SOCIALE MEDIA:
Facebook en Instagram
Bij sociale media zorgt de gebruiker voor het grootste deel van de inhoud. Bij YouTube zijn
dat filmpjes, bij Instagram zijn dat foto’s, op LinkedIn zijn dat profielen, discussies, jobs etc.
en op Twitter de zogenoemde ‘Tweets’.
Het sociale aspect van sociale media zit hem vooral in de interactieve eigenschappen die ze
hebben. De essentie van sociale media is dat je er informatie deelt over jezelf, over anderen
en/of over een bepaald onderwerp.

Facebook
Je kan Facebook gebruiken vanop je computer, tablet of smartphone. Dit
kan via de website www.facebook.com of de Facebook-app uit de App
Store of Google Play.
Je moet eerst een Facebook-account maken.

Daarna kan je:
•
•
•
•
•
•
•

Vrienden toevoegen
Berichten, foto’s, filmpjes en websites delen. Vrienden zien dit op hun startpagina.
Berichten en foto’s van vrienden ‘leuk’ vinden
Pagina’s ‘leuk’ vinden
Chatten
Vrienden categoriseren in groepen en kiezen welke groep je bericht ziet
Lid worden van Facebook-groepen

Let op: om Facebook te gebruiken heb je steeds een internetverbinding nodig.
Meer info:
•
•

Algemeen: www.seniorweb.nl – tik ‘Facebook’ in het zoekvenster
Privacy-instellingen: www.webwijzer.nl/sociale-netwerken/facebook-privacy.html

Facebook mediawijs gebruiken
•
•
•
•
•
•
•

Check je privacy-instellingen regelmatig (om de 3 maanden)
Denk altijd goed na voor je iets post: hoe komt je bericht over? Hou er rekening mee
dat veel mensen het zien en dat ze de context van je bericht niet altijd kennen.
Post nooit iets als je kwaad bent.
Foto’s en filmpjes die je op Facebook post staan voor altijd online. Je kan ze nooit
helemaal weg krijgen van het internet.
Voeg enkel mensen toe die je persoonlijk kent.
Wil je een foto of filmpje posten waar anderen opstaan? Vraag dan eerst
toestemming aan die mensen.
Weet dat Facebook eigenaar wordt van al je openbare foto’s, zoals je profielfoto.

Instagram
Instagram dient om digitale foto's en korte video's uit te wisselen. Je kan
foto’s en filmpjes heel eenvoudig van een filter voorzien.
Instagram is vooral bedoeld om te gebruiken via smartphone of tablet. Je
kan Instragram ook gebruiken via pc, maar de mogelijkheden zijn er
beperkter.
Download de app of surf naar www.instagram.com
Een eenvoudige uitleg over wat Instagram is vind je op:
•
•

www.libelle.be/vrije-tijd/snelcursus-instagram-voor-beginners
https://www.webwijzer.nl/foto/instagram-voor-beginners.html

Een bijzonder onderdeel van Instagram zijn de Stories. Een Story is een verzameling van
foto's (3 seconden) en video's (max. 10 seconden) op een account die voor maximaal 24 uur
kunnen worden bekeken. Daarna verdwijnen de stories automatisch van een profiel. De
stories kunnen bewerkt worden met tekst of met filters.

Instagram mediawijs gebruiken
•
•
•
•

Via Instagram kan je foto’s delen met je vrienden of met de hele wereld. Je kan per
foto kiezen met wie je dit deelt.
Je kan dit ook algemeen instellen. Als je wil dat enkel je vrienden je foto’s zien, stel

LEUKE APPS VOOR DE FEESTDAGEN
IDEETJES OPDOEN
Dé app: Pinterest!
Typ in het zoekvenster: kerstdecoratie, nieuwjaar, feestmenu, cadeau inpakken,
kerstfoto, geld vouwen …. en je krijgt een lawine aan ideetjes.

VOORBEREIDINGEN
Naampjes trekken – Secret Santa app
Er zijn heel wat Engelstalige apps die je helpen om naampjes te trekken voor de
kerstkado’s. In het Nederlands is er een website: www.drawnames.be.
Bij deze apps en website vul je de mailadressen in van iedereen die een naam moet
trekken. Het werkt dus enkel als ieder een mailadres heeft.
Elk krijgt een mail met de naam van de persoon die hij/zij getrokken heeft. Vaak
kan je ook een verlanglijstje invullen. De anderen kunnen je lijstje bekijken en het
geschikte cadeau voor jou kopen.

Vivino
Met deze app schenk je nooit meer slechte wijn 😊. Maak een foto van het
wijnetiket en de app geeft je informatie over prijs, kwaliteit en waar je de wijn kan
kopen.

WENSKAARTEN MAKEN
Tik ‘Nieuwjaar foto 2020’ of ‘kerst fotolijst’ in de Appstore of
Google Play.
Je krijgt heel wat apps in verschillende stijlen. Je laadt je eigen
foto op en kiest een passend kadertje.

Elf yourself

Een grappige app waarmee je een filmpje maakt met jezelf en je familie of
vrienden in de hoofdrol. Je laadt een digitale foto op in de app en je ziet jezelf
rondspringen als elfje.

IN DE JUISTE SFEER KOMEN
Kerstradio
Kersthits in alle mogelijke genres, van classics tot rock. Ook Nederlandse en Vlaamse
zenders.
Let op: gebruik deze app best enkel met wifi want ze werkt via het internet.

Fireworks studio
Met deze app kan je virtueel vuurwerk afsteken.

Haardvuur
Deze app heet ‘Christmas Fireplace Live Wallpaper’. Je kan hem als achtergrond instellen
voor je tablet of smartphone.

Kerstliedjes (Dream_Studio)
Deze app heeft kerst-ringtones, kerstliedjes, een aftelklok, en kerstachtergronden

FINANCIEN
Google Keep
Om je boodschappenlijstje (en andere nota’s) bij te houden

Splitwise
Om makkelijk de kosten voor het kerstdiiner te delen. Je geeft wie welk bedrag heeft
uitgegeven. De app berekent wie welk bedrag aan wie moet betalen.

Pinterest

Pinterest is een digitaal prikbord. Je kunt er creatieve ideeën ontdekken
en bewaren. Zo’n idee noemt men een ‘pin’. Het plaatsen of delen van
ideeën is ‘pinnen’.
Je kan Pinterest gebruiken vanop je computer, tablet of smartphone. Dit kan via de website
www.pinterest.com of de Pinterest-app uit de App Store of Google Play.

Je moet eerst een Pinterest-account maken. Daarna kan je:
•
•
•
•
•
•
•

Pins zoeken
Een eigen prikbord maken
Pins op je prikbord zetten
Mensen volgen
Borden volgen
Eigen foto’s opladen en pinnen
Reageren op een pin

Let op: om Pinterest te gebruiken heb je steeds een internetverbinding nodig.

Als je zelf wil pinnen van op het internet, kan je de browserknop installeren.
Surf daarvoor naar: https://about.pinterest.com/nl/browserknop

Hier vind je een uitgebreide handleiding: www.pinacademie.nl/hoe-werkt-pinterest

Pinterest mediawijs gebruiken
•

Op Pinterest kan iedereen alle pins en borden bekijken. Wil je dat niet? Zet je bord
dan ‘verborgen’.

•

Als je zelf iets pint, zet er steeds de website bij waar je de pin gehaald hebt.

ONLINE BIJLEREN
MOOCs: (online cursussen die openstaan voor de hele wereld).
Gratis of voor een klein bedrag een cursus volgen aan
universiteiten, hogescholen, volkshogescholen,
bibliotheken enzovoort. Doorgaans in het Engels, maar
ook Nederlandstalige opties
Nederlands
• Udemy: www.udemy.com

Engels
•
•
•
•

edX: www.edx.org
FutureLearn: www.futurelearn.com
Khan Academy: www.khanacademy.org
Coursera: www.coursera.org

Iedereen wetenschapper
Wetenschappelijke studies waar niet-wetenschappers aan kunnen deelnemen
•

Iedereen wetenschapper (EOS): www.iedereenwetenschapper.be

Educatieve apps over talen
•
•
•

Duolingo: nl-nl.duolingo.com
Memrise: www.memrise.com
Busuu: www.busuu.com

Educatieve apps over cultuur
•
•

Vlaamse Kunstcollectie: www.vlaamsekunstcollectie.be
Google Arts and Culture: www.artsandculture.google.com

TED talks, podcasts, hoorcolleges
Nederlands
• Universiteit van Vlaanderen: www.universiteitvanvlaanderen.be
• Universiteit van Nederland: universiteitvannederland.nl
• Home Academy (gratis toegang via de Bib):
stad.gent/bibliotheek/dossiers/kranten-en-tijdschriften-endatabanken/app-met-hoorcolleges
• Nederlandstalige podcasts: podcastluisteren.nl
• Podcast Start: www.podcaststart.nl
Engels
• TED: www.ted.com

Praktische gerichte zaken
Naast volledige cursussen en leerplatformen kan je op het internet ook terecht om praktische gerichte
zaken bij te leren. Als je bijvoorbeeld niet weet hoe je een lamp moet indraaien of je wil een trui leren
breien, leren schaken of een programma leren gebruiken, dan kan je op volgende websites terecht voor
uitleg, instructies, handleidingen of tutorials (een interactieve manier om iets uit te leggen of aan te
leren aan de hand van bijvoorbeeld een instructiefilmpje)
Tik gewoon in het zoekvenster wat je wil leren (bvb. fietsketting smeren, rondbreien, mediteren…)
•
•
•
•

www.google.com
www.youtube.com
www.pinterest.com
www.wikipedia.org

Meer bijleren? Zaterdag 16 november (10u15-12u15) vindt een Digistatie plaats over Bijleren met apps
Meer informatie en inschrijven: www.vormingplusgent-eeklo.be/digistatie-bijleren-met-apps

ONMISBARE SITES EN APPS
VOOR DE GENTENAAR
De stadswebsite: www.stad.gent
Hier vind je onder andere informatie en openingsuren zoeken van alle stadsdiensten, informatie over
mobiliteit en wegenwerken, over sociale voorzieningen, over wonen en (ver)bouwen… Te veel om op
te noemen.

Online formulieren en attesten
Als Gentenaar kan je inloggen op de Stad Gent website en zo heel wat zaken online regelen.
Bijvoorbeeld: een afspraak maken voor een nieuwe identiteitskaart, inschrijven voor
sportactiviteiten, een sportpleintje reserveren, allerlei attesten downloaden, …
De inlogknop bevindt zich helemaal bovenaan rechts op de webpagina van stad.gent. De eerste
keer moet je een ‘mijn Gent’ profiel maken. Daarna kan je steeds inloggen met je mailadres en
het paswoord dat je koos.
Leuk om te weten
•
•
•
•

Op de stadswebsite kan je dus alles teksten laten voorlezen als je klikt op dit icoon:
De website heeft ook een hobbyzoeker voor de jeugd (tik ‘hobbyzoeker’ in het zoekvenster)
Je vind er ook alle locaties waar je buiten kan genieten (tik ‘buiten genieten’ in het zoekvenster)
Scrol naar beneden op de homepagina voor de laatste stadsnieuwsjes!

www.visitgent.be – de plaats op het internet op leuke restaurant, musea en
andere activiteiten te ontdekken. De website is gericht op toeristen en bezoekers,
maar ook Gentenaars vinden er leuke ideeën.

stad.gent/bibliotheek
Op deze website maak je een ‘mijn bibliotheek’ profiel aan. Je hebt hiervoor een
bibliotheekkaart nodig. Eens je geregistreerd bent kan je je ontleningen zien en
eventuele reservaties of boetes.
Je krijgt ook lees- en kijktops op maat en kan online tijdschriften en kranten bekijken
via Gopress.

www.uitingent.be
Hier zie je alle evenementen die plaatsvinden in Gent. Je kan selecteren
op thema en op datum/periode. Er is een apart deel met kindvriendelijke
activiteiten.

Youtube-kanaal Stad Gent
De stad heeft een eigen YouTube-kanaal. Surf naar www.youtube.com
en tik ‘Stad Gent’ in het zoekvenster.

www.ivago.be
De gemeentelijke vuilnisophaaldienst. Hier kan je de ophaalkalender voor jouw
straat bekijken, de sorteerregels nalezen en de openingsuren van de
containerparken opzoeken. Als je een login maakt en je klantnummer ingeeft,
kan je zien hoeveel keer je nog gratis naar het containerpark kan.

www.degentsemusea.be
Hier vind je alle Gentse musea op één site: info, openingsuren, lopende
tentoonstellingen, link naar de website…

www.uitinvlaanderen.be/tip/gratis-gent
Hier vind je tips en info over gratis activiteiten in Gent. Zowel de permanente
als de tijdelijke activiteiten staan in het lijstje.

Apps over Gent
De Krook App – Via deze app kan je zoeken in de catalogus en meteen ook je
boeken reserveren. Je ziet alle info over je ontleningen, reservaties en boetes.
Om de Krook app te gebruiken moet je eerst een ‘Mijn Gent’ profiel maken.
Daarna moet je je ‘Mijn Bibliotheek profiel’ hieraan koppelen.
Download gratis de Krook bib app (enkel voor Android en iPhone)

Meldingsapp Gent- Een sluikstort melden kan voortaan via een meldingsapp.
Gewoon de locatie aanduiden, enkele vragen beantwoorden en een foto
nemen. Ivago doet de rest. De app ka nje downloaden voor Android en iPhone
maar je kan dit ook online doen of bellen.
Telefoon: 09 240 81 11, Mail: info@ivago.be, website: meldsluikstort.gent

GEZONDHEID
Je smartphone zal niet direct je dokter vervangen. Maar er zijn wel heel wat apps en websites die je
zeer interessante tips geven en je stimuleren om er een gezonde levensstijl op na te houden. Blijf
wel steeds voldoende kritisch en bedachtzaam, want niet álle informatie die je online vindt is even
betrouwbaar en veilig!

www.gezondleven.be
De website www.gezondleven.be is een initiatief van het Vlaams
instituut voor gezond leven. Deze website staat vol handige
informatie rond gezonde voeding, beweging, impact van het milieu
op je gezondheid enzoverder. Check zeker ook
www.mijngezondleven.be en ga eens door de vragenlijsten.
Je kan er ook de uitdaging aangaan om 10.000 stappen per dag te
halen: 10000stappen.gezondleven.be

www.fitinjehoofd.be
Ook je mentale gezondheid is van belang als je je goed in je vel wil voelen.
Op de website www.fitinjehoofd.be kan je je mentale veerkracht testen
en krijg je een stappenplan om met je mentale weerbaarheid aan de slag
te gaan.

www.smartstop.be
Geraak je niet verlost van die vervelende sigaret? Bezoek dan zeker eens
www.smartstop.be. Op deze site vind je allerlei tips en informatie die je
moeten helpen om van je tabaksverslaving af te raken.
Er is ook een app beschikbaar die je zal coachen om de sigaret links te
laten liggen.

www.gezondheidenwetenschap.be
Deze website werd op initiatief van de Vlaamse gemeenschap opgestart
en is een samenwerking tussen onder andere verschillende mutualiteiten
en het Rode Kruis Vlaanderen. Je vindt er betrouwbare medische
informatie op mensenmaat.

www.hartstichting.nl
Deze website van de Nederlandse Hartstichting bundelt heel wat informatie
over wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Daarnaast vind
je er ook heel wat tips voor een gezonde levensstijl.

www.hersenstichting.nl
Ook de Nederlandse hersenstichting bundelt informatie over alle
verschillende types hersenaandoeningen op hun website. Gaande van Adhd,
Alzheimer, Autisme tot Depressie, Dementie en de Ziekte van Parkinson.
Daarnaast vind je op de blog ook heel wat getuigenissen van mensen die zelf
leven of die samenleven met iemand met een hersenaandoening

www.YouTube.com
Over elk onderwerp bestaat er tegenwoordig wel een YouTubekanaal, dus ook over gezondheid en
een gezonde levenstijl. Welke YouTubekanalen zijn je bezoek zeker waard?
www.youtube.com/rodekruisvlaanderen.be
Een kanaal vol handige filmpjes rond onder andere
eerste hulptechnieken.
www.youtube.com/yogaplaza
Deze video’s leren je de basis van yoga.
www.youtube.com/user/marloesoptimavita
Hier vind je meer informatie over gezond eten,
bewegen en leven

Handige apps
Seven
Deze korte, maar intensieve trainingen van 7 minuten zijn een goeie start om je fysieke
conditie op te krikken.

Google Fit (Android) of Health (Apple)
Deze activity trackers onthouden hoeveel stappen je zet, hoeveel calorieën je verbrandt,
hoelang je bewogen hebt. Zet persoonlijke doelen en daag jezelf uit!

•
•
•

dan in dat het een ‘privé account’ is.
Instagram is eigendom van Facebook. Je foto’s dus ook.
Kijk regelmatig je privacyinstellingen na.

ONLINE KIJKEN EN LUISTEREN: YouTube en Spotify
Spotify
Spotify is een programma om muziek te beluisteren via internet. Je
downloadt dus geen muziek. Je kan Spotify gebruiken via de website
www.spotify.com of de Spotify-app uit de App Store of Google Play.

Er bestaat een gratis versie en een betalende versie. In de gratis versie krijg je reclame. In
die reclame vragen ze regelmatig om premium te nemen. Dit is de betalende versie. Je hoeft
dit niet te doen.
Let op: om Spotify te gebruiken heb je steeds een internetverbinding nodig. Downloaden
kan enkel met een betalende account (9,99 euro/maand).

Eerst moet je Spotify installeren en een account maken
Daarna kan je:
•
•
•
•

Een nummer opzoeken en beluisteren
Nummers beoordelen (leuk of niet leuk). Jouw ‘leuke’ nummers komen in je
bibliotheek.
Playlisten zoeken, bijvoorbeeld van een bepaald genre of een bepaalde groep
Een eigen playlist maken

Spotify mediawijs gebruiken

•

Via Spotify kan je een aantal zaken delen over jouw muziekkeuze. Kijk zeker jouw
instellingen na welke zaken je wil delen.

Je kan YouTube gebruiken vanop je computer, tablet of smartphone. Dit kan via de website
www.youtube.com of de YouTube-app uit de App Store of Google Play.
Je moet eerst een Google-account maken. YouTube is namelijk een product van Google.

Daarna kan je:
•
•
•
•
•
•

Video’s zoeken
Video’s ‘leuk’ of ‘niet leuk’ vinden
Commentaar schrijven bij video’s
Je abonneren op een kanaal. Dit is een verzameling video’s van eenzelfde persoon
of rond een bepaald thema
Een nieuw kanaal maken
Een eigen video opladen

Let op: om YouTube te gebruiken heb je steeds een internetverbinding nodig. Downloaden
kan enkel met een Premium-account (12 euro/maand).
Er bestaan programma’s om YouTube-video’s te downloaden. Hiermee schend je de
voorwaarden waar je mee instemde toen je je account maakte. Die programma’s zijn ook
vaak niet betrouwbaar en kunnen malware mee installeren. Pas er dus goed mee op!

YouTube mediawijs gebruiken
•
•
•

Denk na voor je commentaar geeft of op ‘leuk’ of ‘niet leuk’ klikt. Iedereen kan zien
wat je geklikt of geschreven hebt.
Wil je een video delen waar anderen opstaan? Vraag dan eerst toestemming aan die
mensen.
Denk goed na voor je een video openbaar post: vind je het ok dat iedereen de video
kan bekijken? Ook je oma, je baas, je neefje, de buurman …

DIGICAFÉ – START DIGITAAL!
ONLINE KIJKEN
Streamen
Geluids- of beeldfragmenten rechtstreeks tonen op de computer/tablet/smartphone via het internet
zonder dat je deze eerst moet downloaden.

Belgische tv-zenders
De meeste Belgische televisiezenders bieden online streamingdiensten aan waarop hun programma’s
bekeken kunnen worden. Dit is mogelijk via een website, en sommige televisiezenders hebben hier
zelfs een eigen app voor gemaakt. Om van elke streamingdienst gebruik te maken moet je een
account aanmaken.
•

VRT
o
o

VRT NU: vrt.be/vrtnu (programma’s online bekijken)
Live kijken: vrt.be/vrtnu/livestream

Je kan ook online kijken op je smartphone of tablet met de VRT-apps:
o VRT NU, VRTNWS en Sporza.
Om de streamingdienst van VRT te gebruiken moet je een VRT-profiel
aanmaken (je persoonsgegevens beheren, voorkeuren instellen, nieuwsbrieven…).
•

VTM
o
o

VTM GO: vtm.be/vtmgo (programma’s online bekijken)
VTM NIEUWS: vtm.be/vtm-nieuws

Je kan ook online kijken op je smartphone of tablet met de VTM-app:
o VTM GO.
Om de streamingdienst van VTM te gebruiken moet je een VTM-account aanmaken.
•

Q2
o

•

VIER
o
o

•

Om programma’s van Q2 te bekijken kan je terecht op VTM GO.

www.vier.be (programma’s online bekijken of live volgen)
Geen app, enkel website.

VIJF
o
o

www.vijf.be (programma’s online bekijken of live volgen)
Geen app, enkel website.

Andere Belgische streamingdiensten
•

Yelo Play: www.yeloplay.be
o Zowel op de website als app beschikbaar.
o Voor Telenet-klanten.
o Gratis bekijken van selectie programma’s van diverse Vlaamse en buitenlandse zenders.

•

Proximus Pickx: www.proximus.be/pickx
o Zowel op de website als app beschikbaar.
o Voor Proximus-klanten.
o Gratis bekijken van selectie programma’s van diverse Vlaamse en buitenlandse zenders.

•

Stievie Premium: stievie.be
o Zowel op de website als app beschikbaar.
o Betalend abonnement Stievie Premium (Stievie Free is VTM Go geworden).
o Focus op Vlaamse en enkele buitenlandse tv-zenders.

Najaar 2020: Vlaamse Netflix met lokale en internationale content.

Internationale streamingdiensten
•

YouTube: Groot aanbod aan verschillende gratis video’s over alle mogelijke onderwerpen.
YouTube is de grootste online videodienst ter wereld.
www.youtube.com
o Zowel op de website als app beschikbaar.

•

Netflix: streamingdienst voor films en series. Hiervoor maak je een account aan en betaal je een
maandelijks bedrag.
www.netflix.com
o Zowel op de website als app beschikbaar.

•

Apple TV+ : Grote concurrent van Netflix. Net als Netflix is Apple TV+ een streamingdienst voor
films en series waarvoor je maandelijks bedrag betaalt.
tv.apple.com
o Zowel op de website als app beschikbaar.

•

UnCut: www.uncut.be
o Betalend abonnement voor aanbod van ruim 1000 kwaliteitsfilms.

•

UniversCiné: www.nl.universcine.be
o Zelfde aanbod als Uncut, maar je betaalt per film (huren of kopen).

•

CineMember: www.cinemember.nl
o Nederlands-Belgische concurrent van UniversCiné/UnCut (abonnement of huren).

Zomer 2020: Disney+ wordt een streamingdienst met originele
content van Walt Disney Studios.

Een (poging tot) overzicht van de streamingsites: www.streamwijzer.be

