Handleiding Begeleiders Willie Webwijs 3.0
De online cursus “veilig internetten met Willie Webwijs” is bedoeld om cursisten op een positieve
manier kennis te laten maken met het internet. Wat is internet precies en wat kun je er allemaal mee
doen? Aan het einde van elk onderdeel krijgt de cursist tips zodat hij weet waar hij op moeten letten
om veilig en verantwoord om te gaan met het internet en risico’s te vermijden.

Inhoud
De cursus bestaat uit de volgende modules (= Testkamers):
1. Internet;
2. E-mail;
3. Chatten;
4. Webshop;
5. Downloaden en Streamen.

Opbouw
Elke module heeft een vaste opbouw. Deze ziet er als volgt uit:
• Inleiding door Professor Apenstaart in de testkamer
• Informatiepagina’s, met voice-over en afbeeldingen, waarop verschillende begrippen
worden uitgelegd:
o Wat is het?
o Wat kun je ermee doen?
o Veiligheid
• 2 Opdrachten die bestaan uit een videofragment waar de cursist kan zien hoe het in praktijk
werkt (alleen kijken en luisteren)
• 2 Begeleidende opdrachten waar de cursist zelf in actie moet komen en waar ze feedback
krijgen op de gemaakte keuzes. (kijken, lezen, luisteren en doen)
• 2 Vrije opdrachten die bestaan uit meerkeuze vragen. De antwoorden kunnen de cursisten
vinden door zelf in de praktijk het onderwerp uit te proberen. (luisteren, lezen, doen)
• Tips, waar cursisten op moeten letten bij het onderwerp en hoe ze er mee om kunnen gaan.
(luisteren, lezen, kijken)
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Wat heeft de cursist nodig?
Om deze cursus te kunnen volgen heeft een cursist het volgende nodig?
• Computer/ Laptop;
• Internetaansluiting;
• Optimale resolutie voor de cursisten is 1024X768;
• Koptelefoon of oortjes;
• E-mailadres van Gmail (zie videofragment module 2 e-mail aanmaken).
Begeleidersaccount
Wanneer u beschikt over een begeleidersaccount, kunt u na inloggen in “Mijn ruimte” zien wat de
leerlingen van uw groep precies hebben gedaan binnen de cursus van Willie Webwijs.
Klik op “Mijn ruimte”, “Mijn studenten” en “Details van de student”. U kunt dan exact zien wat die
cursist heeft gedaan binnen het platform en de cursus. Eventueel kunt u hiervan een export maken.
U kunt begeleider zijn van meerdere groepen.
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