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 Algemene informatie

Wegwijs in internet

Internet heeft de manier waarop we leven, werken en communiceren ingrijpend veranderd. 
Natuurlijk hoeft niet iedereen een internetspecialist te worden, maar de vaardigheden om inter-
net te kunnen gebruiken zijn net zoals lezen, schrijven en rekenen een voorwaarde om goed te 
kunnen functioneren in (vrijwilligers)werk, opleiding en thuis. Bepaalde groepen mensen (alloch-
tonen, ouderen en laagopgeleiden) zijn met een inhaalslag bezig. Zij willen kennismaken met 
deze nieuwe, fascinerende wereld. Voor hen is laagdrempelig, stap-voor-staplesmateriaal onont-
beerlijk. Wegwijs in internet is een beginnerscursus, bedoeld voor mensen die nog geen ervaring 
met internet hebben. Het is geschikt voor zelfstudie én voor gebruik in cursussen.

Nieuwe versie

Wegwijs in internet is de opvolger van Wegwijs in de wereld van internet. In dit boek wordt 
gewerkt met Windows 7, Internet Explorer 9 en Windows Live Mail 2011. Het boek is geactuali-
seerd. Een aantal opdrachten is vervangen maar de hoofdstukindeling van de lessen is hetzelfde 
gebleven. Op de website van de Wegwijsboeken, www.coutinho.nl/wegwijs, vindt u aanvullend en 
extra materiaal. Het aanvullend materiaal bestaat uit:

bij alle lessen De antwoorden op de vragen aan het eind van elke les.

bij les 1, 2 en 3 Een lijst met internetadressen van interessante websites over allerlei onder-
werpen.

bij les 3 Een handleiding voor het downloaden en installeren van Adobe Reader.

bij les 4 en 5 Een handleiding voor het downloaden en installeren van Windows Live Mail 
2011 en het instellen van een e-mailadres.

bij les 5 Een handleiding voor het maken van een webmailaccount.

bij les 6 Een handleiding voor het downloaden en installeren van een antiviruspro-
gramma.

bij les 7 De toets.

voor de docent Een docentenhandleiding met didactische en organisatorische aanwijzingen.

Windows Vista

Als u werkt met Windows Vista kunt u dit boek ook gebruiken. Windows 7 gebruikt alleen soms 
andere begrippen dan Windows Vista. Een enkele keer zullen de plaatjes in het boek niet hele-
maal overeenkomen met wat u ziet op het scherm. Als de opdracht onder Windows 7 afwijkt van 
Windows Vista, staat de vervangende opdracht in een voettekst onder aan de pagina.
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Gebruik in cursussen en voor zelfstudie

Wegwijs in internet is geschikt voor gebruik in cursussen voor cursisten van roc’s. Daarnaast 
is het boek bruikbaar in cursussen voor volwassenen (onder andere voor ouderen en allochto-
nen) die gegeven worden in buurthuizen, dienstencentra, en volksuniversiteiten. Het boek kan 
gebruikt worden vanaf niveau A2 van het Europees Referentiekader. De cursisten moeten wel 
beschikken over de basisvaardigheden van het werken met de computer. Ze moeten bijvoorbeeld 
het toetsenbord kunnen gebruiken en kunnen klikken en slepen met de muis. Wegwijs in internet 
is dan ook zeer geschikt als vervolg op Wegwijs in Windows en Wegwijs in Word. Wegwijs in inter-
net is ook geschikt voor zelfstandig gebruik, bijvoorbeeld thuis, tijdens de open inloop van een 
buurthuis of leercentrum voor ouderen. 

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 (surfen en e-mail) gebruiken;
•	 de cursisten hebben enig inzicht in de maatschappelijke betekenis van internet;
•	 de cursisten weten waar ze op moeten letten om veilig te internetten.

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

Overzicht

De cursus bestaat uit Lezen (achtergrondinformatie) en Doen (praktijk). Een overzicht van de 
inhoud:

Les Lezen Doen

1 Wat is internet? De eerste keer online

2 Hoe kom je erop? Zoeken en vinden

3 Internet: een informatiedoolhof Bewaren van informatie

4 Brieven schrijven via internet E-mailen met Windows Live Mail

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 onderdelen Lezen. Het grootste deel van de 
les wordt besteed aan werken met de computer met behulp van stap-voor-stapopdrachten, het 
onderdeel Doen. Aan het eind van elke les staan twee oefenopdrachten. Deze zijn bedoeld om 
het geleerde zelfstandig toe te passen, zonder stap-voor-stapinstructies. De cursisten moeten 
gebruikmaken van de informatie uit de les. Soms zal dit problemen geven. Ze zullen moeten zoe-
ken naar eerder gegeven uitleg. Bij elke les vindt u ook vragen ter verwerking van de leerstof. De 
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vragen kunt u als huiswerk geven en aan het begin van de volgende les bespreken. De antwoor-
den op de vragen vindt u op de webpagina bij het boek.

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

•	 moderne computers (één per cursist)
•	 Windows 7 (of Windows Vista)
•	 Internet Explorer versie 9
•	 Windows Live Mail versie 2011
•	 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 mensen 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. In de opdrachten is een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen lezen  en doen . Sommige cursisten zullen zich hier niet in kunnen 
vinden en kiezen een andere leerstrategie.

•	 Werk het onderdeel Doen van elke les van tevoren nauwkeurig door om verrassingen te voor-
komen. Dit geldt des te meer als u werkt met andere versies van Windows, Internet Explorer of 
Windows Live Mail.

•	 Controleer vooraf ook of de genoemde internetadressen 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.
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Deskundigheid van de docent

De cursus kan gegeven worden door docenten die enige ervaring hebben in het geven van compu-
tercursussen. Kennis van Windows en ervaring met internet is wel een voorwaarde. In de docen-
tenhandleiding 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 voorbeel-
den en suggesties op als een van de vele mogelijkheden om de cursus te geven.
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 Docentenhandleiding per les

LES 1

Doel van de les

•	 De cursisten kunnen – in termen van informatie en communicatie – vertellen wat internet is.
•	 De cursisten kennen begrippen en termen die met internet te maken hebben (het ‘internet-

jargon’).
•	 De cursisten weten wat Internet Explorer is en kunnen Internet Explorer starten en afsluiten.
•	 De cursisten kunnen vertellen wat www betekent en hoe een www-adres is opgebouwd.
•	 De cursisten beheersen de belangrijkste navigatiemogelijkheden van Internet Explorer (de 

adresbalk, de links (het handje), de Vorige-knop en de schuifbalken).
•	 De cursisten kunnen favoriete adressen bewaren.
•	 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. Informeer of 
de cursisten thuis een computer 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?
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 spe-
ciale kabels aan elkaar zijn gekoppeld.

•	 Ga (mede aan de hand van de woorden op het bord) in op de belangrijkste aspecten van inter-
net: informatie en communicatie.

•	 Leg uit wat www betekent en hoe een internetadres is opgebouwd.
•	 Vertel ter voorbereiding op de praktijk iets over browsers. To browse betekent bladeren. Een 

browser is een programma waarmee je door het internet 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 cursisten 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 TaartenThuis, een webwinkel voor 
taarten. Deze website is speciaal gemaakt voor deze cursus. Aan de hand van de website van 
TaartenThuis leren de cursisten allerlei basisvaardigheden voor het gebruik van internet. In de 
opdrachten 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 het onderdeel Lezen 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, bijvoor-

beeld 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 9 schrijven de cursisten een reactie op de website van TaartenThuis. Als er veel 

mensen tegelijk een reactie schrijven kan er een foutmelding verschijnen. De bijdrage wordt 
dan wel opgenomen, maar het duurt wat langer. Ze hoeven hun reactie dus niet nog een keer 
te sturen!

•	 In de cursus start Internet Explorer met Google. Leg uit dat dat niet op elke computer zo is. 
De startpagina kan een gebruiker 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 een trein en een telefoonnummer opzoeken.
•	 De cursisten kunnen taarten bestellen en betalen op de website van TaartenThuis. 
•	 De cursisten kunnen met Google zoeken naar informatie, afbeeldingen, plattegronden en 

 routebeschrijvingen.
•	 De cursisten kunnen op een webpagina zoeken.
•	 De cursisten kunnen videofilmpjes op YouTube zoeken en bekijken.

Werkwijze in de les

Start
•	 Gehoord, gezien, gelezen. De cursisten krijgen gelegenheid een toelichting te geven op mee-

gebrachte krantenknipsels of vertellen ‘nieuws’ over internet dat zij in de afgelopen week heb-
ben gezien of gehoord.

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

Theorie: Internet: hoe kom je erop?
Kies een of meer van de volgende mogelijkheden om de theorie te bespreken:
•	 Vraag de cursisten of ze informatie over providers hebben meegenomen.
•	 Informeer bij welke provider de cursisten een internetabonnement hebben en wat voor soort 

verbinding dat is.
•	 Ga vervolgens samen met de cursisten na wat er nodig is om op internet aangesloten te wor-

den: computer (of een telefoon), een abonnement bij een provider en internetsoftware. Ga ook 
in op de verschillende mogelijkheden: telefoon (ADSL), kabel en glasvezel.

•	 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 ter voorbereiding op het praktijkgedeelte dat de cursisten gaan zoeken op internet.

Praktijk: Zoeken en vinden
De cursisten gaan zoeken op internet. Eerst zoeken ze op de website van de NS naar een trein en 
in de online telefoongids naar een telefoonnummer. Daarna oefenen ze met Google het zoeken 
naar informatie, afbeeldingen, video’s, plattegronden en routebeschrijvingen. 

Nabespreking
Ervaringen worden uitgewisseld. Vragen en problemen worden besproken. 

Huiswerk
•	 Lezen van het onderdeel Lezen van les 2 Internet: hoe kom je erop? en eventueel het maken 

van de vragen aan het eind van les 2.
•	 Ook het lezen van het onderdeel Lezen van les 3 (de informatie en tips over zoeken op inter-

net) sluiten goed aan bij de opdrachten (Doen) van les 2.
•	 Verzamelen van knipsels, berichten en nieuwtjes over internet.
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Aandachtspunten en suggesties 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 bij-
voorbeeld om in het betreffende witte vakje te klikken voordat ze beginnen te typen. Geef 
aan dat ze ook de Tab-toets kunnen gebruiken bij het invullen van webformulieren.

•	 De cursisten gaan winkelen en betalen op de website van TaartenThuis. Verzeker de cursisten 
dat het bestellen en betalen niet echt gebeurt! TaartenThuis is een oefenwebsite. Het doel is 
de cursisten enigszins met kopen op internet vertrouwd te maken. 

•	 Wijs de cursisten op de tips over zoeken op internet in het onderdeel Lezen 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 Google iets te vinden.
•	 De cursisten kunnen op verschillende manieren informatie van internet bewaren: bewaren op 

de computer, afdrukken of kopiëren naar een ander programma zoals WordPad of Word.
•	 De cursisten kunnen met de knop Favorieten hun favoriete sites bewaren en ordenen in ver-

schillende 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 aan het eind van les 2 en vragen naar aanleiding van de vorige les.

Theorie: Internet: een informatiedoolhof
Kies een of meer van de volgende mogelijkheden om de theorie te bespreken:
•	 Ga naar aanleiding van het onderdeel Doen van de vorige keer (Zoeken en vinden) in op de 

geweldige hoeveelheid informatie op internet. Vergelijk internet bijvoorbeeld met een biblio-
theek, maar dan zonder bibliothecaris, alles staat door elkaar in de kast. Daardoor is het ont-
zettend moeilijk om er iets te vinden. Vertel dat niet alle informatie 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 internet-
adres kent, is het makkelijk. Dan hoef je alleen maar het 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 (foto’s, afbeeldingen, recepten, film-
pjes etc.) te bewaren en te gebruiken.

Praktijk: Bewaren van informatie
De cursisten werken de opdrachten stap voor stap door. Ze leren om informatie van een internet-
pagina, tekst en afbeeldingen, te selecteren en te kopiëren naar bijvoorbeeld WordPad. Ze down-
loaden de antwoorden op de vragen aan het eind van elke les. Het indelen van favorieten en het 
gebruik van de functie Geschiedenis komt ook aan bod.

Nabespreking
Ervaringen worden uitgewisseld. Eventuele vragen en problemen worden besproken. 
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Huiswerk
•	 Lezen van het onderdeel Lezen van les 3 Internet: een informatiedoolhof en het maken van de 

vragen aan het eind van les 3.
•	 Verzamelen van enkele e-mailadressen van familieleden of vrienden en deze de volgende 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 Afbeeldingen. 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 beschre-
ven. 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 Windows Live Mail.

Werkwijze in de les

Start
•	 Gehoord, gezien, gelezen.
•	 Bespreking van de vragen aan het eind van 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 of emoticons in een e-mail.

Praktijk: E-mailen met Windows Live Mail
De cursisten werken met Windows Live Mail. De werkbladen geven stap voor stap instructie over 
het verzenden en ontvangen van elektronische post, het beantwoorden van e-mail en het verwij-
deren van berichten. Ook leren ze een bericht op te maken.

Nabespreking
Uitwisselen van ervaringen en bespreken van vragen en problemen.

Huiswerk
Lezen van het onderdeel Lezen van les 4 Brieven schrijven via internet en het maken van de 
 vragen aan het eind van les 4.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent
•	 Windows Live Mail is geen onderdeel van Windows 7. U moet het zelf downloaden en installe-

ren. Op de webpagina bij dit boek vindt u daarvoor een handleiding.
•	 Elke cursist (eigenlijk: elke computer) moet een eigen e-mailadres hebben. Controleer of er 

met elke computer ge-e-maild kan worden in Windows Live Mail.
•	 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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•	 Als cursisten geen internetaccount hebben en toch willen e-mailen (in een internetcafé, de 
bibliotheek of op school) kunnen ze gebruikmaken van webmail. Een handleiding voor het 
maken van een e-mailaccount voor Windows Live Hotmail vindt u op de webpagina bij dit 
boek.
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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, sociale netwerken, Skype, 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.
•	 De cursisten kunnen automatisch een handtekening aan een bericht toevoegen. 

Werkwijze in de les

Start
•	 Gehoord, gezien, gelezen.
•	 Bespreking van de vragen aan het eind van 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, com-

municeren) beïnvloedt.
•	 Besteed aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden van internet. Vertel bijvoor-

beeld iets over sociale netwerken, Skype, via internet naar muziek luisteren met Spotify, 
muziek downloaden, online spelletjes. Laat cursisten 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 Windows Live Mail. Ze leren bijlagen te versturen, een automati-
sche handtekening in een bericht op te nemen, het adresboek te gebruiken en berichten naar 
een groep te sturen.

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

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

gen aan het eind van les 5.
•	 Informatie verzamelen over de gevaren van internet.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent
Wijs de cursisten nog eens op de mogelijkheid van webmail. Laat ze de opdrachten 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.
•	 De cursisten kunnen met InPrivate-navigatie surfen zonder sporen achter te laten in Internet 

Explorer.
•	 De cursisten kunnen een SmartScreen-filter inschakelen (tegen phishing).
•	 De cursisten kunnen controleren of de computer beschermd is tegen virussen en spyware.
•	 De cursisten kunnen instellen dat updates van Windows automatisch worden geïnstalleerd.
•	 De cursisten kunnen de pop-upblokkering inschakelen en een geblokkeerde pop-up bekijken.
•	 De cursisten kunnen de beveiligingsopties in Windows Live Mail regelen, en een afzender blok-

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

hoe ze kunnen herkennen dat ze op een veilige website zijn (hangslotje en https://).

Werkwijze in de les

Start
•	 Gehoord, gezien, gelezen.
•	 Bespreking van de vragen aan het eind van 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, phishing, identiteitsfraude).
•	 Vraag of de cursisten ervaring hebben met virussen en spam etc.
•	 Benadruk het belang van veilig internetten en verwijs de cursisten naar relevante websites 

met informatie daarover (zie de pagina met adressen op de webpagina bij dit boek).

Praktijk: Veilig internetten
De cursisten leren de mogelijkheden van Internet Explorer en Windows Live Mail om veilig en 
efficiënt te internetten.

Nabespreking
Uitwisselen van ervaringen en bespreken van vragen en problemen.

Huiswerk
Lezen van het onderdeel Lezen van les 6 Veiligheid op internet en het maken van de vragen aan 
het eind van 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 aspec-
ten 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 aan het eind van 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 vonden van het cursusboek. 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;
– het opgegeven internetadres (www.coutinho.nl/toets-ie9) intypen in het adresvak en op 

Enter drukken;
– klikken op toets;
– 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 cursist 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/toets-ie9) 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.

Praktijk: Toets en certificaat
De cursisten maken aan de hand van de opdrachten in het boek de toets en downloaden hun cer-
tificaat.
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Aandachtspunten en suggesties voor de docent
•	 Verzamel eventueel voor de cursisten enige informatie over vervolgcursussen (onderwerp, 

duur, kosten, kwaliteit).
•	 De toets bestaat uit multiplechoicevragen over 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)fouten gemaakt 

moeten worden. Dus: controleren vóór verzenden!
•	 Een voorbeeld van het certificaat vindt u op pagina 213 van het cursusboek.
•	 U kunt speciaal papier in de printer leggen voor een mooi certificaat.


