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6-7 jaar 8-15 jaar

Unplugged
Scratch Junior
Robots
Robotcup

Unplugged
Code.org
Codecombat
Scratch
Robots/Robotcup
Makey Makey

AANBOD

UNPLUGGED

Tekst toevoeg
In deze workshop verplaatsen de kinderen zich in hoe een robot denkt. Spelenderwijs
komen ze tot een begrip van de basisbeginselen van programmeren. Ze leren hoe
algoritmen werken en passen dit toe om hun klasgenoten te programmeren. In het
tweede deel van de workshop maken de kinderen zelf een spel waarmee ze het
programmeren kunnen inoefenen. Dit doen ze door tijdens het spel hun medespelers te
programmeren.

SCRATCH JR

De kinderen werken met de Scratch jr. programmeeromgeving. Ze werken met een
tablet om binnen Scratch jr. stapsgewijs de basis van het programmeren te leren.
Kinderen met een kennis van Scratch jr. kunnen hierin animatiefilmpjes of spelletjes
maken.

De jongeren leren om uitgebreidere spelletjes te maken binnen de Scratch
omgeving. Er wordt dieper ingegaan op enkele programmeerprincipes en de
jongeren krijgen meer vrijheid in hun creatieproces.

SCRATCH ADVANCED

PROGRAMMEREN



MBOTS

Stapsgewijs leren de leerlingen hoe ze een robot kunnen programmeren. Ze ontdekken
de mBots en de mBlock programmeeromgeving. Verder ontdekken ze de werking van
sensoren en motororen. Afsluitend brengen ze in spelvorm het geleerde in de praktijk
met een race of een partijtje robotvoetbal.

DIGITAAL ORKEST

De leerlingen programmeren de computer zo, dat deze als een muziekinstrument te
bespelen is. Daarna knutselen ze met verschillende materialen hun eigen instrument.
Hierop sluiten ze een toestel aan waardoor ze met het eigen instrument de computer
kunnen besturen. Samen vormen ze zo een digitaal orkest.

CODE.ORG

De jongeren verplaatsen zich in hoe een computer denkt. Spelenderwijs komen ze tot
een begrip van de basisbeginselen van programmeren. Ze leren hoe algoritmen werken
en passen dit stapsgewijs toe in een speciale software-omgeving. De jongeren leren
coderen met behulp van een programma dat aangepast is aan hun cognitieve niveau en
ervaring.

SCRATCH BASIC

In deze workshop leren de kinderen werken met de Scratch programmeeromgeving. Ze
werken met een PC om binnen Scratch begeleid de basis van het programmeren te
leren. Kinderen met een kennis van Scratch kunnen in Scratch animatiefilmpjes of
spelletjes maken.

LEGO BOOST

In deze workshop leren de kinderen stapsgewijs hoe ze verschillende robots moeten
programmeren. Ze kunnen rechtstreeks de interactie met de LEGO Boost robots
aangaan en leren hierbij de basisbeginselen van het programmeren op een speelse
manier.



ACTIEF PROGRAMMEREN

Deze workshop leert de jongeren stapsgewijs hoe ze een robot kunnen programmeren.
Ze ontdekken de mBots en de mBlock programmeeromgeving. Verder ontdekken ze de
werking van sensoren en motoren. Vervolgens leren ze over conductiviteit en
alternatieve bedieningen door gebruik van de Makey Makey kit. Afsluitend brengen ze in
spelvorm het geleerde in de pratkijk met een Makey Makey gestuurde race.

CODECOMBAT

In CodeCombat leren de jongeren programmeren door het spelen van een spel, ook wel
gamification genoemd. Dit zorgt ervoor dat ze sneller leren. VEEL sneller. Het is alsof ze
een gesprek hebben, in plaats van een handleiding te lezen. Het spel daagt hen uit
om steeds nieuwe zaken te leren coderen.



AANBOD

Vanaf 10 jaar

Vloggen - How to YouTube
Fotografie met
smartphone/tablet
Greenscreen
Verhalen vertellen - How to?
Videomontage
Social media

GREENSCREEN FOTOLAB
Kinderen en jongeren kunnen kennismaken met het effect van een greenscreeen. Een
groen scherm dat gebruikt wordt in de achtergrond en vervolgens wordt vervangen
door iets anders, waardoor je in een leuke setting geplaatst wordt. De jongeren leren
hoe ze foto's en video's kunnen maken met behulp van deze techniek.

AUGMENTED REALITY

Laat je eigen tekening tot leven komen. Kleur een kleurplaat in, laat er een appje op los
en kijk wat er gebeurt met je tekening!

FILMLAB
De jongeren gaan aan de slag met het creëren van eigen filmpjes. Drie verschillende
filmeffecten worden getest en uitgelegd met gebruik van gratis apps: stop motion,
special effects met monsters en freeze the frame. De jongeren leren de basis van het
monteren van video.

HOW TO YOUTUBE

YouTube is één van de populairste media apps. In deze workshop leren de jongeren hoe
ze YouTube kunnen gebruiken, hoe ze zelf filmpjes kunnen maken en delen. En vooral
hoe ze daar op een verantwoorde manier mee moeten omgaan. We zetten het succes
van YoutTube sterren in perspectief en geven tips om de valkuilen te vermijden 

DIGITAL STORYTELLING

Vanaf 8 jaar

Fotografie met
smartphone/tablet
Greenscreen
Digitale strip



DIGITALE STRIP

De jongeren gaan aan de slag met het creëeren van een eigen digitaal stripverhaal. Ze
leren een verhaal op te bouwen en storyboards te maken. Daarna verwezenlijken ze de
digitale strip met behulp van gratis apps.

VLOGGEN

De jongeren leren hoe ze hun video's naar een hoger niveau kunnen tillen door het
maken van betere verhalen, belichting, audio, video en montage. Hiervoor maken ze
gebruik van gratis apps en budget materiaal.

STOP MOTION

Met behulp van speelgoedpopjes en klei maken de jongeren een stop motion
animatiefilmpje. Ze schrijven eerst een verhaal volgens de regels van de kunst met
behulp van storyboards en daarna zetten ze hun idee in realiteit om met behulp van
smartphones of tablets.

VIDEOMONTAGE

Met gebruik van een app leren de jongeren beeld en geluidsmateriaal bewerken. Ze
maken een eigen kortfilm compleet met visual en geluids effecten.



cyberpesten
Haatspraak
Fake-news
Mediawijs-bordspel

Vanaf 7 jaar

CYBERPESTEN

Het digitale biedt zeer veel mogelijkheden maar ook een aantal bijkomende uitdagingen.
Waar jongeren die slachtoffer zijn van het pestgedrag zich vroeger thuis nog veilig
konden voelen, kan het pestgedrag hun nu ook daar volgen. De jongeren zijn continue
digitaal met elkaar verbonden en het is daarom van enorm belang om actief in te zetten
om pesten en cyberpesten 

SOCIAL MEDIA CHECKLIST

Hoe denken mensen die enkel mijn social media bekijken over mij? Sluit dit aan met hoe
ik over mezelf denk en wil ik dat ze zo over me denken? Op deze vragen zoeken we een
antwoord tijdens deze workshop. We gaan in op de juiste Nettiquette en vaardigheden
om ook digitaal een aangenaam individu te zijn. We leren ook vaardigden aan om veilig
online te gaan. 

SEXTING

Jongeren staan voortduren met elkaar in contact via social media. Apps zoals Snapchat
moedigen de jongeren aan zoveel mogelijk te delen en omdat pubers nu eenmaal
pubers zijn verkennen ze zichzelf en de wereld rondom hen. Sexting hoort daar
regelmatig bij. In deze workshop gaan we dieper in op wat wel en niet kan, en hoe er
veilig mee om te gaan.  

AANBOD

MEDIAWIJSHEID

Vanaf 10 jaar

Safetychaeck (voor online
actieve jongeren)
Sociaal op social media
Sexting
Cyberpesten
Haatspraak
Fake- news
Mediawijs-bordspel



MEDIAWIJS BORDSPEL

De jongeren gaan met behulp van een spel in gesprek over situaties die te maken
hebben met een vorm van cyberpesten en veilig internet. Ze verwoorden hun gevoelens
en behoeftes daarover. Deze workshop help om lastige situaties te voorkomen, maar
wordt ook zeer effectief ingezet om klassen met een slechte sociale dynamiek open te
laten communiceren met elkaar. 

HAATSPRAAK

Jongeren begeven zich steeds jonger en steeds vaker online om op zoek te gaan naar
content. YouTube kanalen, Vlogs en Podcasts vervangen meer en meer de klassieke
lineaire TV en radio. Door de enorme hoeveelheid van content en de mogelijkheden tot
commentaren en interactie, komen de jongeren sneller in aa@nraking met haatspraak.
In deze workshop leren de jongeren haatspraak te herkennen en hierop gepast te
reageren.

MEDIAWIJZE VISIEVORMING

De deelnemers worden getest op hun mediaprofiel aan de hand van deze resultaten
worden de verschillende mediaprofielen verkend. De deelneemers leren hoe ze op basis
van deze mediaprofielen een mediawijze visie kunnen uitwerken voor de eigen
organisatie die de gedragenheid door de collega's bevorderd. Daarna onderzoeken de
deelnemers handvaten om kinderen en jongeren te begeleiden in de digitale wereld.
Tenslotte leren de deelnemers hoe ze hun mediawijze visie kunnen gaan omzetten naar
een mediawijs beleidskaders

RECLAME

We worden tegenwoordig continue gebombardeerd met allerlei soorten van reclame. In
deze workshop leren de jongeren de verschillende soorten van reclame herkennen.
Onderzoeken ze verdoken reclame en leren ze manieren kennen om ongewenste
reclame te filteren en melden. Er wordt ook ingegaan op de regelgeving rond reclame en
krijgen ze technieken mee om zich te wapenen tegen misbruik.



AANBOD

Vanaf 15 jaar

Solliciteren met social media
Online CV maken
Video CV opmaken
Basisvaaridigheden ICT

SOLLICITEREN MET SOCIAL MEDIA

Je digitale verleden wordt een steeds belangrijkere factor in het vinden van een goede
job. Werkgevers screenen de sollicitanten ook op hun social media en hun online
persoonlijkheid. Een verkeerde foto of commentaar kan doorslaggevend zijn. In deze
workshop bekijken we welke zaken wel of niet passen op je social media profiel en hoe je
bepaalde zaken kan rechttrekken. We geven tips om positief en succesvol om te gaan
met je digitale persoonlijkheid.

DIGITAAL SOLLICITERN

De 21ste eeuw = de digitale eeuw. Solliciteren is hier geen uitzondering op. Solliciteren
gebeurt steeds vaker via websites zoals die van de VDAB, interimkantoren,
Studant@work, etc.. Tijdens deze workshops maken we je hierin wegwijs en geven we
tips om positief op te vallen.

BASISVAARDIGHEDEN ICT

Om je succesvol op de arbeidsmarkt te begeven is het zeer belangrijk dat je beschikt
over computervaardigheden. Het werken met Windows en office356, de nodige
telefoonetiquette en een goede basis van digitaal communiceren zijn essentieel. In dit
traject spijkeren we die basisvaaridgheden bij.

TEWERKSTELLING



ONLINE CV MAKEN

C.V. in Word oubollig? No Problemo! Er bestaan tegenwoordig tal van ander manieren
om een C.V. te maken. Nieuwsgierig? Laat je tijdens deze workshop onderdompelen in
originele C.V. ideeën. Samen bekijken we ook hoe we je eigen social media kunnen
inzetten in je queeste naar een job

RECLAME VOOR JEZELF

Reclame is alom aanwezig in ons leven. Je ziet reclame overal verschijnen, in het
openbaar, op je social media, tijdens televisieprogramma's, in je apps. Hoe vervelend
reclame ook kan zijn, je kan het inzetten in je zoektocht naar werk. Tijdens deze
workshop leer je hoe je verschillende reclametechnieken kan toepassen om zo je C.V. of
sollicitatie een extra boost te geven. 



DIZO

Het  Digitale Zorgleerkrachten Overlegorgaan (DIZO)  startte in 2010 in  Turnhout  en
kende een groei  in de Kempen  doordat steeds meer scholen zich aansloten  bij dit
overleg.  Het  DIZO overleg  is erop gericht om  samen antwoorden te formuleren
op digitale uitdagingen zoals cyberpesten, sexting, mediawijsheid, etc...  
 
Elke school duidt ten minste één leerkracht aan die de vinger aan de digitale pols
houdt  op het vlak van  sociaal-digitale ontwikkeling van jongeren.  Hij / zij
ondersteunt  collega’s en de leerlingen  in deze materie.   Deze DIZO-leerkracht
kan  terugvallen op  Jong Digidak en  de andere leerkrachten uit het netwerk  om
ervaringen en expertise uit te wisselen. 
 
Op regelmatige basis organiseert het DIZO overleg activiteiten rond bepaalde thema’s en
problematieken  op basis waarvan elke school  ondersteund wordt in het formuleren
van  methodes van aanpak. 
 
Iedere secundaire of basisschool kan aansluiten bij het DIZO overleg. Het engagement
van een deelnemende school bestaat uit het  vrijmaken van minstens één  leerkracht
Digitale Zorg  voor het bijwonen van het overleg, en uiteraard  de actieve inzet van de
school rond digitale uitdagingen.



WWW.DIGIDAK.BE
JONGDIGIDAK@BLENDERS.BE

0488/66.50.06

V.U: Bart Wuyts, Campus Blairon 714, 2300 Turnhout


