen 

RMK 4 

Aanpassen aan Persoonlijke 
instellingen 

 

Sommige configuratie-instellingen van de PC moeten vooraf gebeuren. Een onzekere cursist in 
het configuratiescherm laten knoeien is nu ook niet aangewezen om succesvol te starten.  
In de bijlage van de cursussen kunnen de vereiste instellingen gegroepeerd worden ten behoeve 
van familie of gevorderden die willen helpen.  

 Beeldscherm instellen op 125% 

 PC-Vergrootglas  

 Voorleesfunctie: Narrator indien voorhanden in deze taal 

Meestal is het voldoende om voor de senior gebruiker het beeldscherm in te stellen op 125% 

Het gebruik van het vergrootglas is moeilijker omdat men nog steeds in het basisscherm blijft 
navigeren. 

Standaard werkt de Narrator alleen in het Engels. Er bestaan ook verschillende softwarepakketten 
zoals Jaws die nog meer mogelijkheden hebben. 

3.1.2.3 Opmerking over een gedrukte cursus voor de senioren 

 Lettergrootte 12 tot 14 met voldoende tussenruimte tussen de lijnen en alinea’s. 

 Aandacht voor nummering en pagina nummering 

 Gedrukt aan de verso-zijde met plaats voor de notities op de recto zijde 

                                                
4
 RMK: Rechter Muis Knop 
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3.1.2.4 Motorische beperkingen. 

Gebruik van shortcuts die twee gelijktijdige toetsaanslagen vereisen (Ctrl+V) resulteert veelal in 
een tiental kopieën omdat de V toets ingedrukt blijft. 

We blijven er bij om de shortcuts zoals [Crtl+ C/V/X/Z] te gebruiken in de plaats van de 
(archaïsche) methode via de menu’s. Het vereist wel dat beide handen gebruikt worden. 

Beven 

Er zijn speciale muizen op de markt met gewichtjes. Onderstaand model wordt gebruikt door 
spelfanaten maar kan ook gebruikt worden voor mensen die beven. Het gewicht van de muis is 
aan te passen met de bijgeleverde gewichtjes. De muis kost ongeveer 60 euro. 

 

Reuma 

Cursisten met reuma hebben moeilijkheden met de fijne motoriek in vingers en pols en bijgevolg 
met het bedienen van de muis.  
Samen met en cursist ontwikkelden we volgende methode: 

 De elleboog ligt op het werkblad  

 Centreer de muisaanwijzer in het midden van het scherm 

 Neem de muis op en zet ze in het midden van het muispadje 

 Vanaf nu mag de muis niet meer opgeheven worden 

 Bedien de muis van uit de elleboog 

Er zijn ook speciale muizen op de markt met roller boven de muis. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=5jiKAT7hMDpj4M&tbnid=nTzAqdhCPdy5CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trustedreviews.com/Logitech-G500-Laser-Gaming-Mouse_Peripheral_review&ei=LRjpUtqyEuS00wXCvoCADQ&bvm=bv.60157871,d.d2k&psig=AFQjCNGzxKzVV6IHYwm3zG4s_kinNbl91A&ust=1391094178800085
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=0DbFGPNfKnjNCM&tbnid=DhZ0CJcTg95v0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hiwtc.com/buy/wired-big-optical-trackball-mouse-66545/&ei=9RjpUuaZMaiT0QW-y4GYBQ&bvm=bv.60157871,d.d2k&psig=AFQjCNG7GW76pRTyOvxxLkYr3lATp-2-KA&ust=1391094366899192
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3.1.2.5 Cognitieve beperkingen. 

Senioren aanvaarden geen gezag om het gezag; ze wensen te begrijpen waarom. 
Vergeet niet dat senioren uitgebreide levens- en professionele ervaring hebben.  
Ze hebben een tragere leercurve en steilere vergeetcurve maar dat houdt niet in dat we ze als 
kinderen moeten behandelen. Geen verkleinwoordjes a.u.b.  

De handleidingen moeten daarom ook doorspekt zijn van oefeningen van eenvoudig naar moeilijk. 

3.1.2.6 Emotionele beperkingen 

Angst om verkeerd te doen, de machine stuk te maken, de weg te verliezen in het programma en 
niet terug te kunnen. 

De pijl terug en [Ctrl+Z] is zeer belangrijk om één of meerdere stappen terug te keren.  

De cursist moet van bij het begin gevoel van veiligheid hebben: er kan niets onherstelbaar mis 
gaan. 

Soms is er verwarring omdat er meerdere mogelijkheden zijn om tot eenzelfde resultaat te komen 
(menu knippen tov Ctrl +X ). Ga er niet overheen, maar leg het uit. 

In één computersessie kunnen meerdere toepassingen gebruikt worden. Men kan tussen deze 
toepassingen schakelen en soms (of soms niet) gegevens kopiëren.  

Senioren komen uit een omgeving waar toepassingen alleen sequentieel kunnen werken. Het is 
belangrijk om dit uit te leggen en uit te proberen. Bijvoorbeeld door een huisje te tekenen met 
Paint en in te lassen in Wordpad. 

3.2 Notities  

In de statusbank gaan we na hoeveel keer Word of andere toepassingen open staan. Cursisten 
hebben behoefte aan procedures. (koffiemachinevoorbeeld: wat moeten we doen om…) 
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4 ONDERWIJZEN EN LEREN IN OPEN LEERCENTRA EN OP ANDERE 
PLAATSEN 

Het volstaat om contact te hebben met ouderen die de informatiesprong en het Internet in de jaren 
90 van vorige eeuw gemist hebben en over wie we het in de inleiding hadden.  

Zij voelen zich hulpeloos en klampen zich halsstarrig vast aan hun oude tradities.  

 Tickets worden besteld en afgehaald in “Uitbureau diensten (Gent) ”.  

 Papieren overschrijvingen worden stilletjes onder de deur van het bankkantoor geschoven, 
tot de dag dat het lokale bankkantoor vervangen wordt door een Selfbank en Cash 
dispenser. 

 Neen, zij hebben geen nood aan dit nieuwe, maar de technologie haalt hen in. 

 Tijdwinst is voor senioren een zwak argument, maar eens de smaak te pakken vinden zij 
leren een aangename bezigheid. De computer en hun vrienden worden bondgenoten. 

Het gaat dus niet om, tegen hun zin in, onderwijs te verstrekken, maar om te leren omgaan met 
nieuwe technologieën net als onze voorouders pas 100 jaar geleden leerden omgaan met 
elektriciteit, telefoon, treinen, later met bankrekeningen en georganiseerd reizen.  
Projecteer dit op vandaag waar de evolutie even snel zoniet nog sneller gaat. 

4.1 De nieuwe leeromgeving  

In onze huidige maatschappij kan niet alles meer aangeleerd worden.  
De machines die we vandaag gebruiken bevatten in één apparaat talloze toestellen die voorheen 
afzonderlijk ontwikkeld en verkocht werden. 

We zijn pas in de prille ontwikkeling van mobiele apparaten. In een Smartphone zitten: 

 Schrijfmachine en postdiensten 

 Rekenmachine 

 Telefoons 

 Fototoestel en camera 

 Wereldwijde encyclopedieën 

 TV 

 Bank en financiën 

 Spellen 

 Binnenkort wordt ook onze portefeuille overgenomen  

 enz. 

en die evolutie zal niet stilstaan. 

Vandaar dat de opleiding voor senioren geen statische IT opleiding kan zijn. 
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4.2 Leren leren en zelfstandig leren  

“Meekunnen met de ontwikkelingen” lijkt het centrale thema te worden dat alle leeromgevingen in 
de toekomst zal bepalen.  

“Changing the Production Function in Higher Education” *
5
 is bijzonder bekommerd over 

de competitieve positie van het Amerikaans onderwijs (10° plaats op wereldniveau). Het 
Spoetnikeffect van achterstand tegenover Rusland of anderen zet ze aan om na te 
denken over de productiviteit van hun onderwijs: 

“New approaches offer scalable processes that help colleges…..in making lower cost-
per degree and make significant improvements to the student learning outcome and 
retention rates. Insights from the science of learning combined with advances in 
information technology and alternative models of course design, implementation and 
evaluation show promise in supporting traditional higher education to change the 
production function and meet seemingly impossible change.” 

Toegepast op het seniorenonderwijs moeten we alle mogelijkheden benutten om de productiviteit 
te optimaliseren, zowel voor de onderwijsverstrekkers als voor de onderwijsontvangers. De nieuwe 
inzichten betreffende Didactica en Methica *6 zijn een inspiratiebron in deze. 

“It is not teaching that causes learning. Attempts by the learner to perform cause 
learning, dependent upon the quality of feedback and opportunities to use it”… 

“Improvement in Post Secondary Education will require converting teaching from a ‘solo 
sport’ to a community based research activit” 

Nieuwe ideeën over “Flip the Classroom” worden aan “HET PERSPECTIEF” ontwikkeld.7 

Dit zijn slechts de eerste stappen naar de OLI’s 8 die in vernoemd artikel zijn beschreven. 

De cursist staat centraal en heeft een dominant actieve rol. Hij is het die moet leren en de 
leerkracht neemt de rol op zich om te initiëren, te motiveren en te ondersteunen. 

Dezelfde maatschappelijke evolutie treffen we aan in de geneeskunde: de patiënt moet (zich) zelf 
genezen en de arts heeft een bemiddelende rol van diagnose, voorstellen tot remediëren en 
leveren van ondersteuning. 

Het experiment “Leopoldskazerne” – verder beschreven - levert daarvan bewijs. 

  

                                                
5
  Candace Thille, American Council on Education:  Changing the Production function in Higher Education, 

Feb 2012  pp15 

6
 Wikipedia: Mathetiek: Mathetiek is de leer van het leren. De term werd voor het eerst gebruikt door Jan 

Amos Comenius (1592-1670), in zijn werk Spicilegium Didacticum. Voor Comenius is mathetiek de leer van 
het leren, terwijl didactiek de leer van het onderwijzen is. 

7
 Bram Bruggeman Het Perspectief. 

8 Bill Gates, Co-chair and Trustee of the Bill & Melinda Gates Foundation: OLI Open learning initiative is an 
amazing and critical piece of work. The idea of these virtual labs and intelligent tutoring systems, I think, can 
really revolutionize education. And we need to revolutionize education” (ref 3) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Comenius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Comenius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Didactiek
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5 OPEN LEERCENTRA EN DE KRITISCHE SUCCESFACTOREN  

Er is een zeer grote diversiteit aan Open Leercentra (OLC) omwille van hun organische groei. Zij 
zijn ontstaan uit specifieke behoeften in het middelbaar of hoger onderwijs, het 
volwassenenonderwijs of het tweedekansonderwijs. 

Ons bezoek aan verschillende OLC toont een algemene overeenkomst maar ook een grote 
diversiteit in organisatie en doestellingen. 

 typologie van Open Leercentra 

 doelstellingen 

 vereisten voor de medewerkers  

 elementen van succes  

 invloed op de onderwijstaken 

5.1 Typologie en doelstellingen 

Een OLC is een plaats waar educatief materieel (computers en ander) voorhanden is samen met 
professionele ondersteuning. 

 Functioneel is het gedeeltelijk 

 een computerlokaal  

 eventueel met bibliotheek 

 een vergaderruimte 

 een plaats voor studie 

 waar professionele ondersteuning voorhanden is. 
 

De klassieke klas is niet meer de enige leeromgeving.  

Het Elektronisch Leerplatform, gestuurd door leerkrachten, wordt meer en meer de draaischijf in 
het onderwijsgebeuren. 

Het Open Leercentrum is de fysische plaats waar cursisten LEREN, waar zij elkaar kunnen 
ONTMOETEN en professionele ONDERSTEUNING voorhanden is.9 

Het leergebeuren is in volle conversie en OLC zijn daar een essentieel deel van. 

5.2  De PCVO Gent: Henleykaai 83  

Het Perspectief: School voor volwassenenonderwijs Gent. 

Computerklas, toegankelijk voor iedereen  

Geopend op woensdagnamiddag en woensdagavond. 

Vrij toegankelijk  

Staff: 1 vrijwilliger ICT-expert. 
 

                                                

9 In Amerikaanse bibliotheken kunnen leerlingen begeleiding krijgen bij het maken van hun huistaken: 
“Homework Assistance”. De krant Startribune in Minnesota was de eerste om rond 1995 “Homework 
Assistance” op een Internet forum te brengen.  Een analoge service werd voor Wetenschappen en 
Wiskunde in België ontwikkeld door de Generale Bank. Na enige tijd namen knappe leerlingen spontaan de 
leiding van het forum over. Er ontstond een groep waar iedereen elkaar kende en ondersteunde; de 
voorloper van sociale media. 
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5.3 PCVO Lokeren 

School voor volwassenenonderwijs, tweedekansonderwijs en beroepsonderwijs. 

Het OLC is toegankelijk voor alle cursisten 

Geopend op dinsdag- en donderdagnamiddag 

Staf: 2 vrijwilligers van wie 1 gepensioneerde leerkracht ICT 

Leraren kunnen sommige taken delegeren aan de vrijwilligers van het OLC 

 Vrijstellingsproeven die afgelegd worden op het Elektronisch Leerplatform (intake tests, 
niveaubepaling) 

 Herhaling- en Inhaaltoetsen 

 Excel oefeningen 10 

Een duidelijke visie over wat zij willen bereiken: 

 een open leeromgeving, voorzien van ICT 

 die een ondersteuning is voor leerkrachten 

 het aantal contacturen geleidelijk reduceren tot 70% van het huidig aantal. 

 de leerkrachten ontlasten van repetitieve taken  
(vrijstellingsproeven, niveautesten, inhaaltoetsen, enz.) 

 het zelfstandig leren promoten. 

5.4 Buddies van de Stad Gent 

De Stad Gent beschikt over Buurtcentra waar senioren samenkomen en waar senioren activiteiten 
organiseren. Naast koffiedrinken en kaarten zijn er in elk buurthuis één of meerdere computers 
beschikbaar, eigendom van de stad en in beheer van de onderneming die de hard- en software 
van de Stad Gent beheert. 

In dit licht heeft de Stad Gent een aantal “Buddies”. Dit zijn vrijwilligers die in het kader van de 
DTP ‘s (Digtaal Talent Punten) een bepaalde computerkennis hebben, of hebben verworven via 
aangeboden opleidingen. Aan deze Buddies worden trouwens op zeer regelmatige basis 
bijscholingen aangeboden door de Stad Gent. 

Eén of meerdere vrijwilligers “Buddies” begeleiden de senioren in deze buurtcentra. 

De vrijwilligers hebben een bijzondere opleiding didactiek gevolgd.  
(zie verder). Ze verlenen hulp aan senioren die problemen hebben met hun eigen computer of die 
meer willen weten over het gebruik van een of andere toepassing.  
Sommigen geven eveneens lessen computerinitiatie. 

5.5 Begeleiders in het klassikaal onderwijs 

Het experiment Leopoldskazerne maakte gebruik van senioren-begeleiders.  

Deze vorm van lesgeven heeft heel wat voordelen mits een goede verstandhouding tussen 
leerkracht en begeleider. Vandaar dat de opleiding tot begeleider op voorhand degelijk voorbereid 
werd. 

En één begeleider per rij (van 4-5 cursisten) overziet de situatie en grijpt onmiddellijk in wanneer 
er bij een cursist iets fout gaat. De les kan zonder haperen verder gaan.  

                                                
10

 Eén (oudere) cursist kwam in het OLC de oefeningen van de komende les Excel bespreken zodat hij goed 
voorbereid aan de les kon deelnemen.  
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5.6 Open Leercentra in scholen 

Een Open Leercentrum lijkt tot de standaard-infrastructuur van elke school te gaan behoren: 
het Open Leercentrum van het St-Lievenscollege, de Hogeschool Gent enz.  
In het Sint lievenscollege is de klassieke bibliotheek is een Open Leercentrum geworden met 
een onthaalbalie waar notebooks kunnen ontleend worden. Aan hexagonale tafels werken de 
leerlingen samen en er is voldoende plaats voor boeken, notitieblok en notebook.  

Het OLC is de ganse dag open, vanaf 8:00 tot 17:00 en wordt open gehouden door 1 
studiemeester met een aantal leerlingen-vrijwilligers. Op jaarbasis heeft men gemiddeld 67 
ontleningen van notebook per dag voor een totale populatie van 900 leerlingen. 

In de Hogeschool Gent is het OLC open van 8 tot 22 uur. 
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6 WERKEN MET EN STUREN VAN VRIJWILLIGERS 

Begeleiders of Buddies maken deel uit van het referentiekader van de senioren.  
Zij zijn zelf ook senioren die hun tijd en kennis ten dienste willen stellen van hun leeftijdsgenoten. 
Zij vormen de Peer groep. 

Een “peergroup” is een groep mensen uit de samenleving die een vergelijkbare leeftijd, status, 
belang of belangstelling hebben. Een "peergroup" wordt ook wel de "vriendengroep" of 
"vriendenkring" genoemd.*11 

Peer groepen worden soms mede-opvoeders genoemd, wat neerkomt op ervaring uitwisselen, 
steun en bevestiging krijgen van gelijken, leeftijdsgenoten.  Hij biedt erkenning en veiligheid.12 

Profiel en motivatie van de Begeleiders: 13 

 Leeftijd : alle leeftijden, tot meer dan 75 jaar 

 Studieniveau: van beroeps tot universitair onderwijs 

 Wensen als vrijwilliger deel te nemen aan de opleiding van senioren en wensen hun 
expertise te delen. 

 Hebben tijd 

 Bij de test over de leerstijlen van Kolb met een  20-tal kandidaat begeleiders kwam naar 
boven dat de meeste dezelfde leermethode hebben.  

De vorming van de begeleiders zal wellicht door een professionele leerkracht gegeven worden, en 
het is niet de bedoeling hier een cursus algemene didactiek neer te pennen.  

We beperken ons tot de specificiteit van het lesgeven aan senioren en willen, op basis van onze 
ervaring, een aantal “Best Practices” toelichten  

6.1 Basisvoorwaarden waaraan de seniorcursist moet voldoen om te kunnen 
leren: 

1. Ik ben iemand: ik ben bereid om te leren. Zolang aan die voorwaarde niet voldaan is 
moeten we respecteren dat de belangstelling van mensen ook elders kan liggen! 

2. ik wil iets doen aan mijn computerkennis. Ik voel het als een tekortkoming om niet mee te 
zijn. De cursist moet het gevoel hebben dat met de computer leren werken binnen zijn 
vermogen ligt.  

3. Ik kan wat: ik wil mij engageren. De cursist moet het gevoel hebben gerespecteerd en 
erkend te worden. 

4. Ik hoor er bij: de cursist moet het gevoel hebben ‘dit is mijn groep’ Mijn aanwezigheid telt, 
men weet dat ik hier ben. Ik zal steun vinden en ik sta er niet alleen voor. 

Dezelfde voorwaarden gelden voor de begeleiders. Het zijn immers ook senioren die moeten leren 
met hun peer groep om te gaan. 

  

                                                
11

 Peer groep definitie volgens Wikipedia. 

1212
 Kennismaken met Frans: In het Vlaamse kleuteronderwijs oefenen vijfdejaars lager onderwijs hun pas 

aangeleerd Frans met kleuters (K3) voor wie het een eerste kennismaking is met de tweede taal. 

13
 Bond Beter Leefmilieu publiceerde een studie over het vrijwilligerswerk. In Vlaanderen besteedt ongeveer 

15-20% van de bevolking 4-6 uur aan vrijwilligerswerk. 
http://www.bondbeterleefmilieu.be/downloads_ftp/ledenpagina/bewegingswerk/leden_vrijwilligers/Focus.pdf 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leeftijd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_status
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belang
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belangstelling
http://www.bondbeterleefmilieu.be/downloads_ftp/ledenpagina/bewegingswerk/leden_vrijwilligers/Focus.pdf
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6.2 De leerstijlen van Kolb 

Voor de leerstijlen van Kolb bestaat op Internet een test die ieder voor zich kan invullen en 
bestuderen. 

Kolb onderscheidt vier leerstijlen die we ook bij senioren kunnen waarnemen: doeners, dromers 
denkers en beslissers. 

Elke begeleider zou een inzicht moeten krijgen in zijn eigen leerstijl en proberen om een beeld te 
krijgen van cursisten over hun manier van leren. De test14 is te vinden op: 
http://www.123test.nl/leerstijl/  

6.3 Senioren zijn al gemotiveerd om te leren. 

Door de intrinsieke motivatie, moeten we niet motiveren maar de motivatie hoog houden en 
stimuleren. 

We moeten aandacht hebben om stapsgewijs te evolueren en niet te overstelpen.  
De cursisten moeten permanent geëvalueerd worden.  
Leraar en begeleiders checken hun ervaring: (terugkoppeling) 

Wees attent voor stressfactoren (ritme,herhaling,oefeningen) waardoor senioren grond vinden om 
af te haken. 

Voorzie na elke sessie enkele minuten voor evaluatie en bespreking van de moeilijkheden. 

Vermijd onduidelijkheden zoals bij voorbeeld  “Een document met de naam Document in de map 

Documenten”. 
Surf met senioren nooit naar persoons- en familiegegevens: zij hebben een geschiedenis.  

Senioren willen een groep vormen, zij hebben behoefte om elkaar te leren kennen en zijn bereid 
samen te komen in het OLC. 

Senioren leren anders en wensen daarin ook inspraak te krijgen. Omdat ze kritisch staan 
tegenover nieuwe werkwijzen vragen ze uitleg over Hoe en Waarom. … en dat is niet alleen voor 
de computergerichte materie maar ook over de wijze waarop de leerstof gebracht wordt.15 

Senioren zijn moeilijk aan te zetten om te experimenteren en vermijden risicosituaties. 
Met de computer zijn er meerdere mogelijkheden om tot eenzelfde resultaat te komen 
Dat is op zichzelf al verwarrend. Zij zijn gewoon aan machines met 1-op-1 functies. 

Voor de begeleider is het eveneens een reflectie-oefening, liefst vooraf. 
Het ‘leren’ bij senioren verloopt trager en de vergeetcurve is steiler. 
Passief luisteren volstaat niet……., doen dus 
In vele gevallen moet de actie in stukken geknipt en meerdere keren stapsgewijs ingeoefend 
worden. Zij hebben behoefte aan werkschema’s, procedures en veel oefeningen 

6.4 Senioren willen leren op hun tempo en niet op het tempo van de begeleider.  

Waarom komen senioren naar u, uw cursus uw buurthuis of uw Open Leercentrum?  
Wellicht omdat hun kinderen/kleinkinderen/echtgenoten veel te snel gaan en geen geduld hebben! 
Misschien moet u daar rekening mee houden?  

                                                
14

 In het Frans: http://devlinux.blogdns.org:81/?p=128 

In het Engels: http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm 

15 Eén en ander is vergelijkbaar met de evolutie in de medische wereld waar de patiënt geen voorwerp 
meer is maar inspraak wenst en krijgt. 

 

http://www.123test.nl/leerstijl/
http://devlinux.blogdns.org:81/?p=128
http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
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Senioren willen niet weten hoe goed/knap/geleerd de begeleider is. Zij wensen antwoorden op hun 
vragen. Senioren moeten aannemen dat u niet alles kan weten, maar dat u wel de weg kan vinden 
naar de oplossing. Er zijn geen superleraars meer 

We moeten daarentegen de senioren zelfredzaamheid aanleren: Hoe vind ik een oplossing voor 
mijn vraag? Eigenlijk ligt de oplossing in het stellen van de juiste vraag en daarom is het nodig om 
goed te leren surfen.  

Leer hen deductief surfen en leer hen ontdekken. Bij voorbeeld eerst op algemeen bv Audi dan op 
Audi A6 dan op Audi A6 type 4f  
Leer hen naar handleidingen zoeken: Handleiding Smartphone, van mijn grasmaaier enz. 

Maar leer hen ook op het scherm lezen: lees uw scherm zoals uw daglad, van boven naar onder 
en van links naar rechts 

Lees de boodschappen die de computer u voorstelt grondig. Druk niet steeds op OK. 
Leer hen ook dat niet alles van A-Z moet gelezen worden.  
Surfen in de inhoudsopgave van een PDF handleiding is men niet gewoon. 
Bij voorbeeld: hoe leer ik mijn smartphone stap voor stap gebruiken via de handleiding op Google. 
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7 RECRUTEREN VAN VRIJWILLIGERS 

7.1 Voor dit experiment 

In januari 2013 werd een oproep voor vrijwilligers “Begeleiders voor de cursus computerinitiatie 
voor senioren” gepubliceerd op het e-perspectief leerplatform. 
Door mond-aan-mondreclame boden zich een 20-tal senioren aan waaronder 3 dames. 

Op het einde van de lessenreeks in mei bleven er nog 15 deelnemers over die hun attest als 
begeleider mochten ontvangen. 

Aan de initiatiecursus voor senioren namen 12 vrijwilligers deel die telkens 4 tot 5 weken 
begeleiding op zich namen. 

We stelden een systematische benadering voor op basis van wat vooraf beschreven werd. 

7.2 Systematische recrutering van vrijwilligers 

Bij de beschrijving van de didactische methode voor senioren haalden we naast maatschappelijke 
evoluties ook nieuwe denkwijzen aan die in het onderwijs stilaan ingang vinden. 

Waarom zouden we in de informaticacursussen niet systematisch beroep doen op begeleiders? 

Die zullen mits de nodige motivatoren bereid zijn om hun talenten te delen met anderen en er tijd 
voor vrij te maken. 

De motivatoren kunnen erin bestaan dat zijzelf voor elk gepresteerd uur cursussen kunnen volgen 
en/of zelf beroep kunnen doen op bijstand van andere vrijwilligers. 

Eigenlijk kan een ruilbeurs van talenten (kennis en tijd) ontstaan. Er kunnen moderne didactische 
methodes ontwikkeld worden. In een school met een voldoende aantal cursisten kan de efficiëntie 
van het onderwijs mede hierdoor sterk toenemen. We schatten 40% naar het voorbeeld in de VS 
(zie voetnoten), en dit tegen een nulkost.  
 
Hier komt de Europese Unie ter hulp en kunnen projecten opgezet worden waar een deel van de 
fondsen aangewend kunnen worden voor de opleiding van senioren. Het aanvragen van 
projectsubsidies is nog vrij onbekend maar biedt heel wat mogelijkheden. Zoals steeds zullen er in 
een Europees project partners zijn die de fondsen investeren in opleiding en maatschappelijk 
relevante activiteiten zodat een meerwaarde voor economie een maatschappij gecreëerd wordt en 
zullen andere partners de fondsen op een andere manier gebruiken.  

Wanneer het onderwijs deze richting nog te progressief vindt, kan een aanvang gemaakt worden 
met de Buurthuizen die de talentendatabank-in-opbouw kunnen consulteren voor specifieke 
assistentie of gepersonaliseerde opleidingen.  

Noot: In het Open Leercentrum in het PCVO in Lokeren dienden zich 2 cursisten aan: De één wilde een 
databank maken in EXCEL voor zijn collectie Champagnecapsules. Hij volgde tevens de cursus EXCEL en 
kwam oefenen voor de komende les.  De tweede cursist was op zoek naar informatie over Picasso en 
Braque voor zijn uiteenzetting in de lesen Frans. Deze man had onvoldoende ervaring met surfen, met 
opslaan van afbeeldingen en met Power Point. Samen hebben we boeiende gesprekken gevoerd. 

 

Sommige progressieve leerkrachten of vakwerkgroepen in andere domeinen dan informatica 
zouden eveneens op de talentendatabank beroep kunnen doen om hun onderwijsmethode te 
actualiseren en hun resultaten efficiënter te maken. 
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8 EXPERIMENT IN HET PERSPECTIEF  

8.1 Empirisch onderzoek 

Dezelfde cursus “Initiatie computer” werd parallel gedoceerd in Sint Amandsberg in de 
Leopoldskazerne in Gent. 

Veel mensen komen naar een klas met senioren om hun basiskennis te versterken terwijl ze vaak 
al jaren met een computer werken, zij het op een inefficiënte manier. Vele cursisten zitten boven 
hun niveau. De echte beginners die nog niet met de muis en het toetsenbord kunnen werken 
riskeren hierdoor af te haken.  

8.2 De Groep Sint Amandsberg 

Lesgeven met één begeleider die bijspringt bij de cursisten die het moeilijk hebben.  
Door slechts één begeleider en door de minder geschikte klasopstelling (U-vorm) ging er voor de 
sterke cursisten veel tijd verloren en was er te weinig aandacht voor de zwakkeren.  
Deze probeerden soms te verbergen dat ze niet helemaal mee waren met de les. 

Op het einde van de cursus hadden de cursisten weliswaar veel geleerd maar zat er meer in voor 
zowel de sterke als zwakke cursisten. De sterke cursisten konden door zelf oefeningen op eigen 
tempo te maken zeer goed worden en de zwakkere cursisten konden door extra begeleiding de 
cursus blijven volgen én ook de basisdoelstellingen behalen. 

8.3 De Groep Leopoldskazerne 

De HIHASTmethode zoals we ze gebruikten in de Leopoldskazerne ging uit inzetten van 1 
begeleider per rij cursisten. 
De lesgever gaf les en de cursisten volgden en maakten de oefeningen. Omdat de lesgever niet 
iedereen persoonlijk kon helpen stond een begeleider per rij klaar om in te grijpen waar iemand 
moeite had om te volgen. De lesgever kon nodig nog steeds bijsturen maar kon zich in de eerste 
plaats concentreren op lesgeven en niet op probleemoplossing van bvb. verkeerd 
computergebruik. 

Het grote voordeel van deze methode is dat de sterke leerlingen zelf hun oefeningen kunnen 
maken en sneller vooruit gaan. Hierdoor voelen ze dat ze zelf werken aan hun kennis en 
succeservaring. 

De zwakkere leerlingen die in een gewone klas zouden afhaken kregen tijdens de oefeningen 
extra ondersteuning door de begeleiders. Door peer to peer teaching konden deze leerlingen veel 
sneller leren dan in een klassieke lesomgeving en lag hun leersnelheid gevoelig hoger.  
De angst om te mislukken viel weg. De begeleider hielp en motiveerde leidde ze naar een 
succeservaring. 

Op het einde van de module konden de sterke leerlingen meer “complexe” handelingen aan en 
houden ze er een zekere snelheid in. De zwakkere leerlingen die normaal zouden afhaken of de 
doelstellingen niet halen waren allemaal geslaagd en konden een volgende cursus aanvatten.  
 

Door het gebruik van de HITASTmethode was het voor de lesgever geen onhaalbare opgave om 
de verplichte doelstellingen te halen maar wel een plezier om te zien hoe die doelstellingen voor 
het einde van de cursus reeds behaald waren en er gewerkt kon worden op oefening en herhaling 
om de kennis niet verloren te laten gaan.  
Een gevaar zou kunnen zijn dat er dan snel nog veel nieuwe leerstof gegeven wordt waardoor de 
cursisten alsnog overdonderd worden en minder goed de basis beheersen waardoor ze later 
afhaken in een volgende cursus wegens gebrek aan die basis. 
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8.4 Woensdagnamiddagen in OLC met 1 vrijwilliger. 

De groep “Leopoldskazerne” wordt genoemd naar het gebouw waar de lessen plaats vinden. 

In deze groep worden de lessen georganiseerd op maandag. De cursisten krijgen dan de kans om 
op woensdagnamiddag te komen oefenen in het Open Leercentrum onder actieve, en indien nodig 
persoonlijke, begeleiding. 
Door te komen oefenen werd de kennis die nog onthouden is versterkt en werd de verloren kennis 
(omwille van de vergeetcurve) opnieuw bijgewerkt.  
Op die manier was het eenvoudiger om naar de volgende les te komen. 

Belangrijk is dat de de groep zichzelf ondersteunde en werd gezocht naar onderlinge 
aandachtspunten.  
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8.5 Vergelijking: een cursus “initiatie computer voor senioren” met en zonder begeleiding. 

Cursus initiatie computer voor senioren met begeleiding Cursus initiatie computer voor senioren zonder begeleiding 

senioren > 70 :  2 senioren > 70 : 4 

senioren 60-70 : 9 senioren 60-70 : 9 

actieven  40-60 : 3 actieven 40-60 :  1 

1 Leerkracht, 1 begeleider per rij van 3-4 cursisten. 1 leerkracht , 1 begeleider, U-opstelling 

OLC wordt bemand door 1 vrijwilliger (José)  

 

Ervaring  leerkracht over de productiviteit van lesgeven en leren Ervaring  leerkracht over de productiviteit van lesgeven en leren 

Lesgeven: 

De snelheid ligt niet noodzakelijk hoger maar er moet minder herhaald 
worden. omdat individuele problemen door de begeleiders aangepakt 
worden. Voor de cursisten is er een duidelijke splitsing tussen het 
lesgeven (leraar) en het leren (begeleider).  

Lesgeven:  

De leerkracht kan niet overal tegelijk zijn. Doordat sommigen snel klaar zijn en 
anderen de groep ophouden zit 2/3 op het verkeerde tempo. Diegenen die niet 
goed meekunnen zijn de eersten die afhaken terwijl zij precies  de doelgroep 
zijn van de cursus. 
Weinig ruimte voor oplossen van individuele problemen omdat de groep daar 
de dupe van wordt. 

Leercurve 
Is minder stijl omdat op hetzelfde werkbare tempo les kan gegeven 
worden doordat de “technische” problemen tijdens de les door de 
begeleiders opgelost worden. 

Leercurve: 
Start vrij vlak maar vertoont pieken op momenten dat het lesverloop stilvalt 
door technische problemen bij één of meerdere cursisten waardoor de anderen 
in eerste instantie moeten wachten en vervolgens heel snel moeten bijbenen 
om de verloren tijd in te halen. 
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Ervaring van de cursisten over de methode Ervaring van de cursisten over de methode 

Cursisten met negatieve leservaringen in het verleden, blijven komen 
door de persoonlijke begeleiding.  
De sterke cursisten zijn tevreden met de extra oefeningen die ze 
kunnen maken en die direct gecontroleerd worden.  
De zwakkere cursisten zijn blij dat een oefening, al dan niet met hulp, 
ook lukt.  
Het lestempo is enkel voor de allersterkte cursisten iets te gezapig. 
Voor de anderen is het goed of haalbaar. 

Deels positief.  
Cursisten die afhaken vinden dat het te snel gaat en dat er te weinig begeleiding 
is. 
De sterke cursisten vinden het tempo gezapig en willen gerust iets sneller les.  
Voor de middenmoot is alles goed. 

 Ervaring van de begeleiders in de klas 

 
Rudy; begeleider:  
“Voor mij was het niet alleen een aangename ervaring maar ook een 
leerrijke. 
Aangenaam is de mensen te kunnen helpen+de waardering die men 
krijgt van de leerlingen die men begeleidt. Het zichtbaar plezier dat de 
cursisten tonen als iets is gelukt en zij iets hebben bijgeleerd, ook al is 
wat zij zopas hebben gedaan  voor ons zeer vanzelfsprekend.  
De zichtbare dankbaarheid aan het eind van elke les is een stimulans 
om verder te doen.” 
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9 BIJLAGE: COMPUTERINSTELLINGEN (HELPENDE HAND)  

Sommige configuratie-instellingen van de PC moeten vooraf gebeuren. Een onzekere cursist 
in het configuratiescherm laten knoeien is ook niet aangewezen om succesvol te starten.  
In de bijlage van de cursussen kunnen de vereiste instellingen gegroepeerd worden ten 
behoeve van familie of gevorderden die willen helpen.  

 Beeldscherm vergroten 

 Muisindicator met CTRL 

 Taal en landeninstelling 

In bijlage van de cursus werden de handleidingen gevoegd om deze instellingen aan te 
passen. Dit zonder veel tekst maar vooral op basis van screenshots zodat de cursist of 
begeleider een vertrouwde omgeving en beeld herkent, en snel ziet waar de instellingen 
aangepast moeten worden. 

Voor senioren met zeer zware beperkingen is er speciale software om bv voor te lezen. 
Jaws is software die o.a. de inhoud van een browser voorleest. Hier zijn natuurlijk nog wat 
beperkingen en is het vooral de webmaster die in grote mate bepaalt wat de blinde of 
slechtziende gebruiker te horen krijgt.(deze aspecten vallen buiten het kader van deze 
paper). 

10 DISCUSSIEPUNTEN 

“Levenslang leren” promoveren (leren leren, probleemoplossend gedrag aanleren) is een 
maatschappelijke tendens (zie geneeskunde, andere domeinen) 

Probleem verschillende OS en platformen: Moeten we vasthouden aan Microsoft of 
evolueren naar gebruik van meerdere toestellen?  
Bij Android/I-Pad waar de GUI veel eenvoudiger is dan Microsoft 8.1.(discussiepunt)  

Onmiddellijk aanleren van contactmogelijkheden op afstand zoals Skype en Facebook in de 
plaats van Office toepassingen, ofschoon zonder de bediening van het toetsenbord je niet 
kan chatten. 

Hoe een omgeving in rusthuizen, buurtcentra opzetten. 
Is er behoefte aan promotionele handleiding iz. ICT voor senioren:  
Hoe aanpakken om een ICT omgeving te creëren, in stand te houden en te financieren. 
Internationaal belang, rusthuizen, 

…….  
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11 WOORDENLIJST 

Didactiek Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag 
hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen of attitudes door een 
leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen/studenten. Dit 
vak komt in elke lerarenopleiding voor, van bachelor in het 
basisonderwijs tot een masteropleiding aan een universiteit. 

Didactiek didattica (it) 
didática no ensino (pt) 
la didáctica en la enseñanza (sp) 
eğitbilim (tu) 
didactics (uk) 

Didactiek voor senioren  

Didactische middelen Bildungsressourcen (de) 
risorse educative (it) 
recursos educativos (sp) 
eğitim kaynakları (tu) 
educational resources (uk) 
recursos educacionais (pt) 
resources éducatives (fr) 

Mathetiek Tegenover de didactiek (leer van het onderwijzen) staat de mathetiek 
(leer van het leren). Men maakt onderscheid tussen algemene didactiek 
en vakdidactiek. Beide zijn theoretisch van aard. 

Methodiek Methodologie is de studie van de wetenschappelijke methoden, de 
procedures en werkwijzen, die moeten worden gebruikt om kennis te 
verwerven en om de wetenschap vooruit te helpen. Elke vakdiscipline 
heeft eigen methoden en technieken en vaak ook een specifieke 
organisatie met onderzoekers, leerstoelen en vakliteratuur, waar deze 
specifieke methodologie wordt bestudeerd. Er zijn ook algemene 
methoden, technieken en principes die voor alle wetenschappen 
gelden, en deze beginselen worden bestudeerd in de 
wetenschapsfilosofie 

Pedagogisch project Het pedagogisch project van een school is een Vlaamse onderwijsterm. 
Het schoolbestuur definieert met het pedagogisch project de visie op 
onderwijs en opvoeding die in de school wordt gevolgd. Het geeft dan 
ook informatie over de gebruikte pedagogische en onderwijskundige 
methodes. 

Wetenschappelijke paper articolo scientifico (it) 
artigo científico (pt) 
bilimsel kağıt (tu) 
scientific paper(uk) 
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