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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 communi-

ceren ingrijpend veranderd. Natuurlijk hoeft niet iedereen een internetspecialist te wor-

den, maar de vaardigheden om internet te kunnen gebruiken worden wel steeds meer een 

voorwaarde om goed te functioneren in (vrijwilligers)werk, opleiding en thuis. Bepaalde 

groepen mensen (allochtonen, ouderen en laagopgeleiden) zijn met een inhaalslag bezig. 

Zij willen kennismaken 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 ge-

schikt voor zelfstudie én voor gebruik in cursussen.

Vierde, herziene versie

In deze vierde, herziene versie wordt gewerkt met Windows XP, Internet Explorer 7 en 

Outlook Express 6. De leesbladen en de werkbladen zijn geactualiseerd. Een aantal op-

drachten is vervangen. De nieuwe opdrachten zijn meer gericht op de praktijk van de 

beginnende internetgebruiker. Les 6 Een homepage maken met FrontPage Express is ver-

vallen. Les 6 (leesbladen en werkbladen) gaat nu over veilig internetten. Ook de bijlage 

met internetadressen is vervallen. Deze adressen vindt u op de website van de Wegwijs-

boeken: www.coutinho.nl/wegwijs.

Vista

Als u werkt met Windows Vista kunt u dit boek ook gebruiken, op de werkbladen van 

les 4 en les 5 na. In Windows Vista is Outlook Express vervangen door Windows Mail. De 

werkbladen voor deze lessen, over e-mail, kunt u downloaden van de website van de Weg-

wijsboeken. Verder gebruikt Windows Vista soms andere begrippen. De namen van de 

mappen Mijn documenten en Mijn afbeeldingen zijn bijvoorbeeld gewijzigd in Documenten 

en Afbeeldingen. Een enkele keer zullen de plaatjes in het boek niet overeenkomen met 

wat er op het scherm staat. Als de opdracht onder Windows Vista echt afwijkt van Win-

dows XP, staat dit aangegeven in een voetnoot met een verwijzing naar een vervangende 

opdracht in de bijlage achter in het boek.
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Gebruik in cursussen en zelfstudie

Wegwijs in de wereld van internet is geschikt voor gebruik in cursussen voor cursisten van 

ROC’s (KSE-niveau 1-2 en niet-Nederlandstalige volwassenen nt2-niveau 2 en hoger). Daar-

naast is het boek bruikbaar in cursussen voor volwassenen (onder andere voor ouderen 

en allochtonen) die gegeven worden in buurthuizen, dienstencentra, en volksuniversitei-

ten. De cursisten moeten wel beschikken over de basisvaardigheden van het werken met 

de computer. Ze moeten bijvoorbeeld het toetsenbord kunnen gebruiken en kunnen klik-

ken 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. Wegwijs 

in de wereld van internet is ook geschikt voor zelfstandig gebruik, bijvoorbeeld thuis, in 

het studiecentrum op het ROC of tijdens de open inloop van een buurthuis of leercentrum 

voor ouderen. De antwoorden op de vragen aan het eind van elke les staan op de website 

van de Wegwijsserie: www.coutinho.nl/wegwijs. Daar vindt u ook nieuws en aanvullende 

informatie over deze uitgave en de andere boeken uit de Wegwijsserie.

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 enig inzicht in de maatschappelijke betekenis van internet;

•  de cursisten weten welke gevaren internet met zich meebrengt en hoe ze zich tegen de 

gevaren kunnen beschermen.

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

De cursus bestaat uit theorie (leesbladen) en praktijk (werkbladen). Een overzicht van de 

inhoud:

Les  Theorie (leesbladen) Praktijk (werkbladen)

1 Wat is internet? De eerste keer online

2  De digitale snelweg Zoeken en vinden

3 Internet: een doolhof van informatie Bewaren van informatie

4 Brieven schrijven via internet E-mailen

5 Het leven online? Nog meer mogelijkheden met e-mail

6 Veiligheid op internet Veilig internetten

7  Toets en certificaat

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 werkbla-

den geven stap voor stap instructie. Aan het eind van elke les staan twee oefenwerkop-

drachten. Deze zijn bedoeld om het geleerde zelfstandig toe te passen, zonder stap voor 

stap instructies. De cursisten moeten gebruikmaken van 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 Wegwijsserie.

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. Af-

hankelijk van het tempo en niveau van uw cursisten (én de organisatorische mogelijkhe-

den!) kunt u meer of minder dan zeven lessen en meer of minder dan twee uur per les 

aan de cursus besteden.
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Vereiste hardware en software

•  moderne computers (één per cursist)

•  Windows XP of Windows Vista

•  Microsoft Internet Explorer (versie 7.0)

•  Microsoft Outlook Express (vanaf versie 6.0) of Windows Mail

•  een internetaccount (met e-mailadressen) voor de computers van de cursisten

Nog enkele praktische tips

•  Per cursist is één computer nodig. Wanneer cursisten toch in tweetallen samenwerken 

aan de computer, let dan op de samenstelling van die tweetallen. Zorg ervoor dat men-

sen van gelijk niveau en tempo met elkaar samenwerken.

•  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.

•  Houd rekening met verschillende leerstijlen. Bij de werkbladen is een duidelijk onder-

scheid gemaakt tussen lezen en doen. Sommige cursisten zullen zich hier niet in kun-

nen 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 com-

puter. 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 en ervaring met internet is wel een voorwaarde. 

In de docentenhandleiding is het verloop van elke les nogal uitgebreid beschreven, met 

veel didactische en technische aanwijzingen. Het is echter niet 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 voorbeelden en suggesties op als een van de vele mogelijk-

heden om de cursus te geven.
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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 ‘inter-

netjargon’).

•  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).

•  De cursisten kunnen een webpagina vergroot op het scherm weergeven.

Werkwijze in de les

Start
In een kennismakingsronde kunt u vragen naar de reden om deze cursus te volgen. Infor-

meer of de cursisten thuis een computer met internetaansluiting hebben. Geef een kor-

te 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?
Kies een of meer van de volgende mogelijkheden om de theorie te bespreken.

•  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 telefoonlijnen 

of speciale kabels aan elkaar zijn gekoppeld.

•  Ga (mede aan de hand van de woorden op het bord) in op de belangrijkste aspecten 

van internet: informatie en communicatie.

•  Leg uit wat het WWW is en hoe een WWW-adres is opgebouwd.

•  Vertel ter voorbereiding op de praktijk iets over browsers. To browse betekent bladeren. 

Een browser is een programma waarmee je door het WWW kunt ‘bladeren’ net zoals je 

in een tijdschrift bladert.
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•  Vertel hoe het lesmateriaal in elkaar zit. Elke opdracht begint met een uitleg (bij het 

lampje); de uitleg is om te lezen. Daarna staat stap voor stap aangegeven wat de cur-

sisten moeten doen (bij de muis). Soms volgt er nog een tip (bij de uil); die geeft 

extra informatie.

  Uitleg van de opdracht, eerst lezen!

  Opdracht, dit moet u doen, stap voor stap

  Tip of extra informatie

Praktijk: De eerste keer online
De cursisten werken in de eerste les met de website van Felice, een kattenpension. De 

website van Felice is speciaal gemaakt voor deze cursus. Aan de hand van de website van 

Felice leren de cursisten de basisvaardigheden voor het gebruik van internet. In de werk-

bladen 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 kun-

nen 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 internet, 

bijvoorbeeld WWW-adressen. 

•  Vraag de cursisten ook informatie over internetproviders (bijvoorbeeld advertenties) 

mee te nemen. De volgende keer wordt daar aandacht aan besteed in ‘Gehoord, gezien, 

gelezen’.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent
•  U kunt eventueel voorafgaand aan de praktijk, op één computer (het starten van) 

Internet Explorer demonstreren.

•  Bij opdracht 11 schrijven de cursisten in het gastenboek. Als er veel mensen tegelijk 

iets in het gastenboek schrijven kan er een foutmelding verschijnen. De bijdrage wordt 

dan wel opgenomen, maar het duurt wat langer. Ze hoeven hun tekst dus niet nog een 

keer te sturen!
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•  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.

•  Controleer of er een snelkoppeling van Internet Explorer op het bureaublad ligt. Als 

dat niet het geval is, laat dan zien hoe Internet Explorer gestart kan worden met de 

startknop.

•  In de cursus start Internet Explorer met Google. Leg uit dat dat niet op elke computer 

zo is. De beginpagina kan een computergebruiker zelf instellen. Dit leren de cursisten 

in les 2.
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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 www.startpagina.nl 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 afgelo-

pen week hebben gezien of gehoord.

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

Theorie: De digitale snelweg
Kies een of meer van de volgende mogelijkheden om de theorie te bespreken.

•  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 en wat voor soort verbinding.

•  Ga vervolgens samen met de cursisten na wat er nodig is om op internet aangesloten 

te worden: computer, een telefoon- of kabelaansluiting, een abonnement bij een provi-

der en internetsoftware. Ga ook in op de verschillen (snelheid!) tussen ADSL, kabel en 

een inbelaccount. 

•  Vertel wat een provider is en waar je op moet letten als je een provider kiest.

•  Ga ook in op de kosten van internet. Vertel iets over de mogelijkheid van een gratis 

internetprovider. Geef aan wat de nadelen zijn van gratis providers en benadruk voor-

al dat internet nooit helemaal gratis is omdat je ook bij een gratis inbelaccount nog de 

(soms extra dure) telefoontikken hebt.

•  Vertel ter voorbereiding op het praktijkgedeelte dat de cursisten gaan zoeken op inter-

net.

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 Startpa-

gina (www.startpagina.nl) en de zoekmachine Google.
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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 inter-

net sluiten goed aan bij de werkbladen van les 2).

•  Verzamelen van knipsels, berichten en nieuwtjes over internet.

Aandachtspunten en suggesties en voor de docent
•  In de werkbladen van deze les moeten de cursisten informatie opzoeken. Sommige cur-

sisten zullen moeten wennen aan de ‘digitale’ communicatie met de computer. Vaak 

vergeten ze bijvoorbeeld om in het betreffende witte vakje te klikken voordat ze 

beginnen te typen. Geef aan dat ze ook de tab-toets kunnen gebruiken.

•  De cursisten gaan ook naar 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 langzamere 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.
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LES 3

Doel van de les

•  De cursisten kunnen op verschillende manieren informatie op internet opzoeken.

•  De cursisten weten welke stappen ze moeten nemen om met een zoekmachine iets te 

vinden.

•  De cursisten kunnen op verschillende manieren informatie (tekst en afbeeldingen) van 

internet bewaren: bewaren op de computer, afdrukken of kopiëren naar een ander pro-

gramma zoals WordPad of Word.

•  De cursisten kunnen met de knop Favorieten hun favoriete sites bewaren en ordenen 

in verschillende mappen.

•  De cursisten kunnen informatie van internet downloaden, zoals de antwoorden op de 

vragen aan het eind van elke les. 

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
Kies een of meer van de volgende mogelijkheden om de theorie te bespreken.

•  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 dat niet alle informa-

tie op internet waardevol, of zelfs maar waar is. Iedereen kan immers informatie op 

internet zetten.

•  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 een 

zoekmachine, zoals Google. Ga met de cursisten nog eens na welke stappen je moet 

nemen om met Google iets op internet op te zoeken.

•  Vertel over de mogelijkheden om informatie van internet (recepten of plaatjes) te 

bewaren en te gebruiken.
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Praktijk: Bewaren van informatie
De cursisten werken de werkbladen stap voor stap door. Ze leren om informatie van een 

internetpagina (tekst en afbeeldingen) te selecteren en te kopiëren naar bijvoorbeeld 

WordPad. Ze downloaden de antwoorden op de vragen aan het eind van elke les. Het inde-

len van favorieten en het gebruik van de knop Geschiedenis komt ook aan bod.

Nabespreking
Ervaringen worden uitgewisseld. Eventuele vragen en problemen worden besproken. 

Huiswerk
•  Lezen van de leesbladen van les 3 Internet: een doolhof van informatie en de bijbeho-

rende vragen maken.

•  Verzamelen van enkele e-mailadressen van familieleden of vrienden en deze de volgen-

de les meenemen.

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.

•  De foto’s worden bewaard in de map Mijn afbeeldingen (in de map Mijn documenten). 

Als de cursisten een usb-stick hebben, kunnen ze de foto’s natuurlijk ook bewaren op 

hun usb-stick. Dit staat niet in de les beschreven. Laat eventueel zien hoe dat gaat.

•  Word of Wordpad moet geïnstalleerd zijn.
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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 of (als u werkt met 

Vista) met Windows Mail.

Werkwijze in de les

Start
•  Gehoord, gezien, gelezen.

•  Bespreking van de vragen bij les 3 en vragen naar aanleiding van de vorige les.

Theorie: Brieven schrijven via internet
Kies een of meer van de volgende mogelijkheden om de theorie te bespreken.

•  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 de traditionele post.

•  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 beantwoorden van e-mail 

en het verwijderen van berichten. Ook leren ze een bericht op te maken.

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.
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Aandachtspunten en suggesties voor de docent
•  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. 

•  Laat de cursisten bij het versturen van e-mailberichten gebruikmaken van de e-mail-

adressen die ze hebben meegenomen (familie, vrienden). Als u dat wilt, kunt u de cur-

sisten ook een e-mail naar uzelf laten sturen.

•  Het is handig als er een snelkoppeling van Outlook Express of Windows Mail op het 

bureaublad ligt.

•  Controleer of er met elke computer ge-e-maild kan worden in Outlook Express.

•  Werkt u met Vista? Dan kunt u de werkbladen voor Windows Mail downloaden van de 

Wegwijswebsite.

•  Als cursisten geen internetaccount hebben en toch willen e-mailen (in een internetca-

fé, de bibliotheek of op school), kunnen ze gebruikmaken van webmail. Een handlei-

ding voor het maken van een e-mailaccount voor Windows Live Hotmail vindt u op de 

Wegwijswebsite.
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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 weten welke betaalmogelijkheden er zijn op internet.

•  De cursisten kunnen bijlagen (tekst of afbeelding) versturen en bijlagen opslaan.

•  De cursisten kunnen het adresboek gebruiken.

•  De cursisten kunnen een bericht naar een groep sturen.

Werkwijze

Start
•  Gehoord, gezien, gelezen.

•  Bespreking van de vragen bij les 4 en vragen naar aanleiding van de vorige les.

Theorie: Het leven online?
Kies een of meer van de volgende mogelijkheden om de theorie te bespreken.

•  Vraag aan de cursisten wat er wordt bedoeld met ‘het leven online’.

•  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 

bijvoorbeeld iets over chatten, msn’en, muziek downloaden, online spelletjes. Laat cur-

sisten vertellen wat ze er al van weten.

•  Vraag of de cursisten weten wat DigiD is en of ze daar al ervaring mee hebben.

Praktijk: Nog meer mogelijkheden met e-mail
De cursisten werken weer met Outlook Express (of Windows Mail). Ze leren bijlagen te ver-

sturen, het adresboek te gebruiken en berichten naar een groep te sturen.

Nabespreking
Ervaringen worden uitgewisseld. Eventuele vragen en problemen worden besproken.

Huiswerk
•  Lezen van de leesbladen bij les 5 Het leven online? en eventueel het maken van de vra-

gen bij les 5.

•  Informatie verzamelen over de gevaren van internet.
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Aandachtspunten en suggesties voor de docent
•  Wijs de cursisten op de mogelijkheid van webmail. Laat ze de werkbladen voor 

Windows Live Hotmail downloaden. Ze kunnen dan overal hun e-mail lezen. 
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LES 6

Doel van de les

•  De cursisten kunnen enkele gevaren van internet benoemen.

•  De cursisten kennen de begrippen: virus, phishing, spyware, spam, cookies en pop-

upvenster.

•  De cursisten kunnen hun browsegeschiedenis wissen, een phishingfilter installeren en 

een geblokkeerde pop-up bekijken.

•  De cursisten kunnen Automatische updates van Windows inschakelen.

•  De cursisten kunnen in Outlook Express (of Windows Mail) een afzender blokkeren.

•  De cursisten weten dat informatie die over internet wordt verzonden openbaar is. Zij 

kennen de betekenis van het hangslotje.

Werkwijze in de les

Start
•  Gehoord, gezien, gelezen.

•  Bespreking van de vragen bij les 5 en vragen naar aanleiding van de vorige les.

Theorie: Veiligheid op internet
Kies een of meer van de volgende mogelijkheden om de theorie te bespreken.

•  Bedenk samen met de cursisten de voor- en nadelen van de invloed van internet. 

•  Ga in op de gevaren (spam, virussen).

•  Vraag of de cursisten ervaring hebben met virussen en spam etc.

•  Benadruk het belang van veilig internetten en verwijs de cursisten naar relevante web-

sites met informatie daarover (zie de pagina WWW-adressen op de Wegwijswebsite).

Praktijk: Veilig internetten
De cursisten leren de mogelijkheden van Internet Explorer en Outlook Express (of Win-

dows Mail) om veilig en efficiënt te internetten.

Nabespreking
Uitwisselen van ervaringen en bespreken van vragen en problemen.

Huiswerk
Lezen van de leesbladen van les 6 Veiligheid op internet en het maken van de vragen bij 

les 6.
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Aandachtspunten en suggesties voor de docent
Dit is best een moeilijk onderwerp. Het is onmogelijk om in het kader van deze cursus 

alle aspecten van veilig internet te behandelen. Alleen de basiskennis en -vaardigheden 

komen in deze les aan de orde.
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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 relati-

veer het enigszins. Het is vooral een kennismaking met leren via internet.

•  Ga vervolgens stap voor stap met de cursisten na wat ze moeten doen om de toets te 

maken:

-  Internet Explorer starten; 

-  het opgegeven internetadres (www.coutinho.nl/toets-ie7) intypen in het adresvak 

en op Enter drukken. Vervolgens op Toets klikken;

-  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.
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•  Vertel hoe de cursisten hun certificaat kunnen verkrijgen:

-  het opgegeven adres (www.coutinho.nl/toets-ie7) intypen en op Certificaat klikken;

-  formulier invullen: persoonlijke gegevens en enkele gegevens over de school en de 

cursus intypen;

-  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 certifi-

caat.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent
•  Verzamel eventueel voor de cursisten enige informatie over vervolgcursussen (onder-

werp, duur, kosten, kwaliteit).

•  Bij de toets gaat het in de eerste plaats om kennismaking met een interactieve toe-

passing van internet. Het zijn multiplechoicevragen die betrekking hebben op de cur-

sus. 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)fouten 

gemaakt moeten worden. Dus: controleren vóór verzenden!

•  Een voorbeeld van het certificaat vindt u op pagina 193 van het cursusboek.

•  U kunt speciaal papier in de printer leggen voor een mooi certificaat.


