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Wie zijn we?

Oefenen.nl is ontwikkeld voor (jong) volwassenen die hun basiskennis en vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden
willen versterken en meer willen weten over onderwerpen zoals
gezondheid, werk, opvoeding en geld.
Oefenen.nl is er voor iedereen die een zetje kan gebruiken om beter te
participeren.
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Cijfers

v Oefenen.nl kent zo’n 200.000 bezoeken per maand.
v Rechtstreekse communicatie met zo’n 234.000 gebruikers!

v Thuisgebruik gratis (max. twee personen)
vOrganisaties zoals bibliotheken, scholen, bedrijven en asielzoekerscentra kopen
een licentie. Zij betalen voor het oefenmateriaal. Zo kan thuis oefenen gratis
blijven.
vLicentie:
- alle programma’s op Oefenen.nl
- het Volgsysteem
- materialen klaarzetten voor deelnemers
- resultaten bijhouden
- Extra materiaal, zoals werkbladen, docentenhandleidingen,
didactiekfilms en leerroutes.

2

07-12-18

Portal

Gewoon een zetje - Taal
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Digivaardig - Klik & Tik

Stapsgewijs leren met Klik & Tik
vDoelgroep: voor iedereen die weinig kennis heeft van een computer of tablet. En
geen of nauwelijks ervaring heeft op internet.
vLeerdoel: Je leert in stapjes digitale basisvaardigheden.
v 5 programma’s: Klik & Tik. De start, Klik & Tik. De basis, Klik & Tik. Het internet
op, Klik & Tik. Samen op ‘t web, Klik & Tik. De tablet
v Klik & Tik staat op Oefenen.nl. Je kunt de programma’s achter elkaar of los van
elkaar doorlopen.
vKlik & Tik is géén methode. Het is didactisch verantwoord oefenmateriaal.

Klik & Tik. De start

Binnenkort ook
in het Arabisch

Webhulp Jomi legt in makkelijk taalgebruik uit hoe de
computer werkt.
Voor wie? Iedereen met een andere taalachtergrond (NT2)
en Nederlandssprekenden (NT1) die moeite hebben met lezen en schrijven.
Wat leer je?
v computer aan- en
uitzetten
v geluid regelen
v koptelefoon
aansluiten

v omgaan met de
muis /
touchpad klikken
v slepen
v scrollen

v typen
v naar internet gaan
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Klik & Tik. De basis
Basisfuncties van de computer leren en zelfstandig gebruiken
Voor wie? Iedereen die nauwelijks of nog nooit (zelfstandig) met de
computer heeft gewerkt
Wat leer je?
v computer aanzetten
v typen
v tekst aanpassen

v kopen op het internet
v e-mailen

Klik & Tik. Het internet op
Basisfuncties van het internet gebruiken
Voor wie? Iedereen die een computer kan bedienen, maar nog geen of
nauwelijks ervaring heeft met internet
Wat leer je?
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Klik & Tik. Samen op ‘t web
Werken met sociale media
Voor wie? Iedereen die de weg weet op internet,
maar geen of nauwelijks ervaring heeft met sociale media
Wat leer je?
v
v
v
v

werken met sociale media
foto’s en video’s plaatsen
berichten en reacties plaatsen
profiel aanmaken

Promo Klik & Tik. De tablet
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Klik & Tik. De tablet
Werken met de tablet (iPad of Android)
Voor wie? Iedereen die wil leren werken met een tablet
Wat leer je?
v tablet aan- en uitzetten v wat zijn apps en hoe
v geluid regelen
gebruik je ze
v vegen
v op internet gaan
v in- en uitzoomen
v e-mailen

v foto’s en films
v wifi
v veiligheid

Aanvullend materiaal
v Certificaten voor alle programma’s
v Handleiding met instructies (Volgsysteem)
v Werkbladen ‘Allemaal digitale apparaten’ (Volgsysteem)
v Leerroutes ‘Digitale vaardigheden’ met filmpjes en
extra oefenmateriaal (Volgsysteem)
v Werkboek met uitleg en extra oefeningen over
Klik & Tik. De basis, Het internet op, Samen op ’t web
v Werkboek bij Klik & Tik. De tablet (iPad of Android)
met uitleg en extra oefeningen
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Wil je meer informatie over licenties?
vGratis licentie voor Amsterdamse organisaties non-formeel aanbod
Leef en leer!
info@leefenleer.nl
020 523 07 55
vOverige organisaties
Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl
info@oefenen.nl
070 762 2 762
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Meer informatie
Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl
Jomi Ririmasse
070 762 2 762 | 06 57 19 43 51
j.ririmasse@oefenen.nl

Volg ons
twitter.com/oefenennl

youtube.com/Oefenennlwelerenaltijd

facebook.com/Oefenennl

instagram/oefenen.nl
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