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Algemene informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Internet heeft in de afgelopen jaren de manier waarop we leven, werken en
communiceren ingrijpend veranderd. Natuurlijk hoeft niet iedereen een internet-
specialist te worden, maar de vaardigheden om internet te kunnen gebruiken wor-
den wel steeds meer een voorwaarde om goed te functioneren in (vrijwilligers-)
werk, opleiding en privé-leven. Bepaalde groepen mensen (allochtonen, ouderen
en laagopgeleiden) zijn momenteel met een inhaalslag bezig. Zij willen kennisma-
ken met deze nieuwe, fascinerende wereld. Voor hen is laagdrempelig, stap-voor-
stap-lesmateriaal onontbeerlijk. Wegwijs in de wereld van internet is een begin-
nerscursus, bedoeld voor mensen die nog geen ervaring met internet hebben. Het
is geschikt voor zelfstudie én voor gebruik in cursussen.

Derde, herziene versie

Bij het samenstellen van de derde, herziene versie van Wegwijs in de wereld van
internet is dankbaar gebruikgemaakt van de vele waardevolle reacties van docen-
ten. De Leesbladen, de Werkbladen en de WWW-adressen zijn geactualiseerd maar
de onderwerpen zijn ongewijzigd gebleven. Het boek is gebaseerd op Windows XP,
Internet Explorer 6 en Outlook Express 6. 

Gebruik in cursussen

Wegwijs in de wereld van internet is geschikt voor gebruik in cursussen voor cursis-
ten van ROC’s (KSE-niveau 1-2 en niet-Nederlandstalige volwassenen NT2-niveau 2
en hoger). Daarnaast is het boek bruikbaar in cursussen voor volwassenen (onder
anderen ouderen en allochtonen) die gegeven worden in buurthuizen, diensten-
centra, volksuniversiteiten en digitale trapveldjes. De cursisten moeten wel
beschikken over de basisvaardigheden van het werken met de computer. Ze moe-
ten bijvoorbeeld het toetsenbord kunnen gebruiken en kunnen klikken en slepen
met de muis. Wegwijs in de wereld van internet is dan ook zeer geschikt als vervolg
op Wegwijs in de wereld van Windows en Wegwijs in de wereld van Word.

Zelfstandig werkende gebruikers

Wegwijs in de wereld van internet is ook geschikt voor zelfstandig gebruik, bijvoor-
beeld thuis, in het studiecentrum op het ROC of tijdens de open inloop van een
digitaal trapveldje. Bent u begeleider of docent van een zelfstandig werkende
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gebruiker? In het voorwoord staat wat u moet doen opdat de instructies in het
boek kloppen met wat er op het scherm gebeurt. De antwoorden op de vragen aan
het eind van elke les staan op de website van de Wegwijs-serie:
www.coutinho.nl/wegwijs. Daar vindt u ook nieuws en aanvullende informatie
over deze uitgave en de andere boeken uit de Wegwijs-serie.

De leerdoelen

De algemene doelen van de cursus zijn:

• de cursisten weten wat internet is, wat je ermee kunt doen en wat nodig is om er
gebruik van te maken;

• de cursisten kunnen de belangrijkste toepassingen van internet (WWW en e-mail)
gebruiken;

• de cursisten hebben inzicht in de maatschappelijke betekenis van internet.

In deze docentenhandleiding staan ook de concrete leerdoelen per les beschreven.

Overzicht

De cursus bestaat uit theorie (Leesbladen) en praktijk (Werkbladen). Een overzicht
van de inhoud:

De theorie kunt u bespreken met behulp van de Leesbladen. Het grootste deel van
de les wordt besteed aan werken met de computer met behulp van de Werkbladen.
De Werkbladen geven stap voor stap instructie. Aan het eind van elke les staan
twee Oefenwerkopdrachten. Deze zijn bedoeld om het geleerde zelfstandig toe te
passen, zonder stap-voor-stap-instructies. De cursisten moeten gebruikmaken van
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Les Theorie (leesbladen) Praktijk (werkbladen)

1 Wat is internet? De eerste keer on line – Internet Explorer

2 De digitale snelweg Zoeken en vinden – Internet Explorer

3 Internet: een doolhof van informatie Bewaren van informatie –

Internet Explorer, WordPad of Word

4 Brieven schrijven via internet E-mailen – Outlook Express

5 Het leven on line? Nog meer mogelijkheden met e-mail –

Outlook Express

6 Een eigen homepage Een homepage maken met FrontPage 

Express – FrontPage Express

7 Toets en certificaat – Internet Explorer



de informatie uit de les. Soms zal dit problemen geven. Ze zullen moeten zoeken
naar eerder gegeven uitleg. Bij elke les vindt u ook vragen ter verwerking van de
leerstof. De vragen kunt u als huiswerk geven en aan het begin van de volgende
les bespreken. De antwoorden op de vragen vindt u op de website van de Wegwijs-
serie.

Opbouw per les

De cursus omvat zeven wekelijkse lessen van twee uur (inclusief een pauze). Elke
les heeft dezelfde opbouw:

• start (ongeveer 10 minuten)
• theorie (ongeveer 20 minuten)
• praktijk (ongeveer 80 minuten, inclusief pauze)
• nabespreking en huiswerk (ongeveer 10 minuten)

Deze lesindeling kunt u opvatten als een richtlijn gebaseerd op praktijkervaringen.
Afhankelijk van het tempo en niveau van uw cursisten (én de organisatorische
mogelijkheden!) kunt u meer of minder dan zeven lessen en meer of minder dan
twee uur per les aan de cursus besteden.

Vereiste hardware en software

• Pentium-computers (minimaal één per twee cursisten), hoe sneller hoe beter!
• Windows XP
• Microsoft Internet Explorer (vanaf versie 6.0)
• Microsoft Outlook Express (vanaf versie 6.0)
• FrontPage Express – dit programma is gratis te downloaden op de website van de

Wegwijs-serie 
• Een internetaccount (met e-mailadressen) voor de computers van de cursisten

Nog enkele praktische tips

• Per twee cursisten is minimaal één computer nodig. Wanneer cursisten in tweetal-
len samenwerken aan de computer, let dan op de samenstelling van die tweetal-
len. Zorg ervoor dat mensen van gelijk niveau en tempo met elkaar samenwerken.

• Let erop dat cursisten die twee aan twee met de computer werken ook regelmatig
wisselen.

• Laat de cursisten tijdens het praktijkdeel even stoppen. Vraag hen te letten op
hun houding achter de computer en doe wat ontspanningsoefeningen voor armen,
nek en schouders.
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• Houd rekening met verschillende leerstijlen. Bij de Werkbladen is een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen lezen en doen. Sommige cursisten zullen zich hier
niet in kunnen vinden en kiezen een andere leerstrategie.

• Werk de Werkbladen van elke les van tevoren nauwkeurig door om verrassingen te
voorkomen. Dit geldt des te meer als u werkt met andere versies van Windows,
Internet Explorer of Outlook Express.

• Controleer vooraf ook of de genoemde WWW-adressen nog kloppen. 
• Handen op de rug! Cursisten moeten zoveel mogelijk zelf experimenteren aan de

computer. Geef ze het vertrouwen dat er niets kapot kan gaan. Grijp dus niet te
gauw in, probeer door het stellen van vragen te achterhalen waarom iets niet
lukt.

Deskundigheid van de docent

De cursus kan gegeven worden door docenten die enige ervaring hebben in het
geven van computercursussen. Kennis van Windows XP en ervaring met internet is
wel een voorwaarde. In de docentenhandleiding is het verloop van elke les nogal
minutieus beschreven, met veel didactische en technische aanwijzingen. Het is
echter geenszins de bedoeling om u, als ervaren docent, de les voor te schrijven!
Maak vooral gebruik van uw eigen ervaring en creativiteit en vat de gegeven voor-
beelden en suggesties op als een van de vele mogelijkheden om de cursus te
geven.

Tegenwoordig worden veel cursussen ook door vrijwilligers gegeven. 
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Docentenhandleiding per les

LES 1

Doel van de les

• Cursisten kunnen – in termen van informatie en communicatie – vertellen wat
internet is.

• Cursisten kennen begrippen en termen die met internet te maken hebben (het
‘internetjargon’).

• Cursisten kunnen vertellen wat het WWW is en hoe een WWW-adres is opgebouwd.
• Cursisten beheersen de belangrijkste navigatiemogelijkheden van Internet Explorer

(de adresbalk, de links, de Vorige-knop en de schuifbalken).

Werkwijze in de les

Start
In een kennismakingsronde kunt u vragen naar de reden om deze cursus te vol-
gen. Informeer of de cursisten thuis een pc met internetaansluiting hebben. Geef
een korte toelichting op de komende zeven lessen. Vertel iets over de inhoud en
werkwijze. Geef ook aan welke regels er gelden in het computerlokaal.

Theorie: Wat is internet?
• Laat de cursisten opschrijven waar ze aan denken bij het woord ‘internet’. Dit

geeft u enig inzicht in het niveau, de wensen en de motivatie. Inventariseer de
woorden en schrijf ze op het bord.

• Leg uit wat internet is: miljoenen computers over de hele wereld die via telefoon-
lijnen of speciale kabels aan elkaar zijn gekoppeld.

• Ga (mede aan de hand van de woorden op het bord) in op de belangrijkste aspec-
ten van internet: informatie en communicatie.

• Leg uit wat het WWW is en hoe een WWW-adres in elkaar zit.
• Vertel ter voorbereiding op de praktijk iets over browsers. To browse betekent bla-

deren. Een browser is een programma waarmee je door het WWW kunt ‘bladeren’.
• Vertel hoe het lesmateriaal in elkaar zit. Elke opdracht begint met een uitleg (bij

het lampje); die is om te lezen. Daarna staat stap voor stap aangegeven wat de
cursisten moeten doen (bij de muis). Soms volgt er nog een tip (bij de uil); die
geeft extra informatie.
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Praktijk: De eerste keer on line
De cursisten werken in de eerste les met de website van Felice, een kattenpension.
De website van Felice is speciaal gebouwd voor deze cursus. Aan de hand van de
website van Felice leren de cursisten de basisvaardigheden voor het gebruik van
internet. In de Werkbladen staat stap voor stap beschreven wat zij moeten doen.

Nabespreking
Na afloop worden kort ervaringen uitgewisseld. Wat ging goed? Wat minder goed?
Was het leuk?

Huiswerk
• Lezen van de Leesbladen van les 1 Wat is internet? De bij les 1 behorende vragen

kunnen als huiswerk worden gegeven en besproken worden aan het begin van de
volgende les.

• Verzamelen van knipsels, berichten en nieuwtjes die te maken hebben met inter-
net, bijvoorbeeld WWW-adressen. Vraag de cursisten ook informatie over internet-
providers (bijvoorbeeld advertenties) mee te nemen. De volgende keer wordt daar
aandacht aan besteed in ‘Gehoord, gezien, gelezen’.

Materiaal voor deze les

Het programma Internet Explorer 6.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent

• U kunt eventueel voorafgaand aan de praktijk, op één computer (het starten van)
Internet Explorer demonstreren.

• Indien u ervoor kiest dat cursisten samen aan één computer werken, zorg er dan
voor dat cursisten van gelijk niveau en tempo samenwerken en let erop dat zij
regelmatig ‘wisselen’.

• Let erop dat cursisten in opdracht 8 (p. 33) de knop Favorieten uit de menubalk
gebruiken en niet de knop Favorieten van de standaardwerkbalk. Anders klopt de
instructie niet.

• Bij opdracht 10 schrijven de cursisten in het gastenboek. Als er veel mensen tege-
lijk iets in het gastenboek schrijven kan er een foutmelding verschijnen. De bij-
drage wordt dan wel opgenomen, maar het duurt wat langer. Wijs erop dat ze hun
tekst niet nog een keer hoeven te sturen!

• In opdracht 12 gaan de cursisten via de pagina Links naar andere WWW-adressen.
De opgevraagde adressen verschijnen in een nieuw venster. Dat is te zien in de
taakbalk. Wijs erop dat bij het afsluiten alle geopende vensters gesloten moeten
worden.
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Aandachtspunten voor de systeembeheerder

• Op het bureaublad moet een snelkoppeling liggen naar Internet Explorer 6.
• Internet Explorer moet starten met een blanco pagina (zie het voorwoord in het

boek).
• Verwijder eerder opgeslagen favorieten.

LES 2 

Doel van de les

• De cursisten kunnen aangeven wat nodig is om van internet gebruik te kunnen
maken.

• De cursisten kunnen informatie vinden op een vooraf gegeven adres.
• De cursisten weten wat Startpagina is en hoe ze deze kunnen gebruiken.
• De cursisten kunnen door middel van trefwoorden met Google naar informatie en

afbeeldingen zoeken.

Werkwijze in de les

Start
• Gehoord, gezien, gelezen. De cursisten krijgen gelegenheid een toelichting te

geven op meegebrachte krantenknipsels of vertellen ‘nieuws’ over internet dat zij
in de afgelopen week hebben gezien of gehoord.

• Bespreking van de vragen aan het eind van les 1 De eerste keer on line.

Theorie: De digitale snelweg
• Vraag de cursisten of ze informatie over providers hebben meegenomen.
• Informeer wie er thuis een internetaansluiting heeft. Vraag ook bij welke provider

ze een abonnement hebben.
• Ga vervolgens samen met de cursisten na wat er allemaal voor nodig is om op

internet aangesloten te worden: computer, modem, telefoon- of kabelaansluiting,
abonnement bij een provider, internetsoftware. Ga ook in op de verschillende moge-
lijkheden: gewone telefoon, ADSL of de kabel.

• Vertel wat een provider is en waar je op moet letten als je een provider uitzoekt.
• Ga ook in op de kosten van internet. Vertel iets over de mogelijkheid van een gra-

tis internetprovider. Geef ook aan wat de nadelen zijn van gratis providers en
benadruk vooral dat internet nooit helemaal gratis is omdat je ook bij een gratis
provider nog de (soms extra dure) telefoontikken hebt.

• Vertel ter voorbereiding op het praktijkgedeelte dat de cursisten gaan zoeken op
internet.
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Praktijk: Zoeken en vinden
De cursisten gaan zoeken op internet. Eerst zoeken ze via zelf in te typen WWW-
adressen naar een telefoonnummer, naar een trein, naar een film. Daarna oefenen
ze met Startpagina (www.startpagina.nl) en de zoekmachine Google.

Nabespreking
Ervaringen worden uitgewisseld. Vragen en problemen worden besproken.

Huiswerk
• Lezen van de Leesbladen van les 2 De digitale snelweg en eventueel het maken

van de bijbehorende vragen. 
• Ook het lezen van de Leesbladen van les 3 (de informatie en tips over zoeken op

internet sluiten goed aan bij de Werkbladen van les 2).
• Verzamelen van knipsels, berichten en nieuwtjes over internet.

Materiaal voor deze les

Het programma Internet Explorer.

Suggesties en aandachtspunten voor de docent

• In de Werkbladen van deze les moeten de cursisten informatie opzoeken. Sommige
cursisten zullen moeten wennen aan de ‘digitale’ communicatie met de computer.
Vaak vergeten ze bijvoorbeeld om in het betreffende witte vakje te klikken voor-
dat ze beginnen te typen.

• De cursisten gaan ook werken met www.startpagina.nl. Vanaf Startpagina wordt
iedere keer een nieuw venster geopend. De cursisten kunnen dus niet de knop
Vorige gebruiken om terug te gaan naar een eerder bezochte pagina.

• In sommige opdrachten, zoals 5, 6 en 7, wordt in de Tip een aantal websites
genoemd. Deze zijn vooral bedoeld voor extra snelle cursisten. Let erop dat lang-
zamere cursisten niet te lang blijven hangen bij zo’n opdracht.

• Wijs de cursisten op de tips over zoeken op internet in de Leesbladen van les 3.

Aandachtspunten voor de systeembeheerder

• Op het bureaublad moet een snelkoppeling liggen naar Internet Explorer 6.
• Internet Explorer moet starten met een blanco pagina.
• Verwijder eerder opgeslagen favorieten.

Docentenhandleiding bij Wegwijs in de wereld van internet – 9/17cu i t g e v e r ij
c o u t i n h o



LES 3

Doel van de les

• De cursisten kunnen op verschillende manieren informatie op internet opzoeken.
• De cursisten weten welke stappen genomen moeten worden om met een zoek-

machine iets te vinden.
• De cursisten kunnen op verschillende manieren informatie van internet bewaren:

bewaren in de map Mijn documenten, bewaren op diskette, printen, met behulp
van knippen en plakken kopiëren naar een ander programma.

• De cursisten kunnen met de knop Favorieten in de standaardwerkbalk hun favorie-
te sites bewaren en ordenen in verschillende mappen.

Werkwijze in de les

Start
• Gehoord, gezien, gelezen.
• Bespreking van de vragen bij les 2 en vragen naar aanleiding van de vorige les.

Theorie: Internet: een doolhof van informatie
• Ga naar aanleiding van de Werkbladen van de vorige keer (Zoeken en vinden) in op

de geweldige hoeveelheid informatie op internet. Vergelijk internet bijvoorbeeld
met een bibliotheek, maar dan zonder bibliothecaris, alles staat door elkaar in de
kast. Daardoor is het ontzettend moeilijk om er iets te vinden.

• Vertel welke mogelijkheden er zijn om op internet informatie te vinden. Als je het
internetadres kent, is het makkelijk. Dan hoef je alleen maar het WWW-adres in
de adresbalk te typen. Als je het internetadres niet kent, kun je gebruikmaken
van de zogenoemde portal sites, zoals www.startpagina.nl, of zoekmachines. Ga
met de cursisten nog eens na welke stappen je moet nemen om met een zoekma-
chine iets op internet op te zoeken.

• Vertel over de mogelijkheden om informatie van internet (recepten of plaatjes) te
bewaren en te gebruiken.

Praktijk: Bewaren van informatie
De cursisten werken de Werkbladen stap voor stap door. Aan de orde komt: het
bewaren van een webpagina (een liedje) op de computer of op een diskette. Ze
leren om informatie van een internetpagina te selecteren en te kopiëren naar
bijvoorbeeld WordPad. Het indelen van favorieten en het gebruik van de knop
Geschiedenis komt ook aan bod.

Nabespreking
Ervaringen worden uitgewisseld. Eventuele vragen en problemen worden besproken.
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Huiswerk
• Lezen van de Leesbladen van les 3 Internet: een doolhof van informatie en de

bijbehorende vragen maken.
• Verzamelen van enkele e-mailadressen van familieleden of vrienden en deze de

volgende les meenemen.

Materiaal voor deze les

• Eventueel: diskettes voor cursisten.
• Het programma Internet Explorer.
• Het programma WordPad of Word.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent

• Dit is een tamelijk moeilijke les. Let erop dat de cursisten begrijpen wat ze aan
het doen zijn. Ze kunnen beter een paar opdrachten minder maken en begrijpen
waar het om gaat, dan alle opdrachten afmaken en eigenlijk niet goed snappen
wat ze gedaan hebben.

• Via de werkbalk Afbeeldingen bewaren ze foto’s van internet. De foto’s worden
standaard bewaard in de map Mijn afbeeldingen (in de map Mijn documenten). Ze
kunnen de foto’s ook bewaren op een diskette.

Aandachtspunten voor de systeembeheerder

• Word of Wordpad moet geïnstalleerd zijn.

LES 4 

Doel van de les

• De cursisten weten wat bedoeld wordt met elektronische post en hoe het werkt.
• De cursisten kunnen de voor- en nadelen van elektronische post noemen.
• De cursisten weten wat een e-mailadres is en hoe het is opgebouwd.
• De cursisten kunnen werken met het programma Outlook Express.

Werkwijze in de les

Start
• Gehoord, gezien, gelezen.
• Bespreking van de vragen bij les 3 en vragen naar aanleiding van de vorige les.
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Theorie: Brieven schrijven via internet
• Start met het opschrijven van een e-mailadres (bijvoorbeeld uw eigen adres) op

het bord. Vraag de cursisten wat het is. Leg het apenstaartje @ uit en vertel hoe
een e-mailadres wordt uitgesproken.

• Informeer welke e-mailadressen de cursisten kennen.
• Leg uit hoe e-mail werkt door het te vergelijken met hoe TPG Post werkt.
• Ga met de cursisten na wat de voordelen en de nadelen zijn van elektronische

post.
• Vertel eventueel over het gebruik van smileys in een e-mail.

Praktijk: E-mailen met Outlook Express
De cursisten werken met Outlook Express. De Werkbladen geven stap voor stap
instructie over het verzenden en ontvangen van elektronische post, het beant-
woorden van e-mail en het verwijderen van berichten. Ook leren ze een bericht op
te maken en briefpapier te gebruiken. 

Nabespreking
Uitwisselen van ervaringen en bespreken van vragen en problemen.

Huiswerk
Lezen van de Leesbladen van les 4 Brieven schrijven via internet en het maken van
de bijbehorende vragen.

Materiaal voor deze les

Het programma Outlook Express.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent

• Deze les staat of valt met de mogelijkheid tot het versturen en ontvangen van e-
mail. Maak hierover duidelijke afspraken met de systeembeheerder.

• Elke cursist (eigenlijk: elke computer) heeft een eigen e-mailadres. Dit kunt u
vinden in Outlook Express. Klik op Extra, Accounts... en dan op Eigenschappen. In
een van de vakjes staat het e-mailadres ingevuld. Hier kunt u eventueel de cursis-
ten ook hun eigen naam in laten vullen.

• Laat de cursisten bij het versturen van e-mailberichten gebruikmaken van de
e-mailadressen die ze hebben meegenomen (familie, vrienden). Als u dat wilt,
kunt u de cursisten ook een e-mail naar uzelf laten sturen.
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Aandachtspunten voor de systeembeheerder

• Outlook Express moet geïnstalleerd zijn en er moet een snelkoppeling op het
bureaublad liggen.

• Controleer of er met elke computer geë-maild kan worden in Outlook Express.
• Zorg dat elke computer een e-mailadres heeft en maak de e-mailadressen bekend

aan de docent. Kies bijvoorbeeld voor cursist001@school.nl, cursist002@school.nl,
enzovoort. Zorg ook dat de docent de wachtwoorden weet.

• Maak alle mappen (Postvak IN, Postvak UIT, enzovoort) leeg.

LES 5 

Doel van de les

• De cursisten hebben inzicht in de andere mogelijkheden van internet (zoals
chatten, winkelen en bankieren, discussiëren, telefoneren, enzovoort).

• De cursisten kunnen bijlagen (tekst of afbeelding) versturen.
• De cursisten kunnen het adresboek gebruiken.
• De cursisten kunnen een bericht naar een groep sturen.
• De cursisten kunnen automatisch een handtekening onder een bericht laten

plaatsen.

Werkwijze

Start
• Gehoord, gezien, gelezen.
• Bespreking van de vragen bij les 4 en vragen naar aanleiding van de vorige les.

Theorie: Het leven on line?
• Vraag aan de cursisten wat er wordt bedoeld met ‘het leven on line’.
• Inventariseer met de cursisten op wat voor manieren internet het leven (werken,

leren, communiceren) beïnvloedt.
• Besteed aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden van internet.
• Vertel iets over chatten, nieuwsgroepen, webcams, muziek downloaden. Laat cur-

sisten vertellen wat ze er al van weten.
• Bedenk samen met de cursisten voor- en nadelen van de invloed van internet. Ga

in op de gevaren (spam, virussen).

Praktijk: Nog meer mogelijkheden met e-mail
De cursisten werken weer met Outlook Express. Ze leren bijlagen te versturen, het
adresboek te gebruiken en berichten naar een groep te sturen.
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Nabespreking
Ervaringen worden uitgewisseld. Eventuele vragen en problemen worden besproken.

Huiswerk
• Lezen van de Leesbladen bij les 5 Het leven on line? en eventueel het maken van

de vragen bij les 5.
• Informatie verzamelen over het maken van een homepage.

Materiaal voor deze les

Het programma Outlook Express.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent

Laat de cursisten deze les bij dezelfde pc zitten als de vorige les, ze kunnen dan
bij de berichten die ze zelf hebben verstuurd of die aan hen verstuurd zijn (als er
tenminste geen systeem is geïnstalleerd dat alle wijzigingen bij een herstart onge-
daan maakt).

Aandachtspunten voor de systeembeheerder

• Verwijder eerder opgeslagen handtekeningen in Outlook Express.
• Maak ook het adresboek van Outlook Express leeg.

LES 6

Doel van de les

• De cursisten weten wat een homepage is en waarvoor ze een homepage kunnen
gebruiken.

• De cursisten weten welke mogelijkheden er zijn om een homepage of website te
maken.

• De cursisten weten wat er nodig is om een homepage of website op internet te
plaatsen.

• De cursisten kunnen met FrontPage Express een eenvoudige homepage maken.

Werkwijze in de les

Start
• Gehoord, gezien, gelezen.
• Bespreking van de vragen bij les 5 en vragen naar aanleiding van de vorige les.
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Theorie: Een eigen homepage
• Vergelijk een homepage of website met een visitekaartje. Ga met de cursisten na

wat het nut is van een homepage.
• Vertel de cursisten wat er nodig is om een homepage te maken. Vertel dat er zeer

eenvoudige, kant-en-klare oplossingen voor zijn.
• Bespreek wat je kunt doen met een homepage voor een vereniging of vrijwilligers-

werk.

Praktijk: Een homepage maken met FrontPage Express
De cursisten maken een eenvoudige homepage met het programma FrontPage
Express.

Nabespreking
Uitwisselen van ervaringen en bespreken van vragen en problemen.

Huiswerk
Lezen van de Leesbladen van les 6 Een eigen homepage en het maken van de
vragen bij les 6.

Materiaal voor deze les

• Het programma FrontPage Express. 
• Het programma Outlook Express.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent

• FrontPage Express is een gratis programma. Het is te downloaden van de Wegwijs-
website, www.coutinho.nl/wegwijs. 

• Voordat de cursisten hun homepage gaan maken, bekijken ze een voorbeeld via de
pagina Links van de website van Felice.

• Stimuleer de cursisten om een eigen homepage te maken. Ze hoeven het voorbeeld
in het boek echt niet na te maken! 

• Laat de cursisten in deze les ook eens kijken naar andere homepages van internet-
gebruikers. Het brengt hen misschien op ideeën.

Aandachtspunten voor de systeembeheerder

Geen. 
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LES 7 

In deze laatste les wordt er geen nieuwe leerstof meer aangeboden. De helft van
de lestijd kan worden besteed aan een evaluatie van de cursus. Het andere deel
van de les bestaat uit het maken van een toets via internet en het downloaden
van een certificaat.

Werkwijze in de les

Start
• Gehoord, gezien, gelezen.
• Bespreking van de vragen bij les 6 en eventueel vragen naar aanleiding van de

vorige les.

Evaluatie
U kunt mondeling en/of schriftelijk evalueren. Informeer wat de cursisten vonden
van de lessen als totaal. Vraag ook wat ze specifiek vonden van de Leesbladen en
de Werkbladen. Bespreek wat ze verder gaan doen met het geleerde. Eventueel
kunt u informatie geven over vervolgcursussen.

Inleiding op de toets en het certificaat
• Om te beginnen: zorg ervoor dat het woord ‘toets’ de cursisten niet afschrikt en

relativeer het enigszins.
• Ga vervolgens stap voor stap met de cursisten na wat ze moeten doen om de toets

te maken:
- Internet Explorer starten. De verbinding met internet wordt gemaakt.
- Het opgegeven internetadres (www.coutinho.nl/internettoets) intypen in het

adresvak en op Enter drukken. Vervolgens op Toets klikken, de toets wordt
opgezocht en verschijnt op het scherm.

- Naam invullen.
- De vragen beantwoorden.
- De antwoorden verzenden (met de knop Antwoorden verzenden). 
- Even wachten! De toets wordt nu door de computer op internet nagekeken. Als

het klaar is, wordt de toets met de resultaten naar de invuller teruggestuurd.
- De resultaten bekijken op het scherm.
- Eventueel: de toets afdrukken.

• Vertel hoe de cursisten hun certificaat kunnen verkrijgen:
- Het opgegeven adres (www.coutinho.nl/internettoets) intypen en op

Certificaat klikken.
- Formulier invullen: persoonlijke gegevens en enkele gegevens over de school en

de cursus intypen.
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- Gegevens versturen (met de knop Maak mijn Certificaat).
- Het certificaat wordt gemaakt. Even later staat het op het scherm. 
- Het certificaat in Internet Explorer afdrukken.

Toets en certificaat
De cursisten maken aan de hand van de Werkbladen de toets en downloaden hun
certificaat.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent

• Verzamel eventueel voor de cursisten enige informatie over vervolgcursussen
(onderwerp, duur, kosten, kwaliteit).

• Bij de toets gaat het in de eerste plaats om kennismaking met een interactieve
toepassing van internet. Het zijn multiple-choicevragen die betrekking hebben op
de cursus. U kunt ervoor kiezen de cursisten een tweede keer de toets te laten
maken als de resultaten onbevredigend zijn.

• Benadruk dat bij het invullen van de gegevens voor het certificaat geen (type)fou-
ten gemaakt moeten worden. Dus: controleren vóór verzenden!

• Een voorbeeld van het certificaat vindt u op pagina 209 van het cursistenboek.
• Bij het printen van het certificaat moet de pagina-instelling van Internet Explorer

worden gewijzigd. Na afloop moeten de standaardinstellingen er weer ingezet wor-
den. De standaardinstellingen vindt u in een schermafdruk op pagina 208 van het
boek. U kunt ook de cursisten vragen de oorspronkelijke instellingen er weer in te
zetten.

Aandachtspunten voor de systeembeheerder

Controleer na afloop of de standaardpagina-instelling in Internet Explorer weer is
hersteld.
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