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Situering

Project ‘E-inclusie in de Huizen van het 
Kind in de stad Antwerpen’
In 2017 start Vormingplus regio Antwerpen in 
opdracht van en in samenwerking met de stad 
Antwerpen, dienst e-inclusie, het project ‘E-inclusie 
in de Antwerpse Huizen van het Kind’. Het doel is 
om een e-inclusiebeleid voor alle Antwerpse Huizen 
van het Kind uit te werken.

Centraal staat de digitale insluiting van kwetsbare 
ouders. Door hun digitale vaardigheden te 
versterken, willen we bereiken dat ze beter in staat 
zijn om aan de samenleving te participeren, (online) 
informatie te vinden en (online) kansen te grijpen, 
ook voor hun kinderen. Dat beleid krijgt vorm in een 
visietekst rond digitale oefenkansen. Hiermee kan 
elk Huis van het Kind het e-inclusiebeleid vertalen 
naar de praktijk en digitale acties op maat opzetten.

De visietekst komt tot stand via een participatief en 
lerend traject waaraan verschillende betrokkenen 
deelnemen: medewerkers van de Huizen van het 
Kind en van de stad Antwerpen, partners actief in 
wijken, e-inclusiepartners, … In de loop van het 
proces organiseren we in twee piloothuizen (de 
Huizen van het Kind Antwerpen-Kiel en Antwerpen-
Luchtbal) sessies met de doelgroep, om de zich 
ontwikkelende visie uit te testen in de praktijk. 
Zo ontstaat een e-inclusiebeleid voor kwetsbare 
ouders dat toegespitst is op de opdracht en de 
verantwoordelijkheid van de Huizen van het Kind. 

De Huizen van het Kind
De Huizen van het Kind in de stad Antwerpen 
zijn een samenwerkingsverband tussen de stad 
Antwerpen en verschillende partners. De 12 Huizen 
– in de toekomst 17 – ontwikkelen zich zelfstandig 
en hebben geëigende taken, afhankelijk van de 
noden in de wijk waar ze zich bevinden. De stad 
Antwerpen stemt taken op mekaar af en neemt 
een coördinerende rol op via de Regie Huizen van 
het Kind. Hiervoor bestaat er ook een stuurgroep 
waarin alle partners vertegenwoordigd zijn en die 
per kwartaal samenkomt. 

De Huizen van het Kind richten zich op opvoedings-
ondersteuning, preventieve gezondheidszorg en 
sociale cohesie. Ze bundelen via lokale samenwer-
king de krachten (van overheden, vrije beroepen, 
middenveldorganisaties, vrijwilligers, … ), zodat 
gezinnen, ouders en kinderen beter ondersteund 
worden. De partners bieden verschillende soorten 
werkingen aan: een centraal onthaal, een werking 
met oudergroepen, individuele consultaties, 
vormingen, speelmomenten, wegen en meten, 
losse activiteiten, … 

Draaiboek ‘E-inclusie in de Huizen van 
het Kind in de stad Antwerpen’
Dit draaiboek wil alle medewerkers van sociale 
organisaties en van de Huizen van het Kind inspi-
reren om zelf een e-inclusiebeleid uit te werken 
en om digitale acties op te zetten binnen een 
bestaande werking. 

In het draaiboek vind je een beschrijving van: 
 het visietraject (deel I); 
 een aantal concrete digitale acties (deel II).I. Traject: algemeen digitale oefenkansen

I) Vooronderzoek: 
september 2017 - januari 2018
• 2 piloothuizen: Kiel en Luchtbal
• bevraging van doelgroep (50 interviews)
• gesprekken met alle medewerkers van 

partners (24 interviews)
• testjes van digitale tools

II) Visietekst schrijven: 
februari 2018 - juni 2018
• samenkomst stuurgroep Huizen van 

het Kind
• 2x samenkomen werkgroep e-

inclusie en feedback vragen over de 
ontwerptekst

III) Beleidstekst finaliseren en 
actieplan testen: 
september 2018 - januari 2019
• 2x samenkomen werkgroep e-inclusie
• opmaken en testen van actieplan en 

bijsturen
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I. Visietraject  
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in de Huizen van het Kind 
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1.1 Onderzoek

Waarom onderzoek?
We willen inzicht verwerven in de opdracht en de 
werking van de Huizen van het Kind, de context 
waarin ze werken en de plek van digitale media in 
dat alles. De visie op e-inclusie die we gaan ontwik-
kelen moet immers afgestemd zijn op de noden en 
ambities van zowel de doelgroep als van de Huizen 
van het Kind, en op de kansen die rond e-inclusie 
aanwezig zijn. Op die manier komen we tot een 
win-winsituatie voor alle betrokkenen. 

Literatuuronderzoek
Vormingplus regio Antwerpen heeft expertise 
opgebouwd rond digitale geletterdheid. Die toetsen 
we aan de meest recente onderzoeken en inzichten. 
We raadplegen wetenschappelijke uitgaven rond 
e-inclusiebeleid in Vlaanderen en gaan op zoek naar 
praktijkervaringen van lopende e-inclusieprojecten, 
zowel in Vlaanderen als in Nederland. 

Veldonderzoek

Op zoek naar potentiële partners in de wijk

We zoeken mogelijke partners op die actief zijn in 
de wijken waar de Huizen van het Kind werkzaam 
zijn. Op die manier krijgen we zicht op werkingen 

waarnaar ouders kunnen doorverwezen worden en 
op potentiële samenwerkingsverbanden. Ook verza-
melen we hun ervaringen en leerpunten over het 
gebruik van digitale media. Zo nemen we contact 
op met een sociale kruidenier, Samenlevingsop-
bouw Antwerpen stad, de web-punten, een moskee 
en Atlas.

Gesprekken met de doelgroep

Tijdens het onthaal in het Huis van het Kind 
Antwerpen-Kiel en Antwerpen-Luchtbal bevragen 
we aan de hand van pictogrammen een vijftigtal 
ouders over hun gebruik van digitale toestellen en 
het internet. Verder kunnen de ouders samen met 
hun kindje via een tablet een selfie nemen, die 
meteen wordt afgedrukt. Op die manier wordt het 
informatieve aan het leuke gekoppeld en ontstaat 
er een informele, gezellige sfeer. Alle ouders willen 
graag meewerken. 

Omdat mensen soms beschaamd zijn over hun 
beperkte digitale vaardigheid, bestaat het risico dat 
ze sociaal wenselijke antwoorden geven. Daarom 
bevragen we ook de medewerkers van de Huizen van 
het Kind die elke dag met ouders in contact komen. 

We begeleiden in de Huizen van het Kind Antwerpen-
Kiel,  Antwerpen-Luchtbal en Antwerpen-Noord-
Pothoek telkens één bijeenkomst met een daar 
bestaande oudergroep over internetgebruik. Zo 
leren we de digitale vragen van ouders kennen en 
kunnen we een aanpak formuleren hoe we die in 
groep bespreekbaar kunnen maken. 
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Gesprekken en bijeenkomsten met medewerkers 
en vrijwilligers

We leggen contacten met bijna alle medewerkers 
van twee Huizen van het Kind: Luchtbal en Kiel. De 
medewerkers vertellen ons wat ze nu al doen, wat 
ze bereid zijn om te doen en hoe ze zelf omgaan 
met digitale tools. Tegelijkertijd betrekken we hen 
zo vanaf het begin bij het traject. Zo kunnen we de 
visieontwikkeling ook op de praktijk baseren. Ze 
weten ook meteen dat er een e-inclusiebeleid voor 
de Huizen van het Kind op komst is. 

 We begeleiden een verkennende groepssessie 
met alle vrijwilligers actief in het Huis van het Kind 
Antwerpen-Kiel. We peilen naar hun werking, naar 
de digitale vragen die ouders hen stellen en hoe ze 
daarmee omgaan. We onderzoeken de mogelijk-
heden om aan hun opdrachten een digitaal luik te 
koppelen. 

 We voeren individuele gesprekken met een 
twintigtal medewerkers van de Huizen van het Kind. 
Aan de hand van een vragenlijst peilen we naar 
digitale praktijken, noden en mogelijkheden en hoe 
ze daarmee omgaan.

 We zetten een groepsbijeenkomst op met de 
medewerkers van het Huis van het Kind Antwerpen-
Luchtbal. We laten hen brainstormen over digitale 
ongeletterdheid en hun werking daarrond. We 
bekijken wat er nodig is om een digitaal leerproces 
op gang te brengen. Via een inleefoefening vragen 

we naar hun houding als medewerker als ze digitale 
vragen beantwoorden.

Digitale tools uitproberen

Tijdens enkele bijeenkomsten met ouders proberen 
we een aantal digitale tools uit. We willen testen 
of ze voor de doelgroep een positieve leerkans 
inhouden. We gaan na of tools bruikbaar en 
makkelijk zijn en leuk om mee te werken. We 
evalueren de tools op hun efficiëntie: staat de 
geleverde inspanning in verhouding tot het bereikte 
resultaat? We bekijken ook welke ondersteuning 
medewerkers van de Huizen van het Kind nodig 
hebben om met de tools zelf aan de slag te gaan.

Welke tools we testen en wat onze bevindingen zijn, 
lees je in deel II. 
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Vaststellingen en verwachtingen van medewerkers en vrijwilligers

 De digitale kennis en vaardigheden van medewerkers en vrijwilligers lopen 

uit mekaar. 

 De bereidheid om het digitale op te nemen is niet vanzelfsprekend. 

Sommigen zien voor zichzelf een rol weggelegd, anderen eerder niet. 

 De focus moet liggen op ontmoeting en interactie, niet op het digitale. 

 Ze zijn geïnteresseerd in nuttige digitale toepassingen voor hun bezoekers, 

en in hoe ze die eenvoudig kunnen aanleren. 

 Ze willen een overzicht van relevante digitale toepassingen, apps en 

organisaties. 

 Ze hebben behoefte aan ondersteuning en richtlijnen over hoe ze bezoekers 

op digitaal vlak kunnen vooruit helpen.

 Ze benadrukken het belang van eigen eenvoudige websites en systemen en 

van een goede uitrusting die bruikbaar is voor alle partners in de Huizen van het 

Kind: printer, wifi, tweede scherm, … 

Potentiële partners over de doelgroep 

 Mensen hebben heel veel vragen over digitale toepassingen en  

dienstverlening.

 Mensen hebben stress van het digitale.

 Mensen gaan met vragen bij elkaar te rade.

 Kinderen helpen vaak hun ouders met het digitale.

 Formele cursussen organiseren heeft geen zin gezien de aard en noden 

van de doelgroep

Resultaten veldonderzoek
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Kenmerken van de doelgroep

 Het gaat over het algemeen om maatschappelijk kwetsbare mensen. 

 Het gaat dikwijls maar niet altijd om ouders.

 Een groot deel kent en beheerst het Nederlands onvoldoende.

 Digitale kennis en vaardigheden lopen sterk uit mekaar.

 Een groot deel van de doelgroep maakt zich vooral zorgen over de gevaren 

van het internet.

 Een groot deel van de doelgroep heeft een eigen smartphone en 

voldoende basisknoppenkennis om het te bedienen. 

 Een groot deel van de doelgroep zijn vrouwen.

 Een groot deel van de doelgroep voelt binnen de beschikbare opleidings-

kanalen geen of eerder weinig behoefte om te werken aan de eigen digitale 

geletterdheid. 

De meest gestelde digitale vragen door de doelgroep

 Ik heb iets nodig binnen het portaal A-stad.

 Ik heb hulp nodig bij de Kinderopvang-zoeker.

 Ik wil graag een afspraak maken bij een dokter, tandarts, …

 Ik heb een vraag over de kinderbijslag.

 Ik moet een document printen, kopiëren of scannen.

 Ik moet een e-mailadres hebben, of een document e-mailen.

 Ik ben op zoek naar de openingsuren van een bepaalde instantie.

 Ik moet inloggen met mijn identiteitskaart.

 Ik wil mijn kind graag inschrijven in de sportclub, school, … 

 Ik wil graag tweedehandsspullen kopen.

 Ik heb problemen met een betaling of een online factuur.

 Ik heb opvoedingsvragen over het digitale gedrag van mijn kinderen 

(schermtijd, veiligheid, sociale media, …). 

Bevindingen van de stuurgroep 

 Momenteel wordt er te weinig ingezet op het digitale in de werkingen. 

 Er is bezorgdheid dat het invoeren van digitale leer- en oefenkansen de job 

van de medewerkers van de Huizen van het Kind zal verzwaren. 

 De digitale rol van ondersteuners moet als dusdanig erkend worden.

 Er is bezorgdheid dat het digitale de doelgroep zal afschrikken. De laag-

drempeligheid van de Huizen van het Kind moet voorop staan. 

 Een overkoepelende visie en eenheid in het e-inclusiebeleid is belangrijk 

voor een goede en vernieuwende aanpak van digitale ongeletterdheid. 

 De visie moet vertaald worden naar een handleiding waarmee men 

concreet aan de slag kan gaan. 

 De aanpak van digitale ongeletterdheid mag niet beperkt blijven tot de 

werkingen in de Huizen van het Kind. De Huizen van het Kind hebben een 

signaalfunctie naar de buitenwereld dat digitale dienstverleningen vaak te 

ingewikkeld zijn voor kwetsbare groepen. 
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2. 1. Werkgroep e-inclusiebeleid

We willen tot een visie komen die perfect aansluit 
op de behoeften van de Huizen van het Kind en 
waar ook alle partners die er actief zijn achter staan. 
Daarom kiezen we voor een participatietraject. 
We doen een werkvoorstel aan de Huizen van het 
Kind en hun partners. Op basis daarvan gaat een 
werkgroep aan de slag met daarin vertegenwoor-
digers van de belangrijkste partners van de Huizen 
van het Kind: regieteam Huizen van het Kind, CAW, 
Kind en Gezin, Gezinsbond, De VoorZorg en Kind 
en Preventie. De begeleiding ligt in de handen van 
Vormingplus regio Antwerpen. We worden bijge-
staan door de onderzoeksgroep SMIT-imec (Studies 
in Media, Innovation and Technology) van de VUB. 

Het zoek- en ontwikkelingstraject verloopt over vier 
bijeenkomsten en twee terugkoppelmomenten 
naar de achterban van de partners, de stuurgroep 
en het coördinatorenoverleg van de Huizen van het 
Kind. Na verwerking van de opmerkingen ontstaat 
een ontwerp van visietekst. 

De uiteindelijke visietekst is afgebakend tot wat 
haalbaar is voor de Huizen van het Kind. De idee om 
tot een allesomvattend beleid te komen, is verlaten. 
Voor de Huizen van het Kind is werken aan digitale 
geletterdheid immers geen kernactiviteit. Te veel 
factoren met betrekking tot e-inclusie liggen buiten 
de opdracht, de bevoegdheid en de invloedsfeer 
van de betrokken organisaties. De focus van de 
beleidsbepaling en  -uitvoering ligt nu op digitale 
oefenkansen benutten. 
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II. Traject: werkgroep - inhoud sessies

I WERKGROEP 1 juni
VISIETEKST
7 Bouwblokken van e-inclusie
• Hoort dit binnen de opdracht 

van Huizen van het Kind?
• Zie je noden bij het doelpubliek? 
• Welke acties zijn al opgestart? 

• Welke zijn de drempels? 
• Welke randvoorwaarden zijn er? 

II WERKGROEP 28 juni
VISIETEKST
Doel huisprofiel opstellen
• Commentaar per indicator
• Wie is eindverantwoordelijk?
• Hoe signaleren?
• Hoe medewerkers 

ondersteunen?
• Wat moet zeker in de tekst?

III WERKGROEP 18 oktober
VISIETEKST
Discussiepunten van visietekst
 Context buiten het Huis van 

het Kind lossen 
 Context binnen Huis van 

het Kind

IV WERKGROEP 6 november
ACTIEPLAN
• Voorstelling actieplan
• Engagementsverklaring
• Kennisdeelsysteem

IV WERKGROEP 6 november
INSPIRATIELIJST
Voorstelling inspiratielijst
• Feedback en aanvullingen 

DRAFT VISIETEKST
Feedback organisaties 

DRAFT VISIETEKST
Feedback organisaties 

DEFINITIEVE VISIETEKST
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II. Aan de slag  

E-inclusie  
in de Huizen van het Kind 

in de stad Antwerpen 

draaiboek
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3.1 Actie!

In dit tweede deel beschrijven we een aantal acties. 
We hebben ze uitgetest en vinden ze als digitale 
oefenkans geslaagd. 

We beschrijven hieronder eerst hoe we de mede-
werkers van de Huizen begeleid hebben bij het 
kiezen, voorbereiden, evalueren en bijsturen van  
de acties.

Als je als medewerker van een andere sociale 
organisatie meteen aan de slag gaat, kan je hier ook 
inspiratie halen. 

Acties uitkiezen met de medewerkers
De medewerkers bepalen zelf met welke acties ze 
waarom aan de slag willen gaan. Zij zijn het best 
geplaatst om de acties te kiezen. Ze kennen hun 
doelgroep en weten wat het beste past binnen hun 
opdracht. Op die manier vergroot de kans dat de 
acties effectief een meerwaarde zijn voor zowel de 
doelgroep als de begeleider zelf. 

Acties voorbereiden met  
de medewerkers
We bezorgen de medewerkers telkens een hand-
leiding voor het gebruik van de gekozen digitale 
tools. Soms schrijven we een volledige sessie uit, 
waarop ze ook vooraf feedback kunnen geven. We 
bieden zowel inhoudelijke informatie als tools aan. 

We voorzien geen hapklare lessen. Zo behoudt de 
begeleider de ruimte om in te spelen op de speci-
fieke noden van de doelgroep. 

De eerste sessies met de doelgroep begeleiden 
we zelf samen met de medewerker. Soms introdu-
ceren we tools in de lopende sessies. Op die manier 
zetten we de huidige begeleiders op weg om zelf 
met acties en tools aan de slag te gaan. 

Evalueren en bijsturen van de acties 
Per actie geven we aan medewerkers twee korte 
vragenlijsten mee. Met de eerste lijst polsen we 
naar verwachtingen. Met de tweede peilen we naar 
leerpunten voor de toekomst. Is de tool eenvoudig 
om te gebruiken? Betekent de actie of tool een 
meerwaarde voor de doelgroep? Voor jezelf? Heb je 
verdere ondersteuning nodig om volgende keer zelf 
met de actie aan de slag te gaan? Zo ja, welke?

Op die manier krijgen we zicht op welke acties 
eenvoudig en succesvol zijn en op de bijkomende 
noden van de medewerkers. Ook brengen we waar 
nodig verbeteringen aan, zoals het gebruik van een 
geschiktere app, een taalvriendelijkere site, andere 
apparatuur, … 

Door resultaten van de eerste vragenlijst (de 
verwachtingen) naast die van de tweede lijst (de 
leerpunten) te leggen, wordt duidelijk hoe mede-
werkers acties en het belang ervan inschatten. 
Daaruit blijkt dat volgende acties succesvol zijn. 
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3.2 Voorbeelden van goede acties   
Op de volgende pagina’s vind je acties die we als 
digitale oefenkans echt geslaagd vinden.

SESSIES

 Pesten en positief opvoeden

 Schermtijd

 Online entertainment

DIGITALE TOOLS

 Green screen

 Mentimeter - quiz

 Voorbeeld van leuke app

 Online contactgegevens opzoeken

 Voorbeeld van een eenvoudige app

 Bezoekers laten meekijken op het 
computerscherm

Inspiratielijst
Meer eenvoudige digitale oefenkansen vind je 
in de inspiratielijst op onze website. Het gaat 
om tools zoals apps, het gebruik van Google 
maps, een online quiz opstellen, … Verder zijn 
er ook acties voor onder meer aanpassingen in 
je digitale infrastructuur en in je communicatie.

Naast de tools vind je ook oefenkansen die 
bestaan uit volledig uitgewerkte praat- en 
doesessies rond een bepaald digitaal thema. 
Per actie onderscheiden we twee tot drie 
niveaus met toenemende moeilijkheidsgraad 
of inhoudelijke verdieping. Op die manier 
kan je elke actie op maat van de doelgroep 
opzetten. 

De bedoeling is dat deze lijst aangroeit met 
de digitale acties die medewerkers en vrij-
willigers bedenken. Acties die ze vandaag al 
organiseren in de Huizen van het Kind, of in de 
toekomst ontwikkelen. 

Bekijk de inspiratielijst op  

www.digiburger.be
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MATERIAAL

VOORKENNIS 
BEGELEIDER

LEERKANS

GETEST IN  
Oudergroep, Huis van het Kind Antwerpen-Luchtbal

Pesten en positief opvoeden 

Een praatsessie in de vorm van een interactief spel met 

moeders en vaders aan de hand van de Blue-bot. Dit is een 

robotje dat computerdenken stimuleert. Het gaat om het 

oefenen in logisch denken en probleemoplossende vaar-

digheden. De ouders maken een plan, testen, evalueren en 

wijzigen het programma indien dat nodig is.

Met een soort ganzenbordspel laten ouders met een 

dobbelsteen-app om de beurt de Blue-bot stappen zetten. 

Afhankelijk van de kleur waar de Blue-bot halt houdt, mag 

de speler een foto, vraag, stelling of opdracht nemen. De 

opdrachten zijn met het eigen device (smartphone) uit te 

voeren.
Digitale thema’s die aan bod komen gaan onder andere 

over schermtijd, veiligheid en privacy, sociale media, 

digitale aspecten van het dagelijks leven, ... 

 een aangepast ganzenbord;
 kaarten (met foto, vraag, stelling of opdracht);
 een Blue-bot;
 eigen devices en/of tablets;
 wifiverbinding.

 Je kan werken met een Blue-bot.
 Je kan werken met verschillende devices.
 Je kan verbinding maken met het wifinetwerk.
 Informatie over het thema: 

www.medianest.be
www.childfocus.be
www.clicksafe.be
www.veiligonline.be
www.klasse.be
www.mediawijsheid.be 

 knoppenkennis;
 mediawijsheid;
 ouders in een vertrouwde omgeving laten leren;
 ouders elkaar laten herkennen als kennisdelers.

 De ouders zijn meteen enthousiast bij het zien van de Blue-bot. Na een korte 
uitleg leren ze zelf programmeren door te proberen. Ze hebben het allemaal snel 
onder de knie. 
 Bij een misstap ondersteunen ouders elkaar om het opnieuw te proberen.  

Ze werken goed samen en er is veel interactie.
 Door de spelvorm komt iedereen minstens één keer aan de beurt en iedereen 

helpt elkaar.
 Discussies rond foto’s en stellingen zijn interessant. Het thema en de vragen 

leven echt. 
 Veel durf en initiatief: ouders nemen spontaan hun eigen device om dingen  

op te zoeken en helpen elkaar waar nodig.
 De positieve maar alerte houding tegenover sociale media die al aanwezig is,  

is nog meer aangescherpt.

BEVINDING

SESSIE
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GETEST IN  
Arabische oudergroep, Huis van het Kind  
Antwerpen-Kiel

Schermtijd 
Een praatsessie met een groep Arabische mama’s die 

Nederlands aan het leren zijn. We gaan aan de slag met 

stellingen over schermtijd, alsook YouTube om samen 

een filmpje te bekijken en te analyseren. Het filmpje gaat 

over een papa en zoon die aantonen hoe je op een goede 

manier duidelijke afspraken en regels kan maken over 

schermtijd. Daarna overlopen we de privacy-instellingen 

van YouTube op hun eigen device en ter ondersteuning 

projecteren we het scherm van een smartphone.

SESSIE

MATERIAAL

VOORKENNIS 
BEGELEIDER

LEERKANS

 stellingen;
 eigen devices en/of tablets;
 eventueel laptop met software waarmee je smartphones kan beamen;
 online filmpje;
 (eventueel) een beamer;
 wifiverbinding.

 Je kan werken met verschillende devices.
 Je kan werken met YouTube.
 Je kan verbinding maken met het wifinetwerk.
 Informatie over schermtijd: 

www.medianest.be 
www.klasse.be

 Educatief filmpje: www.youtube.com/watch?v=ieNtjzyeO8Y&t=2s 
 Privacy instellingen van YouTube: 

www.support.google.com/youtube/answer/2802272?hl=nl

 mediawijsheid: veiligheid en privacy;
 computer- en informatiedenken: leren hoe je online zoekvragen formuleert;
 ouders in een vertrouwde omgeving laten leren;
 ouders elkaar als kennisdelers laten herkennen.

 Ouders zijn meteen enthousiast over een thema dat echt bij hen leeft.
 De meeste ouders hebben een eigen smartphone en eigen tablet thuis.
 De meeste ouders maken al duidelijke regels en afspraken met hun  

kinderen over het gebruik ervan. Anderen vinden dit moeilijker. Zo worden er 
tips en tricks uitgewisseld.
 Er is een durf om vragen te stellen, ervaringen te delen en kritisch  

na te denken.
 Over het algemeen is er een vlotte omgang met digitale media via smartphone, 

tablets, televisie, laptop (eigen taal).
 Na de sessie worden er nog concrete vragen gesteld over veiligheid online. 

Deze beantwoorden we individueel. 

BEVINDING
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MATERIAAL

VOORKENNIS 
BEGELEIDER

LEERKANS

GETEST IN  
Oudergroep Huis van het Kind Antwerpen-Kiel

Online entertainment

Een praatsessie over wat je gratis en online kan vinden 

om te ontspannen, zowel voor ouders als kinderen: de 

publieke omroep online, podcasts, educatieve spelletjes, 

muziekkanalen en sport voor ouder en kind. Het doel is 

om ouders te prikkelen en te enthousiasmeren om samen 

op zoek te gaan naar een kwalitatief ontspanningsaanbod 

voor het hele gezin.

 app-icoontjes;
 tablets en/of eigen devices;
 wifiverbinding.

 Je kan werken met apps.
 Je kan werken met verschillende devices.
 Je kan verbinding maken met het wifinetwerk.
 Je bent geïnformeerd over het thema: 

Apps: Stievie, Netflix, Youtube, Spotify, Ketnet Junior, VTM, VTM Kids, 7 
Minutes Workout, 7 Minutes Workout for Kids, Slim Koken, YouTube Kids, 
Google podcasts

 knoppenkennis en navigeren;
 mediawijsheid: leren hoe je een app veilig download;
 ouders positief prikkelen en vanuit het aangename de digitale stress of  

angst wegnemen;
 ouders in een vertrouwde omgeving laten leren;
 ouders elkaar als kennisdelers laten herkennen.

 Ouders zijn meteen enthousiast over het thema. 
 Het werken met de tablets en iPads verloopt relatief vlot. Wie iets niet begrijpt, 

stelt spontaan een vraag en mama’s helpen elkaar onderling. 
 Veel apps zijn nog niet gekend. Veel mama’s maken foto’s van de app-icoontjes 

en ter plekke worden heel wat apps gedownload op het eigen toestel: Ketnet 
Junior, VTM Kids, 7 Minute Workout for Kids, … 
 Mama’s hebben veel vragen rond privacy en kinderveiligheid op verschillende 

apps, YouTube in het bijzonder. 
 Eén mama is heel zwak qua taal en ook digitaal, zij krijgt één-op-éénondersteu-

ning van een begeleider. De rest van de groep kan vlotter mee.
 Er is durf om vragen te stellen, ervaringen te delen en kritisch na te denken.

BEVINDING

LET OP

Bij laag digitaal niveau van de groep:
 Laat de ouders de apps eerst samen bekijken op een tablet en laat hen dan pas 

experimenteren.
 Begeleid stap per stap.

SESSIE
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GETEST IN  
Ouder-kindgroepen in Huis van het Kind  
Antwerpen-Kiel, Antwerpen-Luchtbal en  
Antwerpen-Noord De Wijk

MATERIAAL

VOORKENNIS 
BEGELEIDER

LEERKANS

Green screen

Een green screen is een groen scherm dat je als achter-

grond gebruikt om foto’s te maken. Achteraf of op het 

moment zelf kan je met een app een achtergrondfoto 

invoeren zodat het lijkt alsof die foto op een bijzondere 

plek is getrokken. We laten de ouders zelf in de app de foto 

maken en eventueel ook een achtergrondfoto kiezen. Met 

sommige apps lukt het ook met andere kleuren dan groen.

 een of meerdere devices;
 een app zoals Chromavid, een groene achtergrond (of met Chromavid kan 

je ook een gekleurde achtergrond, gekleurde voorwerpen of kledij gebruiken in 
groen, rood, blauw of geel);
 wifiverbinding.

 Je kan werken met apps, bijvoorbeeld Chromavid.
 Je kan werken met verschillende devices of met het eigen medewerkerstoestel.
 Je kan verbinding maken met het wifinetwerk.
 Informatie over green screens: zie video www.chromavid.com 
 Informatie over recht op afbeelding:

www.storylab.be/RechtOpAfbeelding
www.mediawijs.be/tools/recht-afbeelding 

 knoppenkennis en navigeren;
 ouders positief prikkelen en vanuit het aangename de digitale stress of  

angst wegnemen;
 ouders in een vertrouwde omgeving laten leren;
 ouders elkaar als kennisdelers laten herkennen.

DIGITALE TOOL

 heel eenvoudig om mee te werken;
 weinig voorbereidingstijd;
 heel populair bij ouders en kinderen;
 zorgt voor leuke sfeer;
 eenvoudige leerkans.

BEVINDING

LET OP

Voorzie tijdens de sessie tijd om foto’s aan de ouders te bezorgen,  
bijvoorbeeld via e-mail, ter plaatse printen, via Whatsapp, ... 
Of laat de foto’s meteen maken met het eigen toestel. 
Dat zijn allemaal ook leerkansen.
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MATERIAAL

VOORKENNIS 
BEGELEIDER

LEERKANS

GETEST IN  
Ouder-kind-kookworkshop

Mentimeter - quiz
Mentimeter is een online polling- en presentatietool. Maak 

vooraf vragen aan op de website van Mentimeter in de 

vorm van een korte presentatie. Tijdens de groepssessie 

projecteer je de vragen. De ouders maken een wifiverbin-

ding met hun eigen toestel of tablet. Ze openen dan de 

website van Mentimeter of de Mentimeter-app en geven 

een zescijferige code in die in de presentatie is opgenomen. 

Per vraag geven ze hun antwoord in. Alle antwoorden 

verschijnen in real time op de Mentimeter-website en 

projecteer je. Afhankelijk van het type vraag gaat het om 

een grafiek, een woordenwolk, een diagram,…

 een laptop;
 een beamer;
 eigen devices en/of tablets;
 een quizwebsite zoals Mentimeter of Kahoot;
 wifiverbinding.

 Je kan werken met websites.
 Je kan eventueel werken met verschillende devices of met het 

eigen medewerkerstoestel.
 Je kan verbinding maken met het wifinetwerk.
 informatie: www.mentimeter.com 

of alternatief: www.kahoot.com

 knoppenkennis en navigeren;
 ouders positief prikkelen;
 ouders in een vertrouwde omgeving laten leren.

 heel eenvoudig om mee te werken;
 weinig voorbereidingstijd;
 zorgt voor leuke sfeer;
 eenvoudige leerkans;
 leuke en veilige manier om een groepsgesprek te starten.

BEVINDING

DIGITALE TOOL
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GETEST IN  
Ouder-kind-groep, kookworkshop

MATERIAAL

VOORKENNIS 
BEGELEIDER

LEERKANS

Voorbeeld van leuke app 

De Receptenmaker is een handige recepten-app met 

schrift- en fotografeerfunctie en is leuk om te gebruiken 

tijdens een kookworkshop. Het is een praktisch middel om 

je te laten inspireren, leuke recepten te delen met elkaar 

en favoriete recepten op te slaan. Aan de hand van een 

blanco sjabloon kan je zelf een recept bewaren door foto 

en tekst toe te voegen. Je kan ook recepten aanduiden als 

favoriet en toevoegen aan je eigen receptenboek. Je kan de 

app installeren op zowel smartphones als tablets.

 Receptenmaker-app; 
 een eigen device en/of tablets;
 wifiverbinding.

 Je kan werken met apps.
 Je kan werken met verschillende devices.
 Je kan verbinding maken met het wifinetwerk.
 informatie: 

Apps: Receptenmaker, Pepperplate, Slim Koken, VTM Koken, Libelle Lekker 
Magazine, Flair, ..

 knoppenkennis en navigeren;
 mediawijsheid: leren hoe je veilig download;
 ouders positief prikkelen door de mogelijkheden van apps te laten zien;
 ouders in een vertrouwde omgeving laten leren;
 ouders elkaar als kennisdelers laten herkennen.

DIGITALE TOOL

 eenvoudig om mee aan de slag te gaan;
 populair bij ouders omdat het praktisch en overzichtelijk is;
 leuke manier om recepten te delen met elkaar;
 bron van inspiratie.

BEVINDING
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MATERIAAL

VOORKENNIS 
BEGELEIDER

LEERKANS

GETEST IN  
Een oudergroep, Huis van Kind Antwerpen-Kiel

Online contactgegevens opzoeken

Tijdens een praatsessie over contact met de school en de 

verschillende personen in de school, laten we ouders hun 

eigen toestel gebruiken om te kijken welke informatie ze 

online kunnen terugvinden. Eerst maken ze wifiverbinding. 

Dan zoeken ze aan de hand van een kleine vragenlijst op 

hun eigen tempo de antwoorden op. De vragen gaan over 

telefoonnummers, of de school van hun kind een facebook-

pagina heeft, wie wie is op de school, of er online fotoal-

bums van schoolactiviteiten bestaan, …

 vragen ter plekke of op voorhand formuleren
 eigen devices en/of tablets
 wifiverbinding

 Je kan online informatie opzoeken.
 Je kan verbinding maken met het wifinetwerk.
 In mindere mate: kunnen werken met verschillende toestellen.

 knoppenkennis en navigeren;
 ouders in een vertrouwde omgeving laten leren;
 ouders elkaar als kennisdelers laten herkennen.

 heel eenvoudig;
 weinig tot geen voorbereidingstijd;
 concrete en nuttige leerkans.BEVINDING

DIGITALE TOOL

LET OP

 Een goede begeleiding is belangrijk om in de gaten te houden of ouders mee 
zijn of niet. Als je niet genoeg begeleiders hebt, laat digitaal sterkere ouders dan 
samenwerken met minder digitaal sterke ouders, zodat ze elkaar kunnen helpen. 
 Geef ouders voldoende tijd, volg wat ze online doen en help hen stap voor stap 

verder.
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GETEST IN  
Praatgroep

MATERIAAL

VOORKENNIS 
BEGELEIDER

LEERKANS

Voorbeeld van een  

eenvoudige app 

Tijdens een praat- en doesessie laten we ouders aan de 

beurt komen aan de hand van een handige app waarop een 

rad staat. In het rad laat je de ouders de namen van alle 

aanwezigen invullen. Vervolgens draaien de ouders om de 

beurt aan het rad om te bepalen wiens beurt het is om iets 

te zeggen of te doen. Het introduceert een leuk spelele-

ment in een sessie en vormt een minikans om iets digitaal 

bij te leren.

 één device;
 een ‘rad’-app zoals Decide now, Decision Helper, My Decision Wheel.

 Je kan een app downloaden.
 Je kan verbinding maken met het wifinetwerk.

 knoppenkennis;
 positief prikkelen.

DIGITALE TOOL

 Een erg eenvoudige app die nauwelijks voorbereidingstijd vraagt;
 Een leuk spelelement voor een groepssessie.

BEVINDING
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GETEST IN  
Onthaal, Huis van het Kind Antwerpen-Kiel

MATERIAAL

VOORKENNIS 
BEGELEIDER

LEERKANS

Bezoekers laten meekijken op 

het computerscherm
Als je als onthaalmedewerker iets voor de bezoeker 

opzoekt, draai je het computerscherm zodat de bezoeker 

kan meekijken. Als er tijd voor is, kan je ook stap voor 

stap aanwijzen wat je opzoekt en hoe je dat doet. Hoe je 

navigeert op een website en hoe je de zoekvragen formu-

leert in de zoekmachine om op een website te komen, zijn 

erg nuttig om te laten zien. Eventueel, wanneer dit past,  

kan je de bezoeker via een losstaand toetsenbord zelf ook 

de nodige gegevens op een website laten invullen. 

 een computer met een scherm dat kan draaien of dat zijwaarts staat opgesteld;
 eventueel een tweede beeldscherm;
 eventueel een losstaand toetsenbord.

 Je kan online opzoeken.

 computer- en informatiedenken: leren hoe je online zoekvragen formuleert, 
welke informatie nuttig is, hoe je navigeert op een website;
 eventueel knoppenkennis.

DIGITALE TOOL

 Dit is een eenvoudige manier om ouders te laten zien hoe je gegevens opzoekt.
 Ouders zijn meestal geïnteresseerd om mee te kijken.
 Als alternatief kan je ook een tweede scherm gebruiken met de exacte kopie 

van het hoofdbeeldscherm. Dat staat dan standaard naar de bezoeker gedraaid. 
Het enige nadeel is dat de medewerker niet meer makkelijk op het scherm kan 
aanwijzen waar de bezoeker even moet meekijken. 

BEVINDING
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3.3 Tips en tricks tijdens de 
oefenkans 

Zorg ervoor dat ouders plezier hebben
Door plezier te maken, ontstaat er een positieve 
groepssfeer en creëer je een veilige omgeving. Een 
veilige omgeving zorgt ervoor dat ouders durven 
experimenteren, falen en opnieuw proberen. En 
daardoor komer ze er versterkt uit.

Een oefenkans is dus geslaagd als ze aangenaam is, 
als ouders positiever tegenover het digitale staan en 
als ze in de toekomst geneigd zijn een aantal zaken 
zelf uit te proberen of hulp te vragen, in plaats van 
het digitale de rug toe te keren. 

Bekrachtig ouders positief
Zeg ouders dat ze goed bezig zijn, spoor hen aan 
om verder te gaan of bevestig dat het prima is wat 
ze doen. Zeker voor absoluut digitale leken betekent 
het uitvoeren van elk oefenkansje een kleine over-
winning waar ze ook gesterkt in mogen worden.

Formuleer kleine stapjes
Merk je dat een ouder echt niet mee is, dan is het 
belangrijk om je uitleg in zo klein mogelijke stapjes 
te verdelen. Kortom: vereenvoudig je instructies 
door meerdere tussenstappen toe te voegen, 
zelfs al lijken deze tussenstappen overbodig of 
te eenvoudig. Wat voor jou evident is, is dat niet 

voor een beginner. Vragen of ouders het begrepen 
hebben is geen goed idee. Iedereen is geneigd daar 
meteen ‘ja’ op te antwoorden. Doe iets voor en laat 
het de deelnemers het daarna zelf proberen. Zo zie 
je meteen of mensen het echt begrijpen.

Hang niet de expert uit
Prikkel ouders door dingen samen uit te proberen. 
Als een ouder met een digitale vraag komt en je 
weet het antwoord niet, ga dan niet eerst even 
apart uitzoeken hoe het juist zit. Laat de ouder 
meekijken hoe jij zoekt. Daarin schuilt de leerkans.

Zoek bijvoorbeeld mee in de telefooninstellingen 
van het toestel van de ouder, typ je digitale vraag 
in een zoekmachine, navigeer mee op een website. 
Als je het zelf echt niet weet, probeer je zo goed 
mogelijk door te verwijzen. Ook al verwacht een 
ouder een antwoord van jou, het is normaal dat je 
niet alles weet.

Laat ouders van elkaar leren
Ouders kunnen niet altijd en blijvend bij jou terecht 
met alle mogelijke digitale vragen. Vaak zijn er 
mensen in hun omgeving die evengoed met hun 
vraag aan de slag kunnen. Het probleem is dat 
mensen die digitaal niet mee zijn, vaak niet weten 
hoe ze hun vraag moeten formuleren. Soms is 
er ook een gevoel van schaamte. Het digitale is 
immers overal. Iemand die niet mee is, lijkt van 
een andere planeet te komen. Althans, dat is hoe 
sommige mensen zich voelen. 



28

Spreek daarom andere ouders aan op hun kennis 
en vaardigheden. Door te laten zien dat het heel 
normaal is om hulp te vragen, wordt het na een 
tijdje een reflex om bij anderen te rade te gaan. 

Bovendien is het soms makkelijker als een ouder 
even in de eigen taal iets aan een andere ouder 
kan vragen. Daarmee is een eerste drempel om iets 
online bij te leren al weggewerkt.

Besteed aandacht aan mediawijsheid
Iemand die weet hoe de toetsen te bedienen, vlot 
op websites kan surfen en apps kan downloaden, 
heeft daarom nog geen idee welke gevolgen zijn 
gedrag online heeft. Sommigen beseffen zelfs niet 
dat er gevolgen kunnen zijn. 

Maak mensen attent op de mogelijke risico’s.  
Zo kan je hen overtuigen om verantwoord online 
aan de slag te gaan. Mensen die daarentegen 
het internet als één gevaarzone zien, vertrouwen 
sneller iemand die oog heeft voor veiligheid. 

Mensen zijn leergierig als het gaat om privacy-
instellingen. Ze leren een online-aanbod 
wantrouwen als het te mooi oogt om waar te 
zijn, als het gaat om het delen van persoonlijke 
gegevens, … 

3.4 Aandachtspunten 

Hou het eenvoudig
Een oefenkans vraagt minder tijd en is in meer 
situaties mogelijk dan je denkt. Zo kan je relatief 
makkelijk iemand met het wifinetwerk laten 
verbinden: laat de persoon met jouw hulp zelf de 
openingsuren opzoeken, een QR-code scannen met 
contactgegevens van een medewerker, op Google 
Maps een route laden zodat deze ook offline 
beschikbaar is. Elke minikans is een oefenkans.

Digitaliseer gericht
Bied een oefenkans alleen aan op een plek en 
moment als het zinvol is. Als ouders bijvoorbeeld 
gestresseerd zijn tijdens een ‘meld je aan’-moment, 
kan je beter geen oefenmoment inlassen. 

Hou rekening met de ouder-kind 
dynamiek
Kinderen kunnen vaak al op erg jonge leeftijd vlot 
met allerlei toestellen werken. Vaak hebben ze geen 
idee wat de mogelijke gevolgen zijn van hun online 
gedrag en kan je dus niet spreken van digitaal gelet-
terde kinderen. Voor de ouders voelt het niet fijn 
dat ze online minder kunnen dan hun kinderen. 

Daarom is het niet altijd een goed idee als ouders 
en kind dezelfde taak op zich nemen tijdens de 
oefenkans. Met twee achter één tablet of computer 



29

kan ervoor zorgen dat het kind meer online bezig 
is dan de ouder en dat de ouder niets bijleert. Wel 
een goed idee is om ouder en kind een verschil-
lende rol te geven. Als je aan de slag gaat met een 
Green screen kan de ouder bijvoorbeeld het toestel 
vasthouden, in de app navigeren, de foto’s trekken 
en de foto’s daarna doorsturen. Het kind kan mee 
een leuke achtergrond kiezen en voor de foto’s 
poseren. Plezier voor allebei en de ouder heeft met 
andere taken ruimte en tijd om te leren. 

 

Hou rekening met het taalniveau
Zeker als je doelgroep weinig of bijna geen Neder-
lands begrijpt, of niet kan lezen of schrijven, is het 
belangrijk om de juiste oefenkansen aan te bieden. 

Test samen eens een vertaalapp of gebruik Google-
afbeeldingen om het gesprek te ondersteunen. 
Laat mensen de weerbericht-app op hun telefoon 
zoeken. Gebruik de spraaktechnologie op je 
telefoon. Werk met filmpjes. 

Zorg voor voldoende interactie
In een groepssessie verwachten mensen contact, 
uitwisseling en interactie. Hou daarmee rekening 
wanneer je jouw digitale actie of werkvorm kiest. 
Gebruik bijvoorbeeld de online quiz. Vragen kan 
je individueel of per twee beantwoorden en 
antwoorden verschijnen meteen voor de hele 
groep. Dat zorgt voor verrassingen en plezier.  
Zo leren mensen zonder dat ze het opmerken. 

Gebruik bijvoorbeeld de Blue-bots (dat zijn robotjes 
waarmee je leert programmeren) in groep. Beam 
(projecteer) wat er gebeurt, zodat iedereen mee 
kan volgen. Laat mensen ook eens per twee 
werken. Beperk sowieso de tijd van individuele 
oefenkansen op het eigen toestel en voorzie 
voldoende terugkoppeling naar de groep.

Zie het digitale als middel, niet als doel
Oefenkansen zijn een positieve prikkeling om 
ouders digitaal te versterken. Je laat zien wat online 
allemaal kan, welke kansen het digitale biedt en hoe 
het hun leven eenvoudiger en leuker kan maken. 

Benadruk dat en ga er zelf ook op die manier mee 
om. Een terugkerende kleine oefenkans in de 
reguliere werking van het Huis van het Kind heeft 
wellicht méér effect dan een klassieke workshop 
waar mensen ‘klassiek’ leren en even snel weer 
vergeten wat ze geleerd hebben. 

3.5 Digitale drempels wegwerken

Medewerkers van de Huizen van het Kind kunnen 
bij zichtzelf digitale drempels ervaren. Die digitale 
drempels overwinnen en wegwerken is echt wel 
mogelijk. Ideeën en argumenten pikken we op 
vanuit onze praktijkervaringen. 
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‘Ik kan en ken zelf weinig van het 
digitale’
Sommige medewerkers voelen zich onzeker over 
hun kennis en vaardigheden, en vinden dat een 
reden om met het digitale niet aan de slag te gaan. 

Maar! Wanneer je niet té veel kent of kan online, 
ben je net heel geschikt om samen met de bezoeker 
op zoek te gaan, om te experimenteren en met 
vallen en opstaan dingen uit te proberen. Je valt 
niet in de experten-valkuil: ik weet het en jij niet, 
ik zal je zeggen hoe het moet. Wel integendeel: je 
staat open om te proberen, je bent de uitgelezen 
persoon om anderen te laten leren. 

 Je ontwikkelt aangepaste digitale acties. 
 Je wisselt kennis uit met collega’s.  
 Je vraagt makkelijk hulp. 

‘Ik vertrouw het digitale niet’
Sommige medewerkers wantrouwen de digitale 
wereld. Bijvoorbeeld om privacy- en veiligheids-
overwegingen of omdat ze automatisering niet zien 
zitten … 

Maar! Die kritische ingesteldheid werkt als 
educator in je voordeel. Je beseft het belang van 
online veilige keuzes te maken. 

 Je bent kritisch en geeft die ingesteldheid mee 
aan de bezoeker. Zo werk je niet alleen aan digitale 
geletterdheid maar ook aan mediawijsheid.  
 Je voorziet in acties die inspelen op de nood 

aan voorzichtigheid. 

‘Het is mijn probleem en taak niet’
Dat is zo. Maar! Als praktijkmens zit je op de huid 
en de vraag van mensen, in de concreetheid van 
hun echte leven. Van daaruit is de kans dat je 
mensen kan versterken vele malen groter dan 
wat men in klassieke educatiecontexten aanbiedt. 
In de context van jouw praktijk zullen en kunnen 
mensen echt iets bijleren. Als bovendien niet alleen 
de Huizen van het Kind maar alle diensten waar 
kwetsbare ouders terecht kunnen, mee inzetten op 
kleine digitale oefenkansen, worden echt stappen 
vooruit gezet om mensen in te sluiten in onze digi-
taliserende wereld. 
 Opgroeien en opvoeden betekent ook opgroeien 

met digitale media. Je neemt als en vanuit het Huis 
van het Kind hierbij een belangrijke rol op.  
 Je maakt mensen erop attent dat online vele 

kansen te grijpen zijn. Dat meegeven versterkt 
ouders in hun rol. 
 Je bent deel van het geheel. Samen maken we 

mensen sterker. 
 Je ervaart samen met je doelgroep drempels 

en signaleert deze. Zo weten we welke de moeilijke 
websites of toepassingen zijn.

 ‘Ik heb geen tijd’
Akkoord. Maar! Een digitale oefenkans voorzien, 
vraagt niet per se extra tijd. Bovendien win je later 
tijd omdat ouders zelf online aan de slag kunnen. 
 Je kiest zelf welke digitale oefenkansen je inzet. 
 Er zijn oefenkansen die alleen de eerste keer 

een tijdsinvestering vragen. 
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Vormingplus is een sociaal-culturele organisatie die volwassenen uitnodigt om te leren 
in hun vrije tijd. Daarmee willen we bekomen dat mensen sterker staan in het leven en 
mee de samenleving vorm geven. “Alle mensen moeten zelf en in alle vrijheid, maar ook 
met respect voor mekaar en voor de planeet, gelijkwaardig kunnen deelnemen aan een 
verdere opbouw van de maatschappij.” 

Dit doen we door de participatie van alle mensen en groepen te bevorderen en organi-
seren om samen de maatschappelijke problemen en uitdagingen aan te pakken. We 
vinden het dan ook belangrijk dat we dicht bij de leefwereld van de mensen contexten 
creëren die leiden tot interactie, ontmoeting, leerkansen en engagement voor de 
maatschappij. 

Concreet focussen wij ons in het beleidsplan op negen verschillende operationele doelen, 
waarvan ‘E-inclusie in de Huizen van het Kind in de stad Antwerpen’ valt onder operati-
oneel doel 8: ‘iedereen mee in de digitale samenleving’. 

www.vormingplusantwerpen.be
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Basisprincipe 1: Laagdrempelige toegang 
De Huizen van het Kind bieden laagdrempelige 
toegang tot het internet door het openstellen van 
een wifinetwerk in ieder Huis van het Kind. 

Basisprincipe 2: Inclusief en op maat 
Ieder Huis van het Kind ontwikkelt een actieplan 
met digitale oefenkansen op maat van de eigen 
werking en van de digitale noden van hun doelpu-
bliek.  

Basisprincipe 3: Positieve leeromgeving 
De Huizen van het Kind focussen op het creëren 
van positieve leerervaringen met digitale media 
door het inbedden van digitale oefenkansen in de 
werking van iedere organisatie van het Huis.

Basisprincipe 4: Proeven van mediawijsheid
De Huizen van het Kind laten ouders en kinderen 
proeven van mediawijsheid door het opzetten van 
digitale oefenkansen die ingaan op opvoedings-
vragen over digitale media, ouders en kinderen. 

Basisprincipe 5: Met en voor elkaar
Als ontmoetingsplaats stimuleren de Huizen van het 
Kind de uitwisseling van digitale kennis en weder-
zijdse leerprocessen bij ouders en kinderen.

Basisprincipe 6: Ondersteuning van medewerkers
De Huizen van het Kind zorgen, samen met de 
e-inclusiecel van Stad Antwerpen, voor een onder-
steuning van de medewerkers en de vrijwilligers 
van de partners van de Huizen, zodat deze digitaal 
vaardig zijn om de digitale oefenkansen in de 
praktijk toe te passen.

Basisprincipe 7: Signaalfunctie
De organisaties in de Huizen van het Kind signaleren 
aan elkaar en aan het team e-inclusie van Stad 
Antwerpen als hun doelpubliek problemen onder-
vindt met digitale diensten. 

Basisprincipe 8: Samenwerking en kennisuitwisseling
De Huizen van het Kind zetten in op kennisuitwis-
seling en samenwerking door hun digitale oefen-
kansen te bespreken in bestaande interne en 
externe overlegstructuren. Waar mogelijk werken 
de Huizen van het Kind samen met andere orga-
nisaties, en wijzen ze hun doelpubliek door naar 
e-inclusie-actoren in de wijk.

VISIETEKST
Digitale oefenkansen in de Huizen van het Kind te Antwerpen     november 2018

BIJLAGE

Situering: digitale oefenkansen  
in de Huizen van het Kind

Digitale media zijn aanwezig in ieder aspect van het 
leven van (aanstaande) ouders en kinderen.  
Bijvoorbeeld: ouders vragen toelagen online aan 
en krijgen de punten van hun kinderen via online 
platformen zoals Smartschool. Inschrijven voor het 
oudercontact of het vinden van een plaats op een 
school gebeurt via online registratieplatformen. 
Informatie over buitenschoolse activiteiten is online 
te vinden. Kinderen en ouders communiceren 
onderling en met elkaar steeds vaker digitaal … 
Niet mee zijn met digitale media, bijvoorbeeld door 
een gebrek aan toegang, onvoldoende vaardig-
heden, een gebrek aan zelfvertrouwen, niet weten 
hoe en welke ‘digitale’ leefregels je best opstelt 
voor je kind, maakt je als ouder en als kind minder 
weerbaar en kwetsbaar voor sociale uitsluiting. 

De Huizen van het Kind hebben als opdracht alle 
ouders, kinderen en iedereen die met de opvoeding 
te maken heeft, te ondersteunen in het opvoedings-
proces en een zo ruim mogelijk ondersteunings-
aanbod te creëren voor bestaande en aanstaande 
gezinnen. Een goede ontwikkeling van het kind 
en van de ouder(s) betekent voldoende mogelijk-
heid krijgen om ten volle te kunnen participeren 
in de samenleving, waarvan het leren omgaan met 
digitale media ondertussen een cruciaal aspect is.

De Huizen van het Kind kunnen als opvoedings-
ondersteunend samenwerkingsverband op  
verschillende manieren bijdragen bij het media-
wijzer maken van ouders en kinderen. De Huizen 
van het Kind zijn een van de vele socio-culturele 
actoren die inzetten op het creëren van digitale 
oefenkansen en positieve leerervaringen voor 
ouders en kinderen. 

Acht basisprincipes

De visie van de Huizen van het Kind inzake digitale 
oefenkansen gaat uit van acht basisprincipes. 
Hiermee kunnen de medewerkers en de vrijwilligers 
actieplannen uitwerken om digitale oefenkansen te 
voorzien binnen het eigen Huis.
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Toelichting van de 8 basisprincipes

Basisprincipe 1 
Laagdrempelige toegang 

Om bezoekers van de Huizen van het Kind volop te 
kunnen ondersteunen, is kwaliteitsvolle toegang 
tot digitale media een eerste stap. Ieder Huis zet 
daarom in op de volgende vier zaken:

1. Laagdrempelige toegang tot het internet door 
het openstellen van een wifinetwerk.
2. Een ‘bring your own device’-aanpak (‘breng je 
eigen toestel’-aanpak) waarbij bezoekers met hun 
eigen mobiele telefoons aan de slag gaan in een 
van de digitale oefenkansen in het huis. Dit is een 
meerwaarde omdat het een vertrouwd apparaat is 
en omdat de bezoekers hier thuis verder mee aan 
de slag kunnen, wat hun autonomie in de thuisom-
geving versterkt.
3. Het organiseren van digitale oefenkansen waarbij 
bezoekers kunnen proeven van nieuwe en verschil-
lende digitale media. 
4. Doorverwijzing naar webpunten of andere 
openbare computerruimten in organisaties in het 
Huis of in de wijk voor bezoekers die meer met 
digitale media aan de slag willen.

Basisprincipe 2 
Inclusief en op maat 

De opdracht van de Huizen van het Kind is alle 
ouders, kinderen en iedereen die met de opvoeding 
te maken heeft, te ondersteunen in het opvoedings-
proces. Er is geen ‘one-size-fits-all’-methode om 
ouders en kinderen digitaal weerbaar te maken. 
De Huizen van het Kind zetten daarom in op een 
aanpak en aanbod op maat van (1) de specifieke 
werking van iedere organisatie in een Huis van het 
Kind; en (2) de digitale noden en behoeften van 
de verschillende segmenten van het doelpubliek. 
De digitalisering van onze maatschappij gaat snel. 
De Huizen van het Kind gaan daarom uit van een 
flexibel actieplan, dat ad hoc wordt aangepast om 
te blijven inspelen op de specifieke ondersteunings-
noden van de ouders en kinderen. 

Concreet betekent dit dat er jaarlijks per Huis 
samen met de partners van het Huis een actieplan 
voor digitale oefenkansen wordt opgemaakt en 
nadien opgevolgd. Dit plan houdt rekening met:

1. De eigenheid van iedere organisatie: doel van 
de werking, onthaalfunctie, vrijwilligerswerking, 
permanentie in het huis, individueel of groepsge-
bonden werking, …
2. De eigenheid van de bezoekers: leeftijdscate-
gorie, kwetsbaarheid, taalnoden, socio-economi-
sche kwetsbaarheid, tijd die ze aanwezig zijn in het 
huis, …
3. De digitale noden en vragen van de bezoekers: 
welke vragen hebben ouders, welke vragen hebben 
kinderen, over welke digitale diensten geven ouders 
problemen aan, welke mediawijze vragen hebben 
ouders en kinderen, welke digitale noden en vragen 
krijgen de medewerkers aan de onthaalfunctie, …

Basisprincipe 3 
Positieve leeromgeving 

De meest voorkomende drempels om met digitale 
media aan de slag te gaan zijn: het niet durven, 
willen of kunnen gebruiken van digitale media of 
het nut van digitale media niet inzien. De Huizen 
van het Kind zetten daarom in de eerste plaats in 
op het creëren van positieve leerervaringen en een 
aangename kennismaking met digitale media bij 
hun bezoekers, door het inbedden van laagdrempe-
lige digitale oefenkansen in de werking van iedere 
organisatie van het Huis. Ieder Huis zet in op:

1. Digitale oefenkansen die een positieve prikkel 
geven aan ouders en kinderen.
2. Digitale oefenkansen die de meerwaarde van 
digitale media in de kijker zetten. 
3. Digitale oefenkansen die inzetten op het ontwik-
kelen van soft skills bij kwetsbare ouders, d.w.z. 
vergroten van het zelfvertrouwen, stimuleren van 
durf, het wegnemen van faalangst, enz. 

Basisprincipe 4 
Proeven van mediawijsheid

De alomtegenwoordigheid van digitale media in ons 
leven, leidt tot heel wat opvoedingsgerelateerde 
vragen. Bijvoorbeeld: Hoe lang mag ik mijn kind 
laten gamen? Wat is een goede schermtijd voor een 
kleuter van 3 jaar? Wat doe ik als mijn kind online 
gepest wordt? Hoe weet ik als ouder, en als kind, 
wat fake news is en wat echt nieuws is? 
In Vlaanderen gebeurt er reeds heel wat rond deze 
mediawijze thema’s. Mediawijs, het Vlaams Kennis-
centrum voor Mediawijsheid, biedt toegang tot een 
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hele reeks informele en formele vormingen (www.
mediawijs.be). De Huizen van het Kind willen hierbij 
een versterkende rol spelen en ouders en kinderen 
laten proeven van mediawijsheid door in te zetten 
op digitale oefenkansen gericht naar mediagerela-
teerde opvoedingsvragen van ouders. Het kan gaan 
om schermtijd, cyberpesten, gaming, apps voor 
kleuters, efficiënt gebruiken van zoekmachines, 
kritisch leren omgaan met media-inhouden, recla-
mewijsheid,… . Deze thema’s kunnen eventueel ook 
besproken worden met ouders en kinderen zelf.

Basisprincipe 5:  
Met en voor elkaar

Ondersteuningsnetwerken – mensen uit de buurt, 
in een organisatie, op het werk, op school… – zijn 
cruciale partners om vandaag bij te kunnen blijven 
met de snelheid waarmee ons leven digitaliseert. 
Vrienden, kennissen, collega’s, medeleerlingen 
delen vaak op een informele en onbewuste manier 
hun digitale kennis en ervaringen uit. De Huizen 
van het Kind zijn als ontmoetingsplaats een ideale 
locatie om de uitwisseling van digitale kennis bij 
ouders en kinderen te faciliteren en te stimuleren. 
De Huizen van het Kind zetten daarom in op: 

1. Digitale oefenkansen die de uitwisseling van 
kennis en ervaringen tussen ouders stimuleert.
2. Digitale oefenkansen die wederzijdse leerpro-
cessen tussen ouders en kinderen stimuleert. 

Basisprincipe 6:  
Ondersteuning van medewerkers

Het goed ondersteunen van het doelpubliek van de 
Huizen van het Kind, kan alleen als de medewerkers 
en vrijwilligers van de partners binnen de Huizen 
voldoende gewapend zijn om deze ondersteuning 
te bieden. De vormingsnoden worden jaarlijks bij 
de opmaak van het actieplan in kaart gebracht. De 
Huizen van het Kind zorgen, samen met het team 
e-inclusie van Stad Antwerpen, voor een ondersteu-
ning van de medewerkers en vrijwilligers, aan de 
hand van verschillende mogelijkheden:

 De partners kijken eerst naar het intern 
vormingsaanbod rond digitale ondersteuning voor 
de eigen medewerkers en vrijwilligers.
 Een formele train-the-trainer georganiseerd 

door Stad Antwerpen voor medewerkers en vrijwil-

ligers die zich hiervoor kandidaat stellen.
 Informeel kennisoverleg in de Huizen van het 

Kind tussen de medewerkers en vrijwilligers die 
digitale oefenkansen opzetten.
 Formele korte kennisdeling met alle medewer-

kers over het verloop van de digitale oefenkansen 
tijdens het partneroverleg. 

Basisprincipe 7:  
Signaalfunctie

De Huizen van het Kind zetten in op het creëren 
van digitale oefenkansen die aansluiten bij (1) 
de opdracht van de Huizen van het Kind en hun 
opvoedingsondersteunende rol; (2) de eigenheid en 
werking van iedere organisatie in de Huizen van het 
Kind. De digitalisering van de publieke en private 
dienstverlening, bijvoorbeeld de online Kinderop-
vangzoeker, het A-loket van Stad Antwerpen, de 
online aanvraag van de studietoelage, … creëren 
een extra drempel voor een deel van het doelpu-
bliek van de Huizen van het Kind. Het opvangen 
van deze problemen is de verantwoordelijkheid van 
de organisatie die digitaliseert. Wel engageren de 
Huizen van het Kind zich tot het volgende: 

Stap 1: Bij digitalisering van de diensten van een 
van de partners met een gevolg voor de gezinnen, 
wordt dit besproken met de partners van de Huizen 
van het Kind.
Stap 2: Als een van de partners hun dienst digitali-
seert met een gevolg voor de gezinnen, moet deze 
partner bekijken of het nodig is dat hier digitale 
oefenkansen aan gekoppeld wordt (zoals het 
versterkend begeleiden) om de drempel voor de 
bezoekers en ook voor de medewerkers te verlagen. 
Stap 3: Bij problemen rond digitalisering wordt dit 
binnen de betreffende partnerorganisatie gesigna-
leerd.
Stap 4: Bij problemen rond digitalisering kan dit 
ook altijd naar het team e-inclusie van de stad 
Antwerpen worden gesignaleerd.

Basisprincipe 8:  
Samenwerking en kennisuitwisseling

De Huizen van het Kind verschillen onderling 
sterk waardoor ieder Huis een actieplan op maat 
van zijn eigen werking ontwikkelt. Ieder Huis zit 
eveneens ingebed in een wijk met een specifieke 
context en een regio-gebonden mix van bewoners 
en organisaties, waarvan sommigen reeds inzetten 
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op het ondersteunen van de wijkbewoners bij hun 
gebruik van digitale media. Het delen van kennis en 
ervaringen is een must om praktijkgericht te leren 
over wat wel werkt en wat niet werkt. 

De Huizen van het Kind zetten daarom actief in op 
kennisdeling op drie niveaus, in bestaande overleg-
structuren: 

1. Interne kennisdeling in het Huis 
Op het partneroverleg worden de ervaringen met 
de digitale oefenkansen een vast agenda-item. De 
partners die een digitale oefenkans organiseren, 
geven aan de andere partners aan wat wel werkt 
en wat niet. De opvolging van het actieplan van het 
Huis wordt besproken. 

2. Interne kennisdeling tussen de Huizen van  
het Kind 
Op het coördinatorenoverleg worden de ervaringen 
met de digitale oefenkansen een vast agenda-item. 
De coördinatoren geven per huis weer wat de 
belangrijkste succes- en faalfactoren zijn. 

3. Externe kennisdeling 
In overleg met partners uit de wijk geven de Huizen 
van het Kind aan welke digitale oefenkansen 
zij creëren, en signaleren ze de voornaamste 
problemen die hun doelpubliek ondervindt met 
digitale diensten. 

Randvoorwaarden 

Om bovenstaande basisprincipes te kunnen reali-
seren, moeten verschillende randvoorwaarden 
ingelost zijn. 

Randvoorwaarden - laagdrempelige toegang
1. 
 Installatie van een open wifinetwerk voor de 

bezoekers van de Huizen van het Kind.
 Toegang tot openbare computer(s), bij de 

Huizen van het Kind waar dit past in de vaste 
indeling.
 Gebruik van laptops, tablets of andere digitale 

media in functie van digitale oefenkansen.

2. Aanwijzen van een verantwoordelijke per 
Huis die op de hoogte is van het materiaal en dit 
materiaal ook up to date houdt. In tweede instantie 
weet deze persoon bij wie en waar men terecht kan 
bij technische problemen. 

3. De medewerkers en vrijwilligers van de partners 
binnen de Huizen moeten tijd en ruimte krijgen 
voor leermomenten rond digitale oefenkansen.

Randvoorwaarden - signaalfunctie
4. Stad Antwerpen, team e-inclusie, creëert duide-
lijkheid over de opvolging van de signaalfunctie 
over drempels in de digitale dienstverlening van  
de stad. 
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Meer info
Zin om iets gelijkaardigs op te zetten, 
met of zonder ons?

Vormingplus regio Antwerpen 
e-mail info@vormingplusantwerpen.be
tel. 03 230 33 03 
www.vormingplusantwerpen.be


