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Wat  
is MobiDig?
MobiDig is een oplossing die maatschappelijke 
organisaties stimuleert en ondersteunt bij het 
aanbieden van lessen in digitale vaardigheden 
aan moeilijk bereikbare mensen, zoals 
daklozen, kwetsbare jongeren of ouderen. 
MobiDig bevordert mobiele outreaching en 
wil de motivatie en retentie stimuleren bij het 
aanleren van digitale basisvaardigheden. Wij 
zijn ervan overtuigd dat mobiele outreaching 
dé manier is om sociale inclusie van de meest 
kwetsbare mensen in onze samenleving te 
bevorderen.

Tegenwoordig zijn digitale skills vaak een vereiste 
om aan de samenleving deel te nemen. Of het 
nu gaat om een doktersafspraak maken, een 
tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen, je 
kinderen inschrijven op school, onlinelessen 
volgen of een attest aanvragen bij de gemeente.
Helaas heeft niet iedereen de mogelijkheid of de 
vaardigheden om deze digitale tools te gebruiken. 
De digitale kloof treft sommige groepen meer 
dan andere. Voor de meest kwetsbaren is de 
drempel vaak te groot om zelf de stap te zetten 
naar de bestaande leerinitiatieven.
Met MobiDig bereiken wij de meest kwetsbare 
burgers op voor hen vertrouwde plaatsen om 
hen te begeleiden bij hun eerste digitale stappen.
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Deze inspirerende gids toont 
welke stappen je kunt nemen 
om je activiteiten met Mobi-
Dig uit te breiden en je outre-
achingacties naar kwetsbare 
mensen te versterken. De gids 
kan ook helpen bij het aanvra-
gen van projectsubsidies om 
de uitvoering van MobiDig in 
te schatten.
In 2021 ging een werkgroep be-
staande uit BNP Paribas Fortis, 
CTG Circular, Proximus, VRT en 
Hobo aan de slag met het Mo-
biDig-project. Vervolgens imple-
menteerden en testten we de 
oplossing samen met 5 sociale or-
ganisaties in Brussel, Vlaanderen 
en Wallonië tijdens een pilootfase 
in 2021 en 2022. Samen werkten 
we aan handige tools om mobiel 
te gaan en ontwikkelden we inno-
vatieve leerfuncties die kwetsba-
re mensen een optimale leererva-
ring bieden. Deze hulpmiddelen 
kunnen tijdens de lessen worden 
gebruikt om participatie, motiva-
tie en feedback te stimuleren. 

Dankzij deze tools, een leerap-
plicatie en een Hiveboard, kun je 
volop interactieve lessen maken 

met quizzen, een timer, spelletjes, 
video’s, beloningen ... De moge-
lijkheden zijn eindeloos! MobiDig 
kan worden gebruikt om het leer-
pad te definiëren, de voortgang 
bij te houden, resultaten te evalu-
eren,  om spelenderwijs gemeen-
schappelijke doelen te bereiken 
enzovoort.  

Zo is het een nuttige en leuke 
aanvulling op de bestaande leer-
omgeving voor zowel leerkrach-
ten als het lespubliek. Gebruikers 
uit verschillende doelgroepen 
toonden zich zeer enthousiast 
over deze tool omdat ieder indi-
vidu voordeel kan halen uit het 
delen van ervaringen. Ze kunnen 
samenwerken, brainstormen en 
hun gedachten gemakkelijker 
delen, wat de digitale inclusie 
van mensen met vergelijkba-
re ervaringen vergemakkelijkt. 
Deze aanpak bevordert ook het 
vertrouwen, de vooruitgang, de 
motivatie en de retentie van het 
lespubliek. Belangrijk is ook dat ze 
zich niet alleen gelaten voelen en 
kracht putten uit het idee dat ze 
niet de enigen zijn die met digitale 
problemen worden geconfron-

teerd. Samen streven we naar 
een welvarend en inclusief België 
waar iedereen dezelfde kansen 
heeft om te kunnen genieten van 
de betere levenskwaliteit en de 
jobkansen die digitalisering met 
zich meebrengt. De maatschap-
pelijke organisaties die deze gids 
hebben geschreven, verwelko-
men graag andere partners. Je 
kunt met hen contact opnemen 
via de gegevens die je achteraan 
deze brochure vindt. 

We hopen dat je snel deel zult 
uitmaken van de MobiDig-erva-
ring!

https://digitall.be/mobidig

https://digitall.be/mobidig
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MobiDig is 
een initiatief 
van DigitAll, 
een coalitie 
van bedrijven, 
maatschappelijke 
organisaties en 
overheden die 
samenwerken 
voor meer digitale 
inclusie in België. 
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Het ecosysteem werd in 2020 opgezet op initiatief 
van BNP Paribas Fortis. In juni 2021 sloot Proximus 
zich bij hen aan. DigitAll streeft naar meer digitale 
inclusie met het oog op gelijke kansen voor elke 
Belgische burger. 

Niet alleen kwetsbare of oudere mensen lopen 
het risico om niet meer mee te kunnen in onze 
digitale samenleving. Ieder van ons kan ermee te 
maken krijgen, ook jongeren. Daarom moeten we 
zorgen dat iedereen aan de digitale samenleving 
kan deelnemen door ze toegankelijk te maken en 
iedereen de nodige vaardigheden aan te reiken 
om digitaal actief te zijn en er zich comfortabel bij 
te voelen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen wint bij 
een meer digitale samenleving. DigitAll streeft 
dan ook naar een welvarend en inclusief België 
waar iedereen kan profiteren van de betere 
levenskwaliteit en jobkansen die digitalisering 
met zich meebrengt. 

Bij DigitAll verbinden we mensen en organisaties 
die zich willen engageren om een structurele 
verandering teweeg te brengen en de impact op 
digitale inclusie in België te vergroten door middel 
van co-creatie en bewustmaking, met een open 
geest en met oog voor diversiteit. We zoeken naar 
oplossingen voor meer digitale inclusie en bouwen 
aan een netwerk van organisaties en mensen die 
hieraan kunnen bijdragen. Het doel is een echte 
community te creëren, een ecosysteem waarin 
deelnemers ervaringen delen, samenwerken en 
elkaars acties als hefboom kunnen gebruiken. 
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Momenteel is 46% van de 
Belgen digitaal kwetsbaar.
Elke nieuwe technologie brengt nieuwe concepten 
met zich mee, met hun jargon, en nieuwe 
gewoonten. Sommige mensen ervaren digitale 
stress en angst voor het onbekende. Zij schamen 
zich soms om hulp te vragen en zijn niet altijd op 
de hoogte van het bestaande leeraanbod. Dit is een 
splijtzwam in de digitale omwenteling; het maakt 
van ieder mens in de samenleving een digitale ‘in’ 
of ‘uit’. 

Niet iedereen is mee met de digitalisering, en dat 
beperkt hun deelname aan de samenleving en de 
toegang tot hun rechten. Voor kansarmen zoals 
mensen die in armoede leven, laaggeschoolden, 
ouderen en mensen met een beperking, vergroot 
dit het risico door een keten van omstandigheden 
waaraan zij zonder hulp van buitenaf niet 
kunnen ontsnappen. Vaardigheden, motivatie, 
ondersteuning en het persoonlijke netwerk spelen 
een belangrijke rol bij digitale ongelijkheid. 

Er bestaan al heel wat initiatieven om mensen te 
helpen hun digitale vaardigheden te verbeteren. 
Voor sommigen is de drempel echter te groot om zelf 
de stap te zetten naar dit leeraanbod. Zij moeten in 
hun eigen vertrouwde en veilige omgeving worden 

aangesproken. Daarom hebben we MobiDig 
opgezet, een oplossing die maatschappelijke 
organisaties stimuleert en ondersteunt bij het 
aanbieden van lessen in digitale vaardigheden 
aan moeilijk bereikbare mensen op locatie. 

Het is onze taak om diegenen die zich aan de rand 
van de samenleving bevinden de ambitie en de 
nieuwsgierigheid te geven om nieuwe praktijken te 
leren zodat ze actief kunnen deelnemen aan een 
snel veranderende samenleving en volledig burger 
kunnen worden in het digitale tijdperk, op sociaal, 
economisch of cultureel vlak. 

Het hoofddoel van MobiDig is om kwetsbare 
mensen te bereiken, ze te motiveren en hun weg 
te laten vinden in de digitale wereld. 

Hopelijk kan deze gids je inspireren bij het 
implementeren van MobiDig!

 1Barometer digitale inclusie 2022 - Koning Boudewijnstichting
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Mobiel gaan
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TestimonialTips & TricksOmschrijving

Mobiel gaan

46%

Outreaching

#Omschrijving
In België loopt 46% van de bevolking het risico 
op digitale uitsluiting, vaak als gevolg van een 
wantrouwen jegens technologie en instellingen, 
de angst voor het onbekende, een gebrek aan 
basisvaardigheden en een gevoel van schaamte 
hierom. Toch zijn technologieën vaak net 
bedoeld om processen te versnellen en het leven 
te vergemakkelijken voor de ervaren gebruiker. 
Zonder digitale vaardigheden worden kansarme 
groepen vaak afhankelijk van anderen. Helaas 
zijn veel mensen niet op de hoogte van het 
bestaande leeraanbod op het vlak van digitale 
vaardigheden.

Via mobiele outreaching, een proces waarbij 
kwetsbare mensen actief worden benaderd met 
een leeraanbod, wil MobiDig mensen de kans geven 
om in hun eigen tempo te leren, en dit terwijl ze deel 
uitmaken van een gemeenschap. Het is onze taak om 
degenen die zich aan de zijlijn van de maatschappij 
bevinden aan te moedigen om nieuwe praktijken 
te leren zodat ze actief kunnen deelnemen aan 
de snel veranderende digitale samenleving. Wij 
willen hun de beste leerervaring bieden door hen 
in hun eigen omgeving te bereiken op een manier 
die voor hen comfortabel aanvoelt. In groepen of 
in duo’s kunnen we de obstakels identificeren en 
omzeilen door de betrokkenen instrumenten en 

van de bevolking het risico op 
digitale uitsluiting
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mogelijkheden aan te reiken om volledig burger 
te worden in het digitale tijdperk, op sociaal, 
economisch of cultureel vlak. Door een aangepaste 
aanpak in een gedifferentieerd, flexibel tempo, 
willen we mensen enthousiast maken voor het 
vooruitzicht van digitale autonomie. Het is belangrijk 
dat mensen zich comfortabel en goed ondersteund 
voelen voordat ze eraan beginnen, omdat digitaal 
vaak als ‘koud’ wordt ervaren. De menselijke factor 
is cruciaal om ze bewust te maken. Dit geldt des te 
meer voor mensen die een achterstand hebben 
op het vlak van al wat digitaal wordt overgebracht. 
Outreaching inspireert je doelgroep om zich vrij te 
voelen om te leren. Begin met hen te benaderen, 
een helpende hand aan te reiken, hen de wil te 
geven om hun nieuwsgierigheid te ontwikkelen 
en digitale technologie te leren gebruiken, 
binnen een perspectief van bewustmaking en 
gedragsverandering. Bewustmaking houdt in dat we 
mensen met een digitale achterstand vertrouwen 
willen geven in de digitale wereld en in hun kunnen, 
zodat ze zich klaar voelen om de digitale uitdaging 
aan te gaan. In het outreachingproces blijven 
sociale organisaties en partners op de hoogte van 
de technologieën, methodes en thema’s, zodat ze 
hun dienstverlening aan mensen met een digitale 
achterstand kunnen verbeteren. 
Outreaching veronderstelt ook dat we de context 
leren kennen van de mensen met wie we werken. 

Door hun manier van leven, de omgeving waarin 
ze leven en de mensen om hen heen te leren 
kennen, krijgen we meer inzicht in hun gedrag en 
hun manier van denken. Als we dit combineren met 
een empathische houding, bereiken we veel betere 
resultaten.
Een andere toegevoegde waarde is het aantal 
mensen dat we kunnen bereiken door contact met 
hen op te nemen. Via mond-tot-mondreclame 
vestig je de aandacht op je organisatie en je werk. 
Dit kan meer mensen aantrekken om een kijkje te 
komen nemen tijdens jouw volgende activiteit. Het 
neemt de drempel weg om contact op te nemen 
met je organisatie. 

TestimonialTips & Tricks

Outreaching

Mobiel gaan

Omschrijving
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#Tips&Tricks 
HET BEREIKEN VAN DE DOELGROEP 

•  Werk samen met organisaties die al contact hebben met  
de doelgroep en maak gebruik van hun infrastructuur.

•  Ga naar plaatsen waar de doelgroep al aanwezig is, bijvoorbeeld buurtcentra, 
pleinen, ‘hangplekken’ enzovoort (zoals buurtwerkers doen).

•  In sommige gevallen kan de doelgroep worden bereikt door op een grotere groep te 
mikken. Dit betekent de doelgroep onrechtstreeks bereiken via een aanbod aan een 
grotere en bredere groep, met inbegrip van de niet-doelgroep (bv. schoolklassen of 
kinderdagverblijven).

•  Hang flyers en posters over de 
lessen op in de organisaties 
waarmee je samenwerkt.

•  Het opbouwen van een goede relatie met 
de partnerorganisatie is essentieel, omdat 
zij de belangrijkste communicator tussen 
jou en de begunstigden zullen zijn. 

•  Vraag een medewerker van de partnerorganisatie aanwezig te zijn tijdens je 
eerste sessie om de relatie met de begunstigden te vergemakkelijken. 

TestimonialTips & Tricks

Outreaching

Mobiel gaan

Omschrijving
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•  Identificeer de echte obstakels en probeer  
inzicht te krijgen in wat mensen tegenhoudt.

•  Begin met de verwachtingen van de betrokkenen 
en focus vervolgens op hun echte behoeften. 

•  Communiceer met eenvoudige woorden.

•  Deel ervaringen binnen de groepen 
om het gemeenschapsgevoel  
te versterken. 

•  Stel interventies voor die 
overeenkomen met de leercapaciteiten 
van de mensen.

•  Zorg dat de beoogde resultaten kunnen 
worden omgezet in de praktijk.

•  Stel hoge ambities voor je doelgroep,  
streef naar digitale autonomie. 

#Tips&Tricks 
OPBOUWEN VAN ZELFVERTROUWEN  
EN VERTROUWEN IN TECHNOLOGIE

TestimonialTips & Tricks

Outreaching

Mobiel gaan

Omschrijving
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Write...

 Interface3.Namur

Digidak

Link in de Kabel

Computers, smartphones, een touchscreen ... het kan eng en koud aanvoelen. 
Menselijke interactie en een vriendelijke sfeer zijn cruciaal tijdens MobiDig-
workshops.

Met onze mobiele setup waren we aanwezig in drie buurthuizen waar 
Diepenbeek maandelijks een sociaal restaurant aanbiedt. Tussen de lessen 
door kwamen mensen naar ons toe met allerlei vragen of problemen over 
het gebruik van hun smartphone, tablet of computer. Sommigen kampten al 
weken met een gemakkelijk op te lossen probleem, maar wisten gewoon niet 
waar ze terecht konden voor hulp of slaagden er niet in om de stap te zetten.

Soms is de beste manier om je doelgroep te bereiken een actie opzetten die gericht 
is op iedereen. Wij werken bijvoorbeeld vaak samen met scholen, omdat we weten 
dat elk kind of elke tiener op school zal zijn. Zo bereiken we, door ons op iedereen 
te richten, ook onze doelgroep. Maar opgelet, soms hebben jongeren een afkeer 
van alles wat met school te maken heeft, dus vooral in een schoolcontext is het 
extra belangrijk om je lessen op een speelse manier op te bouwen.

TestimonialTips & Tricks

Outreaching

Mobiel gaan

Omschrijving
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Links & toolsTestimonialTips & TricksOmschrijving

#Omschrijving
Naarmate de digitale wereld met de dag 
evolueert, is het belangrijk dat je je doelgroep 
middelen kunt aanreiken waarop ze kunnen 
vertrouwen, tijdens en na de workshops. Een van 
de belangrijkste doelstellingen van digitale inclusie 
is burgers in staat te stellen autonoom te worden 
en vertrouwen te hebben in hun vermogen om 
technologieën te gebruiken.

• Om digitale inclusie te bereiken is toegang 
tot een apparaat essentieel. Daarom moet je 
bepalen welk medium je tijdens de opleiding 
wilt gebruiken: smartphone, tablet, laptop of 
pc. Je kunt er ook voor kiezen om verschillende 
media te combineren, maar voor beginners is 
het gemakkelijker als iedereen een gelijkaardige 
setup heeft. Het is een belangrijke keuze die 
moet voldoen aan de doelstellingen, behoeften 
en wensen van de deelnemers, maar ook 
rekening houdt met beperkingen zoals vervoer, 
de beschikbare apparatuur enzovoort. 

Toegang tot apparatuur is één ding. De apparatuur 
moet ook voldoende efficiënt zijn en aangepast 
aan de behoeften van de gebruikers. Ook de 
toegangsvoorwaarden moeten optimaal zijn. 
Bijvoorbeeld: hoe kan iemand leren om een 

computer te gebruiken als hij er maar een paar 
keer per maand toegang toe heeft, en dan nog in 
lawaaierige omstandigheden?
Als je de toegang tot apparatuur ook buiten de 
opleiding vergemakkelijkt voor je doelgroep, 
breng je echte toegevoegde waarde aan het leren. 
Enkele voorbeelden: mogelijkheid tot een lening, 
toegang tot cyberspaces, korting en/of hulp bij 
de aankoop, verhuren van apparatuur enzovoort.
possibility of a loan, access to cyberspaces, 
cheaper purchase, assistance with the purchase, 
renting equipment, etc.

Hardware, software 
en connectiviteit 

Mobiel gaan
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3 voordelen van smartphones
• Voor een beginner is een smartphone 

of tablet gemakkelijker te gebruiken dan 
een laptop of een computer omdat het 
besturingssysteem toegankelijker is.

• Veel mensen hebben al een smartphone 
en gebruiken die dagelijks. Gebruik de 
eigen apparaten van de deelnemers of iets 
gelijkaardigs zodat ze in een vertrouwde 
omgeving kunnen oefenen na de lessen. 

• Online zijn veel tips van gebruikers te vinden.

3 voordelen van tablets
• Tablets zijn verwant met smartphones. Ze 

bieden meer gebruiksgemak dankzij het 
grotere scherm. 

• Deelnemers kunnen hun leerproces 
voortzetten op hun smartphone met een 
vergelijkbare interface.

• Tablets zijn lichter om mee te nemen dan pc’s.

3 voordelen van pc’s en laptops
• Pc’s en laptops worden meer gebruikt in de 

professionele en administratieve wereld.
• Op deze apparaten kun je makkelijker lange 

tijd werken.
• Sommige programma’s zijn gemakkelijker te 

gebruiken op een laptop of een pc.

Bij het kiezen van betrouwbare apparaten is 
het, naast de bruikbaarheid, ook belangrijk 
om rekening te houden met de garantie van 
de leverancier, de technische specificaties 
zoals het type processor, de levensduur van de 
batterij en het geheugen, en de meegeleverde 
software.

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Mobiel gaan

Omschrijving

Hardware, software 
en connectiviteit 
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Het is niet nodig om dure, geavanceerde 
computers of laptops te kopen. Het materiaal 
moet voldoende zijn voor gebruik tijdens de 
lessen. Zo kun je tablets vinden rond de 150 
euro, en laptops met een formaat van 15-inch, 
die gemakkelijker te vervoeren zijn, voor een 
bedrag tussen 250 en 400 euro. Koop apparatuur 
indien mogelijk online of in een winkel om 
van de garantie te genieten. Lokale winkels 
bieden het voordeel dat ze vragen kunnen 
beantwoorden en kunnen helpen bij het vinden 
van wat je precies nodig hebt. Soms kunnen ze 
je goedkopere apparaten aanbieden die je over 
het algemeen niet vindt voor openbaar gebruik. 
Ze kunnen ook aantrekkelijke prijzen bieden 
voor volumeaankopen. 

We zijn grote voorstanders van ‘refurbished’ 
of ‘gerecycleerde’ toestellen vanwege de 
maatschappelijke en ecologische voordelen. 
Hoogwaardige refurbished toestellen bieden 
je alle voordelen van nieuwe toestellen (up-
to-date software, lange levensduur van de 
batterij enzovoort), maar tegen een lagere prijs. 
Bovendien vermindert het hergebruik van IT de 
productie van nieuwe apparatuur, wat beter is 
voor het milieu en voor de mens.
Veel leveranciers bieden refurbished toestellen 
en extra apparatuur zoals een muis, headset, 
extra schermen enzovoort online aan. Omdat 
het onlineaanbod kan variëren, raden wij aan 
om de prijzen, specificaties en kwaliteit van 
de verschillende webwinkels met elkaar te 
vergelijken. Sommige leveranciers verkopen 
alleen aan bedrijven, anderen aan particulieren. 

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Mobiel gaan

Omschrijving

Hardware, software 
en connectiviteit 
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Connectiviteit
De internetverbinding is waarschijnlijk een van 
de belangrijkste factoren tijdens het lesgeven. 
Zorg dat je op de gemakkelijkste, betrouwbaarste 
en veiligste manier verbinding kunt maken met 
het internet.
Controleer of er een goede internetverbinding is 
op de plaatsen waar je de opleiding gaat geven. 
Niets is vervelender dan een slechte verbinding.
Als je niet kunt connecteren via wifi omdat de 
verbinding slecht is of niet toegankelijk, kun je 
altijd je smartphone gebruiken in een gedeelde 
hotspot, of een modem/wifi zoals hieronder 
uitgelegd. Een internetverbinding (via wifi 
of een hotspot) kan meerdere verbindingen 
ondersteunen. Met een persoonlijke hotspot 
kun je problemen krijgen als je er teveel 
apparaten mee verbindt.

Voor dit project hebben we een draagbare 
router geselecteerd:

• Zo kunnen meerdere apparaten verbinding 
maken met het internet via de router, die 
fungeert als een hotspot.

• Dit werkt in combinatie met een mobiele 
verbinding (4G).

• De prijs van een individuele router is 
ongeveer 75 euro exclusief btw.

• Misschien wil je meerdere routers gebruiken 
om voldoende bandbreedte te hebben voor 
meerdere apparaten.

• Je bent beperkt tot 16 gebruikers tegelijk.
• Je moet een abonnement kopen bij een 

provider van mobiele oplossingen en nagaan 
of je voldoende mobiele data hebt.

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Mobiel gaan

Omschrijving

Hardware, software 
en connectiviteit 
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Als je alle nodige hardware hebt, zijn er nog 
een aantal aspecten waar je aan moet denken 
als je workshops wilt gaan geven:

• Gebruik dezelfde apparatuur en 
computeromgeving als je lesgroep. Het is 
beter als je dezelfde dingen te zien krijgt 
als zij en met dezelfde problemen wordt 
geconfronteerd, als die er zijn.

• Je kunt best meerdere gebruikerssessies 
op je computers of tablets aanmaken, 
afhankelijk van waar je je lessen geeft  
(bv. Mobidig-Brussel-sessie-1). 

 
Op deze manier zien de deelnemers wat ze in 
eerdere lessen hebben gedaan en kun je ze 
eenvoudig verwijderen aan het einde van elke 
opleidingscyclus. 

• Gebruik bij het creëren van e-mailadressen 
de accountnaam van de computer of 
tablet en kies hetzelfde wachtwoord voor 
iedereen. Dit vergemakkelijkt het beheer van 
e-mailadressen en maakt het gemakkelijker 
voor de deelnemers wanneer ze oefeningen 
moeten maken, zoals het verzenden van 
e-mails. 

• Vermijd zoveel mogelijk om 
beheerdersrechten te geven. 

• Wanneer je een gebruikerssessie maakt, 
start die dan niet meteen zelf, maar vertrouw 
de tablets of pc’s toe aan de deelnemers en 
laat hen de sessie voor het eerst openen. 
Zo ontdekken ze hoe ze zelf de allereerste 
stappen kunnen zetten.

• In plaats van alle applicaties of software op 
voorhand te installeren vanuit de gedachte 
dat je ze later nodig zult hebben, kun je ze 
beter beetje bij beetje installeren naargelang 
de behoeften van je doelgroep.

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Mobiel gaan

Omschrijving

Hardware, software 
en connectiviteit 
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#Tips&Tricks 
ENKELE TIPS EN TRICKS DIE MISSCHIEN WAT EVIDENT LIJKEN,  
MAAR OM IN GEDACHTEN TE HOUDEN VOORDAT JE JE SESSIE GEEFT.

•  Koop meer opladers en muizen dan computers, 
want die raken gemakkelijk zoek.

• Voorzie enkele verlengsnoeren en stekkerdozen.

• Vergeet niet om je tablet en laptop de dag voor 
de sessie op te laden.

•  Laad apparaten met batterijen op voorhand 
op en gebruik ze totdat de batterij bijna 
0% is alvorens ze opnieuw op te laden. Het 
is beter dan je apparaat aangesloten te 
houden op het elektriciteitsnetwerk en  
het verlengt de levensduur van de batterij.

•  Gebruik indien mogelijk beschermhoezen  
voor alle tablets en smartphones.

•  Controleer of je hardware up-to-date is op het gebied 
van software en besturingssysteem (Windows, 
Android, applicatie, software). Vermijd dat je materiaal 
tijdens de sessie worden bijgewerkt.

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Mobiel gaan

Hardware, software 
en connectiviteit 

Omschrijving
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Write...

 Interface3.Namur

Digidak

Digitall

We hebben ervoor gekozen om tablets te gebruiken omdat ze qua ontwerp 
en bruikbaarheid sterk overeenkomen met smartphones, iets dat de meeste 
begunstigden al bezitten of gebruikt hebben. Ze zijn ook makkelijker mee te nemen.

We brengen onze eigen wifi-hotspot mee, zodat we niet op zoek moeten naar 
beschikbare netwerken op de locaties (noch vragen wat het wachtwoord ook alweer 
was). En zo zijn we niet afhankelijk van een vaak onstabiele of trage verbinding. Met 
onze hotspot is het gewoon ‘plug & play’.

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Mobiel gaan

Hardware, software 
en connectiviteit 

Omschrijving
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•  CTG Circular  
www.ctgcircular.com

•  Brussels Circular  
www.circular.brussels

•  A Smart World  
www.asmartworld.be; www.digitalpourtous.be

•  Tweedehandslaptop 
www.tweedehandslaptop.com

•  Socialware 
Kijk op www.socialware.be of je in aanmerking komt  
om te profiteren van dit hardware- en softwareaanbod.

Waar vind je (refurbished) apparatuur? 

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Mobiel gaan

Hardware, software 
en connectiviteit 

Omschrijving

http://www.ctgcircular.com
http://www.circular.brussels
http://www.asmartworld.be
http://www.tweedehandslaptop.com
http://www.socialware.be
http://www.digitalpourtous.be
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Links & toolsTestimonialTips & Tricks

#Omschrijving
Als je mobiel wilt gaan, moet je ook goed 
nadenken over hoe je het vervoer gaat regelen. 
De keuze van het vervoermiddel hangt af van 
de perimeter waarin je mobiel wilt gaan, de 
frequentie van de verplaatsingen, de afstanden 
en de ecologische voetafdruk. Je moet ook 
nadenken over het transport van de materialen 
die je nodig hebt om de sessies en workshops te 
geven. Vraag je dus niet alleen af hoe je ergens 
geraakt, maar vooral ook hoe je je materiaal 
ter plaatse krijgt zonder het te beschadigen. 
Met andere woorden: denk ook aan veilige en 
stevige bescherming voor het transport van je 
materiaal. 
Maar dat is nog niet alles. Het moet ook 
handig en gemakkelijk te vervoeren zijn. Als je 
vervoermiddel bijvoorbeeld een fiets is, koop 
dan geen grote flightcase voor 20 laptops. Die 
zal te zwaar en te omvangrijk zijn. 
Een auto kan erg handig zijn wanneer je in 
landelijk gebied werkt of lange afstanden 
moet overbruggen. Je bent beschermd tegen 
alle weersomstandigheden en kunt grote 
hoeveelheden materiaal vervoeren als je 
lesgeeft aan grote groepen. Zorg er natuurlijk 
voor dat iedereen die de auto bestuurt een 
rijbewijs heeft en goed verzekerd is.

Wanneer het gebruik van een auto het beste bij 
je organisatie past om je doelgroep te bereiken, 
heb je verschillende opties: aankoop, huur, 
leasing en delen.

Vervoer

Mobiel gaan

Omschrijving
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De (elektrische) bakfiets is een veel 
milieuvriendelijker alternatief voor de auto. Het 
is een uitstekende optie wanneer je je in een 
stad van de ene plaats naar de andere moet 
verplaatsen. Je vermijdt files, kunt gemakkelijk 
parkeren en je hebt nog ruimte om het benodigde 
materiaal mee te nemen. Vergeet niet om een 
helm, een fietsslot en een regenhoes voor de 
fiets te voorzien!

Wanneer je op korte afstand werkt en met kleine 
groepen werkt waardoor je niet veel hardware 
hoeft mee te nemen, is de e-step een optie. 
In sommige gebieden kan zelfs een bakfiets 
omslachtig zijn vanwege het drukke verkeer. 
In dit geval is een e-step een licht alternatief 
waarmee je gemakkelijk overal geraakt. 
Wanneer je op korte afstand en met kleine 
groepen werkt waardoor je niet veel hardware 
hoeft mee te nemen, is de e-step een optie. 
In sommige gebieden kan zelfs een bakfiets 
omslachtig zijn vanwege het drukke verkeer. 
In dit geval is een e-step een licht alternatief 
waarmee je gemakkelijk overal geraakt. 

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Vervoer

Mobiel gaan

Omschrijving
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#Tips&Tricks 
BESCHERMING EN VERVOER VAN APPARATUUR

•  Sommige steden bieden 
de mogelijkheid om 
bakfietsen en e-steps te 
huren.

•  Sommige steden hebben bewaakte 
fietsparkings om fietsen te beschermen 
tegen diefstal en vandalisme.

•  Breng je logo aan op het vervoermiddel waarin je investeert. 
Het geeft je zichtbaarheid en vergroot het bereik van je 
outreaching. 

Tijdens onze pilootfase hebben we trolleys met laadmogelijkheden getest om de 
apparaten te vervoeren. Hoewel ze een goede bescherming bieden, zijn deze trolleys 
vrij zwaar en de beschikbaarheid en kwaliteit verschillen sterk per leverancier. Ook 
zijn ze niet goedkoop in aanschaf. Uit de feedback van gebruikers blijkt dat rugzakken 
met wat extra oplaadkabels volstaan voor de meeste organisaties. Ze zijn een flexibele 
en lichte manier om materiaal op een locatie te krijgen.  

Tips voor het vervoer

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Vervoer

Mobiel gaan

Omschrijving
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Write...

Hobo vzw

Hobo vzw joined the chat

Link in de Kabel

Vandaag de dag is het veel gemakkelijker om je met de fiets door Brussel te 
verplaatsen om maatschappelijke organisaties te bereiken. Sinds DigitAll ons een 
bakfiets en een trolley met tablets en laders ter beschikking stelde, kunnen we 
de mensen bereiken in de opvangcentra aan de rand van de stad (Laken, Jette 
enzovoort) die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De bakfiets valt op 
door zijn flexibiliteit en vestigt op een originele en sympathieke manier de aandacht 
op onze initiatieven voor digitale inclusie en doet mensen over ons praten.

We hebben tijdens het project een minibusje geleased. Hoewel het een tijdje 
duurde voordat onze medewerkers het regelmatig gebruikten (ze reden liever met 
hun eigen auto), zien we dat het busje, naarmate het vaker wordt gebruikt, ons 
meer zichtbaarheid geeft waar we komen. Men begint het busje – dat natuurlijk ons 
logo draagt en een slogan die de mensen aanspreekt – te herkennen en komt ons 
vragen wat we precies doen. Dit zet hen ertoe aan om ons ook bij hen uit te nodigen.

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Vervoer

Mobiel gaan

Omschrijving
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Er bestaan tal van leveranciers en vervoeroplossingen.  
Daarom enkele tips ter inspiratie: Trolleys

•  Secury display solutions  
www.securitydisplaysolutions.com

•  Auto: leasing, verhuur, delen... 
Organization that accepts BTW/TVA:  
www.autoselect.arval.be 
www.cambio.be 
www.rentacar.be 
www.lizy.be 
www.arval.be

•  Fiets 
Secure Bike Parking: 
www.bepark.eu/en/parking/bicycle

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Vervoer

Mobiel gaan

Omschrijving

http://www.securitydisplaysolutions.com
http://www.autoselect.arval.be
http://www.cambio.be
http://www.rentacar.be
http://www.lizy.be
http://www.arval.be
http://www.bepark.eu/en/parking/bicycle
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•  Financiële steun  
Het Waalse gewest geeft een financiële steun van maximaal 20% van de 
aankoopprijs aan werkgevers die een fiets aanschaffen voor professioneel 
gebruik. Meer informatie: Primes régionales «vélo» (wallonie.be) 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft een Cairgo Bike-premie tot 4.000 
euro aan professionals die de bakfiets meer dan 50% van de tijd gebruiken. 
Meer info over de voorwaarden en het aanvragen ervan vind je op: Cairgo 
Bike-premie | Brussel Economie en Werkgelegenheid (economie-werk.
brussels) 
De website Fiets | FOD Mobiliteit (belgium.be) geeft een overzicht van 
de (fiscale) voordelen van het gebruik van een fiets en mogelijke financiële 
premies.

•  Some suppliers 
www.bikerepublic.be/elektrische-bakfiets  
www.cargobike.be 
www.fietsendegeus.be  
www.bikecenter.be 
www.cyclobility.be 
www.lucien.bike 
www.dockrmobility.com 
Bakfietsen (provelo.org) 
www.cairgobike.brussels  
www.thebikeproject.brussels  
www.monkeydonkey.bike  
www.auguidonvert.com

•  E-step 
Er zijn veel verhuurders van e-steps.  
Het aanbod verschilt sterk van stad tot stad. 

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Vervoer

Mobiel gaan

Omschrijving

https://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/wallonie-cyclable/primes-regionales-velo.html
https://economie-werk.brussels/premie-cairgo-bike
https://economie-werk.brussels/premie-cairgo-bike
https://economie-werk.brussels/premie-cairgo-bike
https://mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/personenvervoer/fiets
http://wallonie.be
http://economie-werk.brussels
http://economie-werk.brussels
http://belgium.be
http://www.bikerepublic.be/elektrische-bakfiets
https://www.cargobike.be
http://www.fietsendegeus.be 
http://www.bikecenter.be
http://www.cyclobility.be
http://www.lucien.bike
http://www.dockrmobility.com
http://provelo.org
http://www.cairgobike.brussels
http://www.thebikeproject.brussels 
http://www.monkeydonkey.bike
http://www.auguidonvert.com
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Je lessen naar een 
hoger niveau tillen 
om de motivatie en 
retentie te stimuleren 

28
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TestimonialTips & Tricks

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 

Hoe lesgeven

#Omschrijving
Bij MobiDig hebben we van bij het begin 
besloten dat de beste manier om onze doelen 
te bereiken, is om lessen en sessies over digitale 
vaardigheden te geven op locatie. Maar gezien 
de moeilijk bereikbare doelgroepen waarmee 
we werken, kunnen we niet vertrouwen op de 
structuur van de klassieke onderwijsmethoden. 
In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we onze 
aanpak voor het organiseren van lessen kunnen 
aanpassen aan deze doelgroep.

Motivatie en retentie van de doelgroep

Om met je doelgroep te kunnen werken, moet 
je ze kunnen motiveren en vasthouden. Dat is 
cruciaal voor een succesvolle, productieve en 
informatieve opleiding. 
Start de sessie met het identificeren van de 
behoeften, verwachtingen en doelstellingen. 
Het is moeilijk om de mensen te helpen als je 
hun problemen niet kent. Probeer daarom de 
behoeften van je lespubliek in kaart te brengen 
via vragen en observatie. Je kan ook aan de hand 
van tests hun tekort aan kennis en vaardigheden 
proberen te identificeren.
Het is cruciaal om met eenvoudige dingen 
te beginnen. Daarna kun je hen helpen om 
geleidelijk aan de lacunes op het vlak van digitale 
vaardigheden op te vullen en vermijd je shortcuts 

Omschrijving
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waarbij je stappen overslaat of een te hoog ritme 
dat uiteindelijk ontmoedigend werkt. 
Actief luisteren en een aangepast leertraject zijn 
twee sleutelelementen voor een succesvolle 
workshop. Als je de begunstigde bij zijn eigen 
leren betrekt en zijn ‘ownership’ versterkt, ziet 
hij beter zijn vooruitgang en de resultaten van 
concrete acties. De relatie tussen jou en de 
leerling is horizontaal, of wat ze ‘peer-learning’ 
noemen. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingezet 
op een niet-academische vorm van leren en 
onderwijzen. 
Als docent ben je overtuigender wanneer je een 
aantal interessante uitdagingen aanreikt om een 
gemeenschappelijk educatief doel te bereiken. Je 
moet een open geest houden om de individuen 
in je lesgroep bij het onderwerp te betrekken. 
Soms kunnen er specifieke problemen naar 

boven komen die de leerling persoonlijk raken 
(administratieve situatie, familie, rechten, 
privacy). In dat geval kunnen individuele sessies 
nodig zijn.
Als mensen verwachtingen of behoeften hebben 
die de competenties van de lesgevers te boven 
gaan, is het nuttig om de betrokkenen door 
te verwijzen naar hulp- of opleidingscentra of 
digitale platforms. 
Als je de begunstigden aanbiedt om op afstand 
contact te onderhouden met hun gesprekspartner 
(bijvoorbeeld feedback per e-mail of via een 
leerwebsite zoals 123digit.be), vergroot je hun 
betrokkenheid bij het proces en zet je hen aan 
om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

TestimonialTips & Tricks

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 

Hoe lesgeven
Omschrijving
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Gelijkheid en billijkheid

Eén beeld (of twee in dit geval) zegt meer dan 
duizend woorden.

Als uitgangspunt kun je stellen dat iedereen 
gelijk behandeld moet worden. Uitgaand van dit 
gelijkheidsbeginsel geef je iedereen dezelfde tools 
om ze te helpen zichzelf te ontwikkelen. Maar zoals 
de cartoon illustreert, heeft niet iedereen hetzelfde 
startpunt. Om hetzelfde resultaat te bereiken, 
zullen verschillende personen een verschillende 
begeleiding of andere hulpmiddelen nodig hebben. 
Bij MobiDig is het ons doel om ons publiek 
vaardigheden bij te brengen zodat ze in staat zijn 
hun weg te vinden in de digitale wereld. Sommigen 

zullen meer hulp nodig hebben, terwijl anderen 
alleen maar een kleine aanzet nodig hebben. 
Dat hoeft geen probleem te zijn. Door ons te 
concentreren op de behoeften van elke deelnemer, 
zullen we uiteindelijk onze globale doelen bereiken. 

Groepsopleiding of individuele coaching

As stated before, we believe in a more individualized 
approach to our participants that takes into account 
their starting ground. 

Zoals gezegd geloven wij in een gepersonaliseerde 
benadering van onze deelnemers, afhankelijk van 
hun beginsituatie. 

TestimonialTips & Tricks

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 

Hoe lesgeven
Omschrijving
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Dit betekent niet dat lessen niet in groep kunnen 
worden georganiseerd. In groepslessen kun je 
immers ‘gebruikmaken’ van de meer bekwame 
deelnemers om degenen te helpen die meer hulp 
nodig hebben. En groepslessen zijn natuurlijk veel 
tijdsefficiënter dan individuele sessies. 
Toch is individuele coaching indien nodig ook een 
geschikte manier om je doelen te bereiken. Het kost 
meer tijd en moeite, maar de deelnemers zullen 
sneller een solide vooruitgang boeken. Individuele 
coaching kan ingepland worden met een vooraf 
bepaald doel en ad hoc, op basis van de vraag van 
de deelnemers.

Toegankelijkheid

Om je doelgroep te bereiken en vast te houden is een 
aangepast taalgebruik van essentieel belang. Een 
van de belangrijkste drempels bij het bereiken van 
een publiek buiten je ‘peer group’, is het taalgebruik. 
Sommige vaktermen en woorden lijken voor ons 
misschien gewoon, maar voor je lespubliek kunnen 
ze verwarrend overkomen. Gebruik daarom altijd 
begrijpelijke taal, aangepast aan je publiek.

TestimonialTips & Tricks

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 

Hoe lesgeven
Omschrijving
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Beoordeling

Alle informatie over de ervaring van de 
deelnemers aan een mobiele workshop is 
welkom om de kwaliteit in de tijd te waarborgen, 
en dus ook de aantrekkelijkheid ervan.
Om de leermethoden zo goed mogelijk aan te 
passen en het effect van de workshops in de 
loop der tijd te verbeteren, is het van cruciaal 
belang om een reeks evaluatieprocessen in 
te voeren voor zowel de begunstigden als de 
gesprekspartners.
Om de begunstigden te beoordelen, zullen 
we het concept van digitale autonomie als 
referentie nemen. Dit omvat een reeks IT-
basisvaardigheden die een begunstigde zonder 
de hulp van een andere persoon onder de 
knie moet krijgen. Autonomie is niet constant 
in de tijd; zij moet regelmatig worden herzien 
en aangepast, rekening houdend met het feit 
dat nieuwe technologieën verschijnen terwijl 
andere verdwijnen en dat elke doelgroep 
specifieke behoeften heeft.
Het is nuttig om een groepsbeoordeling te 
combineren met een individuele beoordeling. 
Een groepsbeoordeling kan op niet-formele 

wijze worden uitgevoerd via een groepsdiscussie 
en vervolgens worden afgerond door een 
individueel gesprek en een certificering van de 
competenties. Ook moet worden beoordeeld 
of het opleidingsaanbod afgestemd is op de 
behoeften van de doelgroep. Dit gebeurt het 
beste meteen bij de afronding van de workshop, 
idealiter samen met de contactpersoon van de 
gastorganisatie.

TestimonialTips & Tricks

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 

Hoe lesgeven
Omschrijving
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#Tips&Tricks 

•  Creëer een klimaat van vertrouwen door je in te leven in de begunstigden. 

•  Stimuleer fysieke nabijheid  
door mobiliteit.

•  Blijf gedurende de hele leerervaring 
in contact met het lespubliek.

•  Maak de toegevoegde 
waarde van digitalisering 
voor iedereen zichtbaar. 

• Wees pragmatisch: baseer je lesonderwerpen op concrete vraagstukken.

• Probeer interesse te wekken aan de hand van succesverhalen uit het dagelijks leven.

•  Laat de begunstigden inzien dat het de bedoeling is dat 
‘het digitale’ hun van dienst kan zijn, en niet andersom. 

MOTIVEREN

TestimonialTips & Tricks

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 

Hoe lesgeven
Omschrijving
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•  Probeer je in te leven in hun wereld en gebruik thema’s die hen aanspreken.

•  Stimuleer hun interesse door nieuwe en spannende dingen te doen.

•  Zorg ervoor dat zij een gevoel van voldoening krijgen  
(«Deze cursus was informatief en nuttig voor mij»).

•  Geef voorbeelden van dingen waar je zelf mee worstelde (bijvoorbeeld: «Ik had 
veel moeite om mijn bank-app in te stellen. Herkennen jullie dit probleem?»).  
Op die manier leren ze dat ze zich er niet voor hoeven te schamen.

DEELNEMERS BETREKKEN EN VASTHOUDEN

TestimonialTips & Tricks

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 

Hoe lesgeven
Omschrijving
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•  Begin je sessie altijd met een open houding en empathie voor  
de situatie van je publiek.

•  Ga er nooit vanuit dat iets gemakkelijk is. Iedereen heeft verschillende vaardigheden 
en talenten. Wat jij makkelijk vindt, kan voor iemand anders een hele uitdaging zijn. 

•  Zorg ervoor dat je deelnemers zich op hun gemak en veilig voelen.  
Zorg ervoor dat ze zich niet bekeken voelen door anderen, zodat ze zich 
niet schamen voor hun situatie.

• Toon de deelnemers dat je oog hebt voor hen. Geef hun de aandacht die 
ze nodig hebben en verdienen.

•  Probeer een band op te bouwen tussen jou en de deelnemers. De beste 
resultaten worden bereikt wanneer er onderling vertrouwen is.

•  Soms hebben mensen een afkeer van instellingen en van school.  
Pas je methodes zoveel mogelijk aan om gelijkenis met het les volgen  
op een reguliere school te voorkomen.

•  Vermijd in eerste instantie te specifieke of geavanceerde websites. Deze 
kunnen de groep in het begin overweldigen en worden dus beter voor 
later bewaard. Net zoals bij leren fietsen, beginnen we met rijden en 
remmen; ingewikkelde manoeuvres zijn iets voor later in het leerproces.

TIPS VOOR EEN SESSIE IN OPTIMALE  
OMSTANDIGHEDEN

TestimonialTips & Tricks

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 

Hoe lesgeven
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•  Vraag de deelnemers om ‘een dag in hun leven’ met je te overlopen op hun tablet/
telefoon/laptop. (Wat doen ze, welke apps gebruiken ze het meest, hoe gaan ze te werk 
voor het instellen …)

•  Geef eigen voorbeelden van hoe je een telefoon/tablet gebruikt in je dagelijks leven. 

•  Laat ze zien dat je als leraar ook niet alles weet.

• Als je iets niet weet, maak er dan een oefening van door samen het antwoord te zoeken.

PRAKTIJKVOORBEELDEN

TestimonialTips & Tricks

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 

Hoe lesgeven
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Write...

 Interface3.Namur

Digidak

Om mensen geïnteresseerd te krijgen in de digitale wereld, moet je vertrekken 
van een behoefte die ver weg lijkt van technologieën, zoals het zoeken naar een 
huurwoning. Dan kun je ze laten zien hoe digitale tools daarbij kunnen helpen. Het 
digitale moet hen helpen in hun dagelijks leven, de dingen gemakkelijker maken.

Een van onze belangrijkste principes is ‘laat ze het zelf doen’. Hoewel het 
verleidelijk is om het over te nemen en iemands probleem snel op te lossen, 
zijn de leereffecten en tevredenheid zoveel groter als ze het zelf hebben 
kunnen doen, met een beetje hulp van ons of van hun medeleerlingen.

Digitall

TestimonialTips & Tricks

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
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Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Hiveboard  
& MobiDig App

#Omschrijving
Het kan soms lastig zijn om de aandacht en het 
enthousiasme van leerlingen vast te houden. 
Hierbij komen tools goed van pas. Voor MobiDig 
hebben we in samenwerking met TreeCompany 
en Toyfoo een compleet nieuwe tool ontwikkeld. 
Deze bestaat uit 2 componenten die elkaar 
aanvullen: een digitale MobiDig-app met een 
interface voor leerlingen en lesgevers, en het 
Hiveboard, een fysiek bord met ledverlichting. 
Met de MobiDig-app kunnen leerlingen in hun 
eigen tempo leren en oefenen door uitdagingen 
te voltooien. Het Hiveboard is een aantrekkelijk, 
interactief hulpmiddel dat helpt om de 
individuele of de groepsvoortgang te visualiseren. 
Het kan ook worden gebruikt voor een snelle 
quiz of evaluatie, voor het definiëren van het 
leertraject, het bijhouden van de vooruitgang, 
het evalueren van de resultaten enzovoort. Zo 
kunnen de gemeenschappelijke doelen van de 
klas op een speelse manier worden bereikt door 
ze te koppelen aan beloningen. Het Hiveboard 
ondersteunt je sessies en geeft je lessen de 
wowfactor die nodig is om je publiek te motiveren 
en bij de les te betrekken. Daarnaast verhoogt 
een tastbare en gemeenschappelijke focus die de 
individuele en de groepsvoortgang weerspiegelt, 
de betrokkenheid en de retentie van de klas.

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 

Omschrijving
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De tool heeft zowel een digitale als een fysieke 
component, een combinatie die hem volgens 
ons extra functioneel maakt en de leerdrempels 
verlaagt.

•  De digitale component is een mobiele app, de 
MobiDig-app. De leerlingen loggen in en kiezen 
een thema met verschillende uitdagingen 
waarmee ze aan de slag moeten gaan. Tijdens 
zo’n uitdaging kunnen ze aangeven of ze 
problemen hebben of niet. En zodra ze de 
uitdaging hebben volbracht, kunnen ze de 
moeilijkheidsgraad aangeven die ze hebben 
ervaren. In de app zien ze hun voortgang en 
kunnen ze een nieuwe uitdaging kiezen om 
het thema te voltooien. De app is gekoppeld 
aan de fysieke component van de tool, het 
Hiveboard, dat de bijdrage en voortgang van 
de studenten samenbrengt en visualiseert.

•  De fysieke component is het Hiveboard, een 
bord met veelkleurige ledverlichte strips en 
tegels dat voor de klas of in het midden van de 
groep wordt geplaatst. De zeshoekige tegels 
met pictogrammen worden als een bijenkorf op 
het bord geplaatst. Ze zijn uitwisselbaar, zodat 
de leerkracht het bord aan de activiteit kan 
aanpassen en de thema’s, doelen of uitdagingen 
kan schetsen. De voortgang van de leerlingen 
kan worden bijgehouden op het leertraject. De 
tegels lichten groen op naargelang de voortgang 
die de leerlingen tijdens de oefeningen maken. 
Wanneer een leerling moeite heeft om een 
taak uit te voeren, verschijnt er een rood lampje 
op de zeshoek. Daarnaast kan de lesgever 
pictogrammen selecteren en afdrukken om de 
tegels duidelijker te maken. In de lerareninterface 
kan de lesgever problemen identificeren en 
ofwel andere leerlingen aanmoedigen om te 
helpen, ofwel zelf de oplossing geven. Je kunt 
het Hiveboard gebruiken om je cursus speelser 
te maken, bijvoorbeeld door een ‘vang de vlag’-
wedstrijd met de tegels te organiseren en de 
score bij te houden via de leds.

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Hiveboard  
& MobiDig App

Omschrijving
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Het bord heeft ook vier strips voor quizzen of 
evaluaties (bv. Wat vind je ervan? / Wat vindt 
de groep ervan?) en een strip die dienst doet 
als timer. Over het algemeen is het Hiveboard 
ontworpen om mobiel te zijn en wordt het 
geleverd met een handige tas zodat je het 
gemakkelijk kunt vervoeren. 
De tool blijkt voor zowel leerkrachten als leerlingen 
een nuttige en leuke aanvulling op de standaard 
leeromgeving. De app bevordert het gevoel van 
‘ownership’ bij de deelnemers en laat hen in 
hun eigen tempo leren. Daarnaast stimuleert 
het Hiveboard de (offscreen) interactie en de 
groepsgeest en helpt het de leerkracht om het 
leertraject en de voortgang te visualiseren en te 
volgen. Met deze tools kunnen organisaties hun 
leermateriaal speelser maken door de cursus te 
vertalen in verschillende uitdagingen, gekoppeld 
aan relevante beloningen. 
In de starterkit wordt het Hiveboard geleverd 
met een standaard, een tas en een adapter. 
Daarnaast zijn er diverse lege en bedrukte 
zeshoeken en platen inbegrepen. Zo kan het bord 
direct gebruikt worden voor lessen, quizzen en 
evaluaties. Daarnaast kunnen de lege zeshoeken 
worden gebruikt voor maatwerk volgens de 
behoeften en wensen van de lesgever en de klas. 

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Hiveboard  
& MobiDig App

Omschrijving
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Afhankelijk van het doel, de setting of de reeds aanwezige vaardigheden van de 
deelnemers, kan het leermiddel op grofweg drie verschillende manieren worden gebruikt.

#Tips&Tricks 

• VOLLEDIGE VOORBEREIDING: de lesgever bereidt de activiteit voor met 
thema’s, uitdagingen en inhoud in de lerareninterface van de app. Tijdens 
de activiteit loggen de deelnemers in op de studenteninterface en voltooien 
ze de uitdagingen op hun eigen apparaat. De voortgang wordt automatisch 
bijgehouden in de app en gevisualiseerd op het Hiveboard.

>  Dit vereist een aanzienlijke voorbereiding van de leraar om alle inhoud 
vooraf toe te voegen, maar ook basisvaardigheden van de deelnemers  
om met de app te werken.

>  Het stelt deelnemers in staat autonoom te werken en om elkaar ‘peer-
to-peer’ te helpen en als groep te leren. De directe feedback van de 
oplichtende leds op het bord draagt bij aan hun motivatie.

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Hiveboard  
& MobiDig App

Omschrijving
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• SUMMIERE VOORBEREIDING: de docent bereidt de activiteit voor in de 
lerareninterface door thema’s en uitdagingen toe te voegen, maar niet de 
daadwerkelijke lesinhoud. De leerlingen leren en oefenen buiten de app, 
terwijl de leerkracht hun voortgang aanduidt via de lerareninterface. Op die 
manier is de voortgang nog zichtbaar op het bord in de klas.

> Vereist dat de lesgever de voortgang van de deelnemers volgt en het bord 
bedient om de motiverende lichteffecten te bekomen.

> Toegankelijk voor deelnemers die zeer weinig tot geen digitale vaardigheden 
hebben, met alleen een summiere voorbereiding van de leerkracht.

• GEEN VOORBEREIDING: de leerkracht gebruikt het bord alleen als 
didactisch hulpmiddel om de activiteit een visuele structuur te geven en 
enkele elementen te benadrukken. Hij bedient de lichteffecten op het bord 
via een eenvoudige ‘Volgende’-knop in de lerareninterface van de app.

> Vereist creativiteit van de leraar om de basisfuncties van het bord te 
gebruiken en iets extra’s aan de activiteit toe te voegen.

>  Hiermee kan de tool op dezelfde eenvoudige manier worden gebruikt als 
een gewoon bord of whiteboard, een flip-over enzovoort.

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Hiveboard  
& MobiDig App

Omschrijving
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Write...

Digidak

Het Hiveboard is enorm veelzijdig! Zelfs offline (zonder de app) en ‘unplugged’ 
(zonder de lichteffecten) is het een handig hulpmiddel gebleken om structuur 
aan te brengen en de aandacht van de deelnemers te stimuleren. En als je het 
Hiveboard ‘full force’ gebruikt, opent het een totaal nieuwe leerervaring.

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Hiveboard  
& MobiDig App

Omschrijving
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Je kunt de MobiDig app downloaden en het Hiveboard bestellen 
via de volgende pagina: 

•  Digitall Mobidig  
www.digitall.be/mobidig

Links & toolsTestimonialTips & Tricks

Hiveboard  
& MobiDig App

Omschrijving
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Links & toolsTestimonial

#Omschrijving
Net als bij het leren van een taal draait het bij 
digitale vaardigheden om twee pijlers: praktische 
vaardigheden aan de ene kant, en inzicht in 
de context en inspelen op de taalnuances 
aan de andere kant. We hebben het dan over 
mediawijsheid.

•  Digitale vaardigheden: Digitale vaardigheden 
verwijzen naar het brede scala aan 
competenties die je kunt verwerven met 
betrekking tot technologieën en de subthema’s 
daarvan. Dat gaat van het gebruik van een 
smartphone of tablet, tekstprogramma’s 
en spreadsheets tot het programmeren en 
ontwikkelen van je eigen apps. 

•  Mediawijsheid: Mediawijsheid heeft betrekking  
op subtielere aspecten van de digitale wereld, 
die niet minder belangrijk zijn. Het gaat dan om 
onlineveiligheid (phishing, pesten, wachtwoorden 
enzovoort), het herkennen van nepnieuws, de 
‘netiquette’, maar ook het begrijpen en analyseren 
van informatie en het ondernemen van acties 
in dat verband. Het gaat om het opbouwen van 
kritisch denken rond alle soorten media.

Digitale inhoud 
voor de lessen

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 

Omschrijving
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Om de deelnemers bij het onderwerp te 
betrekken, is het gebruik van digitale inhoud 
belangrijk. Veel bronnen zijn online beschikbaar 
(zie spreadsheet in hoofdstuk IV), zowel voor 
leerlingen als voor lesgevers, en sommige 
kunnen ook buiten de lessen worden gebruikt. 
Bij MobiDig hebben we een aantal onderwerpen 
verzameld waar mensen hulp bij nodig hebben 
en waarvoor veel leermogelijkheden zijn.

Typische onderwerpen zijn onder meer:
• Installeren en gebruiken van de itsme-app
• Online schoolplatforms (bv. Smartschool, 

Moodle, Gimme enzovoort)
• Online bankieren
• E-bestuur
• Een e-mailadres aanmaken en gebruiken 

volgens de sociale regels
• Video-oproepen
• Openbaar vervoer gebruiken en de weg 

vinden in een stad 
• Contact houden met familie en vrienden 
• Documenten verzenden, ontvangen, 

ondertekenen 

Uit ervaring hebben we ook geleerd dat elk 
publiek anders is en verschillende behoeften 
heeft. Het is belangrijk de partnerorganisatie 
waar je de sessies gaat geven te vragen welk 
onderwerp het meest interessant is om te 
geven en een passend leertraject uit te werken. 

Links & toolsTestimonial

Digitale inhoud 
voor de lessen

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 

Omschrijving
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Write...

Omdat mensen verschillende behoeften hebben, moet je je inhoud aanpassen en 
responsief zijn als er vragen binnenstromen. Richtlijnen zijn belangrijk, maar zijn 
maar één ding. Een even belangrijke vaardigheid is dat je kunt improviseren. Wees 
bereid om off-road te gaan met je content, op een redelijke manier natuurlijk.

 Interface3.Namur

Links & toolsTestimonial

Digitale inhoud 
voor de lessen

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 

Omschrijving
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Er is een groot aanbod aan inhoud en ideeën voor onderwerpen om uit te 
kiezen bij het voorbereiden van een sessie. Wij hebben een niet-uitputtende 
selectie gemaakt van organisaties en websites met input en informatie om je 
te ondersteunen en te inspireren bij het vinden van de juiste inhoud voor je 
lessen, afhankelijk van de behoeften en wensen van je begunstigden. 

•  123 digit (NL/FR)  
www.123digit.be 
Platform voor zowel leerlingen als mentors met gratis lessen over  
digitale vaardigheden. 

•  Box Numerique (Interface3.Namur) (FR)  
interface3namur.be/box-numerique 
De “Digitale Box” is een toolbox voor sociale werkers om hun 
begunstigden met digitale moeilijkheden te ondersteunen. De box 
bevat kaarten met uitleg en video’s die gaan over het ontdekken van 
PC of smartphone tot het gebruik van online publieke dienstverlening 
via email, zoeken op het web etc.

•  Skillsbuild (NL/FR/EN)  
skillsbuild.org/fr 
IBM platform waar je verschillende digitale vaardigheden kan 
leren gaande van cybersecurity tot data analyst. Het platform 
bevat zowel secties voor begunstigden als lesgevers.  

Links & toolsTestimonial

Digitale inhoud 
voor de lessen

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 
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50

•  Bibliothèques sans Frontières (NL/FR) 
www.mediawijs.be/nl/dossiers/digitale-inclusie 
Innovatieve tools en inhoud om het lesgeven te bevorderen. 

•  Mediawijs (NL) 
www.mediawijs.be/nl/dossiers/digitale-inclusie 
Educatieve hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden en informatie

•  Cybersimple (NL/FR/EN) 
www.cybersimple.be 
Online platform met veel tips over online veiligheid met een speciale 
focus op kinderen en jongeren. 

•  Pix (FR) 
pix.org 
Online platform om digitale vaardigheden te beoordelen, ontwikkelen 
en vast te leggen. 

Links & toolsTestimonial

Digitale inhoud 
voor de lessen

Je lessen naar een hoger niveau tillen  
om de motivatie en retentie te stimuleren 
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Overzicht van het Hiveboard en de App

WIE: 

• Maatschappelijke organisaties die lessen in digitale vaardigheden geven 
• Deelnemers aan die lessen digitale vaardigheden 

WAT: 
1 Hiveboard
1 standaard 
1 tas
1 adapter
20 lege zeshoekstickers
5 bedrukte zeshoekstickers
30 plexiglas zeshoeken: leeg
8 plexiglas zeshoeken met een zwarte rand voor de 
«Thema’s»
1 plexiglas zeshoek met een trofee-icoontje
1 rechthoekig bord met een timer-icoontje
1 rechthoekig bord met «A B C D» voor de quiz
2 lege rechthoekige platen

WAAROM:
• Om je lessen naar een hoger niveau te tillen
• Om de motivatie en de retentie te stimuleren bij je 
lespubliek
• Om een gevoel van verbondenheid te creëren 
• Om interactieve lessen aan te bieden
• Om de leervoortgang van de groep en van elke leerling te 
volgen
• Om het leertraject voor elke deelnemer te visualiseren

WAT:
• App die taken aanbiedt in de vorm van uitdagingen voor 
de leerlingen
• Verbindt de app van elke deelnemer rechtstreeks met het 
bord, dat vervolgens de voortgang van de groep en van elke 
leerling weergeeft

WAAR:

PRIJS:  excl. 1 162 € BTW

www.digitall.be/mobidig

http://www.digitall.be/mobidig
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De MobiDig-app en het Hiveboard zijn ontwikkeld 
door Tree Company en Toyfoo.

www.treecompany.be
www.toyfoo.com

MobiDig is opgericht door een werkgroep van 
DigitAll bestaande uit BNP Paribas Fortis, CTG 
Circular, Proximus en VRT. De oplossing werd 
getest en verbeterd in samenwerking met 
Digidak, Hobo, Interface3.Namur, Le monde des 
Possibles en Link in de Kabel. Het project kreeg 
ook steun van het kabinet van minister De Sutter.  

www.digitall.be
info@digitall.be
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Credits

Deze inspiratiegids is het resultaat van de 
input en ervaring van 5 maatschappelijke 
organisaties die als pilootproject hebben 
gefungeerd tijdens de ontwikkeling van 
MobiDig. Zij zijn zeer overtuigd van hun 
outreaching aanpak en zijn gemotiveerd 
de MobiDig-methodologie voor te 
stellen aan nieuwe organisaties. Als 
je graag met hen van gedachten wilt 
wisselen, aarzel dan niet om contact met 
hen op te nemen via de onderstaande 
gegevens.

http://www.digitall.be
http://www.treecompany.be
http://www.toyfoo.com
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Digidak 

Digidak wil de digitale kloof overbruggen en de 
sociale cohesie versterken, voor en samen met 
de mensen uit de buurt.
Digidak zet in in op de emancipatie van mensen 
en groepen vanuit een civiel perspectief 
(versterken van digitale vaardigheden en van 
sociale cohesie) door initiaties, inloopsessies 
en workshops op maat te organiseren op lokale 
ontmoetingsplekken. De organisatie richt zich op 
degenen die botsen op de digitale kloof  en ze 
vertrouwt op een uniek, fijnmazig lokaal effect in 
buurten en wijken.

www.digidak.be
info@digidak.be
+32 14 41 82 18

Hobo

Hobo is een dagcentrum voor daklozen in 
Brussel. Hun werk is gebaseerd op vijf pijlers: 
laagdrempelige ontmoetingsplaats, begeleiding 
van werkzoekenden, organisatie van activiteiten, 
doorverwijzing van klanten en bewustmaking. 
Het Hobo-dagcentrum is een samenwerking 
tussen CAW Brussel vzw en Hobo vzw. 
Het virtuele en digitale domein wordt een steeds 
belangrijker aspect in het leven van mensen. Hobo 
richt haar aanpak op het versterken van mensen 
en wil iets doen aan de moeilijkheden waarmee 
haar doelgroep kampt op dit gebied. Voor de 
mensen met wie we werken, die vaak aan de 
zijlijn van de samenleving staan, is het ontbreken 
van digitale vaardigheden een extra factor die hun 
positie verzwakt en hen van de wereld isoleert. 
Daarom is het onontbeerlijk om het werken 
aan digitale vaardigheden op te nemen in een 
geïntegreerde aanpak van dakloosheid. Hobo 
heeft dit standpunt al jaren geleden ingenomen, 
en het wordt elk jaar belangrijker.  

www.hobo.brussels
contact@hobo.brussels
+32 2 486 45 10
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Interface3.Namur

Digitale vaardigheden zijn net zo cruciaal als 
kunnen lezen en schrijven en zijn een essentiële 
sleutel om je plaats in de samenleving te (her)
ontdekken en erin te kunnen werken. Daarom 
voert de vzw Interface3.Namur sinds 2004 acties 
uit gericht op digitale toegang voor iedereen, 
met bijzondere aandacht voor de digitale inclusie 
van vrouwen.
Om de toegang tot digitale technologie te 
vergemakkelijken en digitale vaardigheden te 
versterken, ondersteunt Interface3.Namur zowel 
begunstigden als actoren in het veld. Hiertoe 
biedt de organisatie workshops en lessen 
aan om te sensibiliseren en om waardevolle 
vaardigheden aan te leren, en stelt zij haar 
expertise en middelen ter beschikking.

www.interface3namur.be
+32 81 63 34 90

Le Monde des Possible

Sinds 2001 ontvouwt de filosofie van Le Monde 
des Possibles zich in al haar initiatieven en vormt 
ze de drijvende kracht erachter: het verdedigen 
van een sociaal en economisch beleid dat de 
grondrechten eerbiedigt, opkomen voor de 
rechten van migranten, werknemers zonder 
papieren en werklozen, vrouwen en jongeren, 
het creëren van gemeenschappen vanuit een 
interculturele dynamiek, en kritisch denken in 
combinatie met politieke en culturele actie. 
De organisatie is non-stop open en verwelkomt 
het hele jaar door migranten die Frans willen leren 
als vreemde taal en/of met computers willen 
leren omgaan. Elke week nemen 200 mensen 
van 54 nationaliteiten en met 410 verschillende 
talen deel aan de interculturele activiteiten..

www.possibles.org
lemondedespossibles@gmail.com
+32 4 232 02 92
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http://www.possibles.org
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Link in de Kabel

Link in de Kabel bouwt een brug naar sociale 
inclusie door sociaal kwetsbare kinderen en 
jongeren digitaal vaardig en veerkrachtig te 
maken. 
Met maatschappelijk kwetsbare jongeren 
bedoelen we jongeren die lijden onder een 
vorm van sociale uitsluiting: kansarme jongeren, 
nieuwkomers, jongeren in een residentiële setting 
(bv. Integrale Jeugdhulp). Sociale uitsluiting gaat 
vaak hand in hand met digitale uitsluiting.

www.lidk.be
info@lidk.be 
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http://www.lidk.be


We hope you’ll soon be part  
of the MobiDig experience!

THANK YOU !

www.digitall.be

www.digitall.be/mobidig

http://www.digitall.be
http://www.digitall.be/mobidig

