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Algemene inform a t i e

Wegwijs in de wereld van ...

Computers zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Kunnen omgaan
met computers behoort steeds meer tot de basisvaardigheden die van belang zijn
om goed te functioneren in (vrijwilligers)werk, opleiding en privé-leven. Bepaalde
groepen mensen (ouderen, allochtonen, laagopgeleiden) zijn momenteel op dit
gebied een inhaalslag aan het maken. Voor hen is laagdrempelig, stap-voor-stap-
lesmateriaal onontbeerlijk. Wegwijs in de wereld van Windows is bedoeld als de
eerste stap om met de computer te leren werken.

Derde, herziene versie

In deze nieuwe versie van Wegwijs in de wereld van Windows wordt gewerkt met
Windows 98, Internet Explorer 6 en Outlook Express 6. De informatie in de lees-
bladen is aangepast aan nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelin-
gen, maar de onderwerpen zijn ongewijzigd gebleven.
De werkbladen zijn ingrijpender veranderd. Nieuw is het onderdeel Oefenwerk. 
Dit zijn opdrachten aan het eind van elke les waarin de cursisten moeten toepas-
sen wat zij geleerd hebben, zonder stap-voor-stap-instructies. Het programma
Toets en Bord bij Les 1 is vernieuwd. De opdrachten bij de NS-Reisplanner in Les 4
zijn vervallen, nu wordt in deze les gewerkt met Paint. De werkbladen van Les 5
gaan over Windows Verkenner. Voor de eerste kennismaking met internet in Les 6
is een website gebouwd, de site van Kattenpension Felice. Dit pension bestaat dus
niet echt. 
Het boek bevat (op veler verzoek) nu ook een register met trefwoorden.
Aangezien steeds meer mensen thuis (zelfstandig) met het boek willen werken,
zijn de antwoorden op de vragen aan het eind van elke les achter in het boek
opgenomen. Dat geldt ook voor de spelregels van Patience.

Gebruik in cursussen

Wegwijs in de wereld van Windows is in de eerste plaats geschikt voor gebruik in
basiscursussen ‘Kennismaking met de computer’ van bijvoorbeeld ROC’s: vanaf KSE,
niveau 1-2, of NT2, niveau 2-3. Daarnaast is het boek bruikbaar in cursussen voor
volwassenen (onder anderen ouderen en allochtonen) die gegeven worden in
buurthuizen, dienstencentra, volksuniversiteiten en digitale trapveldjes. De
nadruk ligt op kennismaking en oriëntatie. In de lessen wordt niet uitgegaan van
enige voorkennis bij de cursisten. 
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Zelfstandig werkende gebruikers

De derde, herziene versie van Wegwijs in de wereld van Windows is ook geschikt
voor zelfstandig gebruik, bijvoorbeeld thuis, in het Studiecentrum op het ROC of
tijdens de open inloop van een digitale trapveldje. Zelfstandige gebruikers wordt
aangeraden iemand met computerervaring te vragen de computer voor te bereiden.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het downloaden en installeren van Toets en Bord.
Bent u de begeleider of docent van een zelfstandig werkende gebruiker? In het
voorwoord staat kort beschreven wat u moet doen opdat de instructies in het
boek kloppen met wat er op het scherm gebeurt. 

De leerdoelen

De cursus is bedoeld voor mensen die nog geen enkele ervaring met computers
hebben. Het gaat in de cursus dus om een allereerste kennismaking. In deze
docentenhandleiding staan de doelen van elke les beschreven. De algemene doelen
van deze cursus zijn:

• De cursisten zijn vertrouwd met de computer.
• De cursisten kennen enkele toepassingen van de computer.
• De cursisten hebben inzicht in de rol van de computer in de maatschappij.
• De cursisten hebben enig inzicht in de rol van de computer bij informatie en

communicatie.

Overzicht

Wegwijs in de wereld van Windows bestaat uit theorie (leesbladen) en praktijk
(werkbladen). Een overzicht van de inhoud:
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Les Theorie (leesbladen) Praktijk (werkbladen)

1 Computers zijn overal Patience en Toets en Bord
2 Wat is een computer? Kennismaken met Windows
3 Schrijven met de computer WordPad
4 De aanschaf van een computer Paint
5 Computers en werk Windows Verkenner
6 Het internet Internet Explorer
7 Elektronische post Outlook Express
8 – Toets en certificaat



De theorie kunt u bespreken met behulp van de leesbladen. Het grootste deel van
elke les wordt besteed aan werken op de computer met de werkbladen. Deze werk-
bladen geven stap-voor-stap-instructies. Aan het eind van elke les staan twee
Oefenwerkopdrachten. Deze zijn bedoeld om het geleerde zelfstandig toe te
passen, zonder stap-voor-stap-instructie. De cursisten moeten gebruikmaken van
de informatie uit de les. Soms zal dit problemen geven. Ze zullen moeten zoeken
(terugbladeren) naar de gegeven uitleg. Bij elke les vindt u ook vragen ter verwer-
king van de leerstof. De vragen kunt u als huiswerk geven en aan het begin van
de volgende les bespreken. De antwoorden op de vragen staan achter in het boek. 

Opbouw per les

De cursus omvat acht wekelijkse lessen van 2 uur (inclusief een pauze). Elke les
heeft dezelfde opbouw:

• Start (ongeveer 10 minuten),
• Theorie (ongeveer 25 minuten)
• Praktijk (ongeveer 75 minuten),
• Nabespreking en huiswerk (ongeveer 10 minuten)

Deze lesindeling kunt u opvatten als een richtlijn gebaseerd op de ervaringen
tijdens het testen van de cursus. Afhankelijk van het tempo en niveau van uw
cursisten (én de organisatorische mogelijkheden!) kunt u wellicht meer of minder
dan acht lessen aan de cursus besteden.

Vereiste hardware en software

• Pentium computers (minimaal één per twee cursisten), hoe sneller hoe beter!
• Windows 98.
• Microsoft Internet Explorer (versie6).
• Microsoft Outlook Express (versie 6).
• Toets en Bord – dit programma is gratis te downloaden van de website van

Uitgeverij Coutinho (kijk op www.coutinho.nl/wegwijs).
• Een internetaccount (met e-mailadressen) voor de computers van de cursisten.

Nog enkele praktische tips

• Acht lessen is kort. Benadruk dus vooral dat het gaat om een kennismaking. 
Zorg ook na afloop voor voldoende informatie over vervolgmogelijkheden.

• Elke cursist moet aan een computer werken. Wanneer cursisten in tweetallen
samenwerken aan één computer, let dan op de samenstelling van die tweetallen.
Zorg ervoor dat mensen van gelijk niveau en tempo met elkaar samenwerken.
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• Let erop dat cursisten die twee aan twee met de computer werken ook regelmatig
wisselen.

• Houd rekening met verschillende leerstijlen. In de werkbladen is gekozen voor
‘eerst lezen, dan 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 en Outlook Express.

• 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 als een cursist worstelt met het gebruik van de muis. Het kost even tijd,
maar het went.

Deskundigheid van de docent

De cursus kan gegeven worden door docenten die enige ervaring hebben in het
geven van computercursussen. Kennis van Windows 98 en ervaring met internet is
wel een voorwaarde. In deze docentenhandleiding is het verloop van elke les
minutieus beschreven, met veel didactische en technische aanwijzingen. Het is
echter geenszins de bedoeling om ervaren docenten de les voor te schrijven! Maak
vooral gebruik van uw eigen ervaring en creativiteit en vat de gegeven voorbeel-
den en suggesties op als één van de vele mogelijkheden om de cursus te geven.

Tegenwoordig worden veel cursussen ook door vrijwilligers gegeven. Stichting
Pyloon organiseert op verzoek docentenopleidingen voor vrijwilligers die pc- en
internetcursussen geven aan volwassenen. Voor meer informatie:

Pyloon, Experts in Educatie
Gedempte gracht 44c
Postbus 1125
1500 AC ZAANDAM
Tel 075 6156125
www.pyloon.nl
info@pyloon.nl
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Docentenhandleiding per les

LES 1

Doel van de les

• Cursisten zien in dat zij dagelijks met vele vormen van computergebruik in aan-
raking komen.

• Cursisten hebben kennisgemaakt met begrippen en termen die met computers te
maken hebben (het ‘computerjargon’).

• Cursisten kunnen de computer starten en afsluiten.
• Cursisten kunnen klikken, dubbelklikken en slepen met de muis.
• Cursisten kennen de belangrijkste toetsen van het toetsenbord.

Werkwijze in de les

Start
In een kennismakingsronde kunt u vragen naar de reden om deze cursus te gaan
volgen. Informeer of men thuis een pc heeft om op te kunnen oefenen. Geef een
korte toelichting op de komende lessen. Vertel iets over de inhoud en werkwijze.
Geef ook aan welke regels er gelden in het computerlokaal.

Theorie: Computers zijn overal
Maak gebruik van een of meer van de volgende werkvormen:

• Vraag de cursisten op te schrijven hoe vaak en op welke wijze zij dagelijks in
aanraking komen met computers. Schrijf eventueel de uitkomsten op het bord.

• Vraag de cursisten welke computerwoorden zij al kennen. Deze worden op het
bord geschreven. Laat de cursisten zelf bedenken welke woorden bij elkaar horen,
zodat er een indeling ontstaat, bijvoorbeeld in Apparatuur en Programmatuur.
Een andere indeling is natuurlijk ook mogelijk. Als de cursisten een schrift
gebruiken, kunnen zij de woorden in het schrift schrijven. De lijst wordt elke
week uitgebreid.

• Geeft u les aan niet-Nederlandstaligen? Vraag naar het woord voor computer,
muis, toetsenbord in de eigen taal.

• Vertel ter voorbereiding op de praktijk iets over Windows. Windows is het Engelse
woord voor vensters of ramen. Door zo’n venster kijk je naar een programma.
Windows 98 start met het bureaublad. Op het bureaublad liggen hulpmiddelen
(net als bij een ‘gewoon’ bureau) zoals een postbakje en een prullenmand. Verder
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liggen op het bureaublad allerlei programma’s waarmee gewerkt kan worden.
• Vertel ook iets over de programma’s Toets en Bord en Patience.

Praktijk: Patience en Toets en Bord
De cursisten gaan aan de computer zitten. In de werkbladen staat stap voor stap
beschreven wat zij moeten doen. Ze oefenen het werken met de muis en het
toetsenbord. Zij werken met de programma’s Patience en Toets en Bord.

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

Huiswerk
• Lezen van de leesbladen van Les 1: Computers zijn overal. 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
computers. De volgende keer wordt daar aandacht in besteed in ‘Gehoord, gezien,
gelezen’.

• Vraag de cursisten een ‘gewone’ (audio-)cd mee te nemen, deze wordt in de
volgende les gebruikt.

Materiaal voor deze les

• Schriften voor de cursisten om aantekeningen te maken.
• Het programma Toets en Bord.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent

• U kunt eventueel, voorafgaand aan de praktijk, op één computer het starten van
de programma’s demonstreren.

• Voor sommige cursisten biedt het samenwerken (in tweetallen) aan de computer
voordelen, zoals onderling overleg, elkaar helpen, samen dingen uitzoeken zonder
de docent.

• 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 er op dat zij
regelmatig wisselen.

• De spelregels van Patience moeten bekend zijn. De spelregels zijn achterin het
boek opgenomen. Als iemand Patience helemaal niet kent, kunt u overwegen om
een alternatief te zoeken en aan te bieden.
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• Het werken met de muis vinden cursisten in het begin erg lastig, maar meestal
went het snel. Besteed aandacht aan de manier waarop de muis vastgehouden
moet worden.

Aandachtspunten voor de systeembeheerder

• Op het bureaublad liggen snelkoppelingen naar de programma’s Toets en Bord en
Patience. Patience is een onderdeel van Windows 98 en bevindt zich in de
Bureauaccessoires in de map Ontspanning.

• Het programma Toets en Bord moet op de harde schijf (of op het netwerk) worden
gezet. Toets en Bord kan gratis worden gedownload vanaf de website van de
Wegwijsboeken: www.coutinho.nl/wegwijs. Klik op het plaatje van Wegwijs in de
wereld van Windows en daarna op Toets en Bord.

LES 2 

Doel van de les

• De cursisten kunnen in termen van invoer – verwerking – uitvoer de werking van
de computer beschrijven.

• De cursisten kennen de term randapparatuur en kunnen een aantal randapparaten
benoemen.

• De cursisten weten het verschil tussen hardware en software.
• De cursisten leren de basisvaardigheden van Windows 98: startknop, taakbalk,

vensters maximaliseren en minimaliseren, Kladblok, Rekenmachine, met twee
programma’s tegelijk werken en de cd-speler gebruiken.

Werkwijze in de les

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

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

• Bespreking van de vragen bij Les 1: Computers zijn overal.

Theorie: Wat is een computer
• Wat is een computer? Laat de cursisten zelf een definitie geven.
• Herkennen van de computer. In het lokaal staat een computersysteem opgesteld.

Maak duidelijk dat de eigenlijke computer niet meer is dan een aantal chips, zeer
kleine elektronische componenten, te vinden in de systeemkast. Als u de kast
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openmaakt, kunt u de chip aanwijzen die de eigenlijke computer vormt. Dit is de
CVE (centrale verwerkingseenheid). Cursisten kunnen dan ook begrijpen waarom
computers in alle mogelijke apparaten kunnen worden ingebouwd. De andere
onderdelen vormen de randapparaten (beeldscherm, printer, muis, toetsenbord).

• Principe van de werking van de computer (invoer - verwerking - uitvoer): een
computer is een gegevensverwerkende machine. De gegevens moeten in de compu-
ter worden ingevoerd, waarna de computer ze verwerkt. De verwerking gebeurt
door de CVE met behulp van het interne geheugen volgens opdrachten die in een
programma staan. Na de verwerking worden de bewerkte gegevens weer uitge-
voerd. Noem voorbeelden: de geautomatiseerde kassa, het pasje bij de videotheek,
het kopen van een kaartje bij de NS-kaartjesautomaat en het pinnen van geld. 

• Laat de cursisten de apparaten benoemen die nodig zijn voor invoer en uitvoer.
Vergelijk het verwerkingsproces in de computer met voorbeelden uit het dagelijks
leven: koken, breien, afwassen. Ook bij deze processen is sprake van invoer,
bewerking en uitvoer. Het breipatroon en het recept zijn dan de programma’s.

• Hardware en software: vraag de cursisten wat het verschil is tussen hardware en
software. U kunt dit uitleggen door de vergelijking met de muziek (software) op
een cd (hardware).

Praktijk: Kennismaking met Windows
De cursisten leren de basisvaardigheden van Windows 98. In de werkbladen staan
stap-voor-stap-opdrachten over het bureaublad, de taakbalk, de startknop, de
knoppen rechtsboven in Windows 98-programma’s, het starten van programma’s en
het werken met Kladblok, Rekenmachine en de cd-speler.

Nabespreking
Ervaringen worden uitgewisseld. Vragen en problemen worden besproken.

Huiswerk
• Lezen van de leesbladen van Les 2: Wat is een computer? en eventueel het maken

van de bijbehorende vragen.
• Verzamelen van knipsels, berichten en nieuwtjes over computers.

Materiaal voor deze les

Windows 98: de programma’s Kladblok en Rekenmachine (standaard in Windows 98
in de Bureau-accessoires).
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Suggesties en aandachtspunten voor de docent

• Maak, indien mogelijk een van de computers open. Dat werkt ‘ontmythologise-
rend’. U kunt de schroeven voor de les al losmaken zodat u alleen de bovenkant
van de kast hoeft weg te halen.

• In deze les zijn computercomponenten heel bruikbaar, bijvoorbeeld chips, een
diskdrive, een harde schijf, een moederboard, een opengemaakte diskette. Ze zijn
verkrijgbaar bij (tweedehands) computerwinkels of computerhobbyisten.

• Deze les is nogal technisch. Gebruik voorbeelden uit het dagelijks leven. Ook al
staat de techniek in deze les centraal, techniek is nooit een doel op zich. Het is
van belang te benadrukken dat het bij computers altijd om gegevens en informa-
tie gaat.

• Neem voor deze les een paar cd’s mee, dit is nodig voor een van de opdrachten.

Aandachtspunten voor de systeembeheerder

De programma’s Kladblok en Rekenmachine worden gestart met het startmenu
onder de startknop. Er hoeven dus geen snelkoppelingen op het bureaublad
gemaakt te worden.

LES 3

Doel van de les

• De cursisten weten wat het verschil is tussen tekstverwerken en typen op een
typemachine.

• De cursisten kennen het verschil tussen de harde schijf en een diskette.
• De cursisten beheersen de basisvaardigheden van het programma WordPad.

Werkwijze in de les

Start
• Gehoord, gezien, gelezen.
• Bespreking van de vragen bij Les 2.
• Vragen naar aanleiding van de leesbladen van Les 2: Wat is een computer?

Theorie: Schrijven met de computer
• U inventariseert met de cursisten wat je allemaal met computers kunt doen, welke

toepassingen er zijn. Vertel welke toepassingen er in de cursus nog aan de orde
komen.

10



• Tekstverwerken is een heel bekende toepassing. Je maakt van de computer een
tekstverwerker door een tekstverwerkingsprogramma te starten. Er zijn heel veel
tekstverwerkingsprogramma’s, van zeer eenvoudig tot zeer ingewikkeld.

• Ga met de cursisten na wat het verschil is tussen tekstverwerken met de computer
en typen op een typemachine: (1) correctiemogelijkheden (verwijderen, verplaat-
sen, tussenvoegen), (2) elektronisch bewaren, op diskette in plaats van op papier
en (3) de scheiding tussen invoer en opmaak.

• Dit is een goed moment om terug te komen op het basisschema van de computer
(invoer - verwerking - uitvoer) van de vorige les. Wat gebeurt er nu eigenlijk als je
aan het tekstverwerken bent?

• Bovendien kan hier de uitleg plaatsvinden van het begrip opslagmedium en het
verschil tussen diskette en harde schijf.

Praktijk: WordPad
De cursisten gaan achter de computer zitten. Zij schrijven een brief in het
programma WordPad. In de werkbladen staat stap voor stap aangegeven hoe dat
moet gebeuren. Aan de orde komt: invoeren van tekst, wijzigen van tekst,
bewaren op diskette, opvragen van een bestand en printen van een tekst.

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

Huiswerk 
• Lezen van leesbladen Les 3: Schrijven met de computer en eventueel de bij-

behorende vragen maken.
• Vraag de cursisten voor de volgende les advertenties van computers mee te nemen.

Materiaal voor deze les

• Werkdiskettes voor cursisten.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent

• In deze les werken de cursisten voor het eerst met een werkdiskette. Het bewaren
en opvragen van een bestand is iets wat veel geoefend moet worden. Het kost
vaak enige tijd voordat cursisten dit als een routine ervaren. Misschien is het zin-
vol de cursisten tijdens de les een of meer keren van computer laten veranderen,
zodat ze de brief moeten opslaan op de werkdiskette, de werkdiskette meenemen
naar een andere computer en daar de brief weer opvragen.
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• Het basisprincipe van de computer kan heel goed worden uitgelegd aan de hand
van tekstverwerkers. Dit is tevens een herhaling uit de vorige les. Vooral het
verschil tussen het externe en het interne geheugen is van groot belang voor het
begrip van de computer.

• Voor sommige groepen is het wellicht nodig om twee lessen aan WordPad te
besteden.

Aandachtspunten voor de systeembeheerder

• Voor elke cursist (of voor elke computer) wordt een werkdiskette klaargemaakt,
waarop de bestanden in WordPad worden opgeslagen.

• Controleer of er vanuit Wordpad vanaf elke computer kan worden geprint.

LES 4

Doel van de les

• De cursisten weten waar ze op moeten letten bij de aanschaf van een computer.
• De cursisten hebben inzicht in de toepassingen van een pc voor thuis.
• De cursisten beheersen de basisvaardigheden van het tekenprogramma Paint.

Werkwijze in de les

Start 
• Gehoord, gezien, gelezen.
• Bespreking van de vragen bij Les 3.
• Vragen naar aanleiding van de leesbladen bij Les 3: Schrijven met de computer.

Theorie: de aanschaf van een computer
• Informeer bij de cursisten wie thuis een computer heeft en inventariseer waarvoor

deze wordt gebruikt.
• Laat de cursisten vertellen over de advertenties die zij voor deze les hebben

verzameld.
• Ga in op de problemen bij het aanschaffen van een computer: de snelle veroude-

ring, het ondoorzichtige jargon in de advertenties.
• Bespreek met de cursisten waar ze op moeten letten bij het kopen van een

computer.
• Vertel iets over zinvolle toepassingen voor thuis.
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Praktijk: Paint
De cursisten werken met het tekenprogramma Paint. De werkbladen geven stap
voor stap instructies over het tekenen, het tekengereedschap, bewaren en
afdrukken van tekeningen.

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

Huiswerk
• Lezen van de leesbladen bij Les 4: De aanschaf van een computer en eventueel de

bijbehorende vragen maken.
• Verzamelen van personeelsadvertenties waarin omgaan met de computer en

automatisering een rol speelt.

Materiaal voor deze les

• Paint (onderdeel van de Bureau-accessoires)

Aandachtspunten voor de docent

• Ga niet te diep in op persoonlijke technische problemen met computers thuis
tijdens het plenaire deel van de les. Vaak is dit voor andere cursisten niet te
volgen en voor uzelf is het heel moeilijk om op afstand een ‘diagnose’ te stellen
en een oplossing te geven.

• Geef nooit een koopadvies.
• Soms is een tekening te groot om op de werkdiskette te bewaren. Laat de

tekening dan bewaren in de map Mijn documenten of op het bureaublad.

Aandachtspunten voor de systeembeheerder

• Controleer of Paint is geïnstalleerd en of er ook verschillende lettertypes beschik-
baar zijn.

• Zorg dat Paint start met de werkset links in het venster (zie de schermafdrukken
op de werkbladen).

• Controleer of de werkbalk Tekst verschijnt als er op Tekst in de werkset wordt
geklikt. Is dit niet het geval, zet dan de werkbalk Tekst aan.

• Controleer of er vanaf elke computer kan worden geprint.
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LES 5 

Doel van de les

• De cursisten zien in dat computers in bijna elk beroep en elke opleiding een rol
spelen.

• De cursisten hebben enig inzicht in de gevolgen van automatisering voor de
werkgelegenheid en de kwaliteit van het werk.

• De cursisten zien de relatie tussen beeldschermwerk en lichamelijke klachten.
• De cursisten beheersen de basisvaardigheden van Windows Verkenner: bestanden

en mappen bekijken, nieuwe map maken, bestanden kopiëren en verwijderen.

Werkwijze

Start
• Gehoord, gezien, gelezen.
• Bespreking van de vragen bij Les 4.
• Vragen naar aanle i d i ng van de le e s b l aden van Les 4: De aanschaf van een computer.

Theorie: Computers en werk
• Laat de cursisten vertellen over eventuele ervaringen met automatisering in het

algemeen en op het werk. Aan de hand van concrete voorbeelden kunt u ingaan
op mogelijke, negatieve en positieve, gevolgen voor de werkgelegenheid en de
kwaliteit van het werk.

• Bekijk samen met de cursisten de meegebrachte personeelsadvertenties. Maak een
onderscheid tussen nieuwe beroepen en bestaande beroepen die door automatise-
ring zijn veranderd. Laat de cursisten daar voorbeelden van bedenken.

• Besteed aandacht aan de computer en lichamelijke klachten. Geef aan hoe deze
voorkomen kunnen worden.

• Introduceer het begrip telewerken. Geef het verschil aan met thuiswerk: bij tele-
werken is er via de computer en de telefoon een verbinding met het werk. De
werkgever kan dus controleren of er wordt gewerkt.

• Vertel iets over het programma Windows Verkenner. Maak gebruik van een vergelij-
king, bijvoorbeeld de harde schijf is een grote doos, in die doos zitten allemaal
mappen, in een map zit een brief of een tekening.

Praktijk: Windows Verkenner
De cursisten werken de opdrachten van Les 5 door.

Nabespeking
Ervaringen worden uitgewisseld. Eventuele vragen en problemen worden
besproken.
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Huiswerk 
• Lezen van de leesbladen bij Les 5: Computers en werk en eventueel het maken van

de vragen bij Les 5.
• Informatie verzamelen over internet.

Materiaal voor deze les

• Windows Verkenner. Eventueel een doos met mappen en documenten om het
beheer van de bestanden op de harde schijf inzichtelijk te maken.

• Een lege diskette (voor het kopiëren van de werkdiskette).

Aandachtspunten en suggesties voor de docent

• Laat de cursisten tijdens het praktijkdeel even stoppen. Vraag de cursisten te
letten op hun houding achter de computer en doe wat oefeningen voor de pols en
de schouders.

• Besteed aandacht aan het begrip bestand.
• De werkbladen van Les 5 zijn moeilijk. Het onderwerp is abstract; er is mogelijk

meer tijd nodig. Het is belangrijk dat de cursisten snappen wat ze doen. 
Ze kunnen beter een deel van de opdrachten maken én begrijpen dan alles
doorwerken zonder echt begrip.

Aandachtspunten voor de systeembeheerder

• De werkdiskette met de door de cursisten gemaakte bestanden is in deze les
nodig. De bestanden worden gekopieerd naar de harde schijf.

• In opdracht 11 hebben de cursisten een lege diskette nodig. Ze gaan de werk-
diskette kopiëren.
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LES 6

Doel van de les

• De cursisten kunnen globaal aangeven wat internet is en hoe het werkt.
• De cursisten weten wat er nodig is om van internet gebruik te kunnen maken.
• De cursisten hebben een aantal nieuwe woorden en begrippen geleerd.
• De cursisten kunnen met Internet Explorer informatie op internet bekijken.

Werkwijze in de les

Start 
• Gehoord, gezien, gelezen.
• Bespreking van de vragen bij Les 5.
• Vragen naar aanleiding van de leesbladen van Les 5: Computers en werk.

Theorie: Het internet
• Vraag de cursisten op te schrijven waar ze aan denken bij het woord internet. 

Geef ze daar een paar minuten de tijd voor. Schrijf de uitkomsten 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 inventarisatie op het bord) in op de belangrijkste

aspecten van internet: informatie en communicatie.
• Leg (zo simpel mogelijk) uit hoe het werkt. Gebruik eventueel de informatie uit

de leesbladen.
• Laat de cursisten opnoemen wat er nodig is om gebruik te kunnen maken van

internet. Ga daarbij ook in op de rol van de internetprovider en de kosten.
• Vertel ter inleiding op het praktijkdeel iets over het World Wide Web en de

begrippen surfen, browser, Internet Explorer, internetadres, links of hyperlinks en
scrollen.

Praktijk: Internet Explorer
De cursisten werken met Internet Explorer. De werkbladen geven stap-voor-stap-
instructies. Ze beginnen met de website van het (fictieve) Kattenpension Felice.
Aan de hand van deze website worden alle basisvaardigheden geoefend. De voor-
delen hiervan zijn dat deze site alle aspecten heeft die in de les aan de orde
komen, geen aspecten heeft die voor de les overbodig zijn en de cursist in
verwarring kunnen brengen, en dat de site niet verandert.

Nabespreking 
Uitwisselen van ervaringen en bespreken van vragen en problemen.
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Huiswerk
• Lezen van de leesbladen van Les 6: Het internet en eventueel het maken van de

vragen bij Les 6.
• Vraag de cursisten deze week te letten op WWW-adressen en deze de volgende

keer mee te nemen.
• Vraag de cursisten een e-mailadres van een familielid of bekende mee te nemen

Materiaal voor deze les

• Internet Explorer op het bureaublad van Windows 98.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent

• Deze les staat of valt met de (kwaliteit van de) verbinding met internet. Houd er
rekening mee dat het op de juiste wijze installeren van de verbinding met internet
in de school de eerste keer veel tijd kan kosten. Maak daarover afspraken met de
systeembeheerder.

• Internet Explorer moet starten met een lege pagina. In het voorwoord staat hoe u
dat kunt instellen.

• WWW-adressen veranderen nogal eens. Bekijk van tevoren of de genoemde inter-
netadressen in de werkbladen nog kloppen.

• Vul de lijst internetadressen in opdracht 9 van de werkbladen aan met adressen
die u voor uw cursisten relevant vindt.

• De verbinding met internet is soms traag. Misschien helpt het om met minder
computers tegelijk te werken. Laat cursisten dan samen aan één computer
werken.

• Het gastenboek van Felice kan traag reageren als veel mensen tegelijk iets willen
schrijven. Voorkom dan dat mensen het nog een keer gaan doen. Het bericht staat
er wel in, alleen zie je het nog niet meteen!

Aandachtspunten voor de systeembeheerder

• Internet Explorer moet geïnstalleerd zijn en als pictogram op het bureaublad
liggen.

• Controleer of de internetverbinding op alle computers naar behoren werkt. De
computers moeten niet alleen informatie kunnen ontvangen maar ook versturen.

• Controleer of vanaf elke computer kan worden geprint.
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LES 7

Doel van de les

• De cursisten weten wat bedoeld wordt met elektronische post en weten 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 6.
• Vragen naar aanleiding van de leesbladen van Les 6: Het internet.

Theorie: Elektronische post
• Start met het opschrijven van een e-mailadres (bijvoorbeeld uw eigen) 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 TPG.
• Ga met de cursisten na wat de voordelen en de nadelen zijn van elektronische

post.

Praktijk: Outlook Express
De cursisten werken met Outlook Express. De werkbladen geven stap-voor-stap-
instructies over verzenden en ontvangen van elektronische post, het adresboek en
de handtekening.

Nabespreking
Uitwisselen van ervaringen en bespreken van vragen en problemen.

Huiswerk
• Lezen van de leesbladen van Les 7: Elektronische post en eventueel het maken van

de bijbehorende vragen.
• Vraag de cursisten deze week te letten op e-mailadressen en deze de volgende

keer mee te nemen.
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Materiaal voor deze les

• Outlook Express van Microsoft op het bureaublad van Windows 98.

Aandachtspunten en suggesties voor de docent

• Ook deze les staat of valt met de kwaliteit van het materiaal en de verbinding: 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 adres kunt
u vinden in Outlook Express. Klik op Extra, Accounts en dan op Eigenschappen. 
In één van de vakjes staat het e-mailadres in gevuld. 

• Laat de cursisten bij het versturen van e-mail eventueel gebruik maken van de
e-mailadressen die ze hebben meegenomen (familie, bekenden). Indien u zelf een
e-mailadres heeft, kunt u de cursisten ook een e-mail naar uzelf laten sturen.

Aandachtspunten voor de systeembeheerder

• Outlook Express is geïnstalleerd en ligt als pictogram op het bureaublad van
Windows 98.

• Controleer of er vanaf elke computer e-mail verstuurd kan worden in Outlook
Express.

• Zorg dat elke computer een e-mailadres heeft, maak deze e-mailadressen bekend
aan de docent. Kies bijvoorbeeld voor cursist01@school.nl, cursist02@school.nl,
enzovoort. Zorg ook dat de docent de wachtwoorden weet.
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LES 8

Algemeen
In deze laatste les wordt er geen nieuwe leerstof meer aangeboden. Het eerste
deel van de les kan worden besteed aan evaluatie van de cursus. Naar aanleiding
daarvan wordt, indien cursisten dat wensen, informatie gegeven over vervolg-
cursussen.
Het praktijkdeel van de les bestaat uit het maken van een toets via internet en
het downloaden van een certificaat. In dit praktijkdeel kunnen cursisten kennis
en vaardigheden van de afgelopen lessen nogmaals toepassen.

Werkwijze in de les

Start
• Gehoord, gezien, gelezen.
• Bespreking van de vragen bij Les 7.
• Vragen naar aanleiding van de leesbladen van Les 7: Elektronische post.

Evaluatie
U kunt mondeling en/of schriftelijk evalueren. Informeer wat de cursisten vonden
van de acht lessen als totaal. Vraag ook wat ze vonden van de leesbladen en de
werkbladen. Bespreek wat ze met het geleerde verder gaan doen.

Informatie over vervolgcursussen 
Waarschijnlijk vond men de cursus te kort. Dan kunt u informatie geven over
mogelijke vervolgcursussen in de regio. Ga eventueel in op individuele wensen en
behoeften.

Inleiding op het praktijkdeel

Toets
Om te beginnen: zorg ervoor dat het woord ‘toets’ de cursisten niet afschrikt door
het enigszins te relativeren. Ga vervolgens stap voor stap met de cursisten na wat
ze moeten doen om de toets te kunnen maken:

• Starten van Internet Explorer. De verbinding met internet wordt gemaakt.
• Intypen van het opgegeven internetadres (www.coutinho.nl/toets) in het adres-

vak. De toets wordt opgezocht en verschijnt op het scherm.
• Invullen van de naam.
• Maken van de toets.
• Terugzenden van de toets met de knop Verzenden.
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• 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: afdrukken van de toets.

Certificaat
In deze les kan ook een certificaat van internet worden gehaald. Na het intypen
van het opgegeven adres (www.coutinho.nl/toets) klikken de cursisten op
Certificaat. Er verschijnt een formulier op het scherm. De cursisten vullen hun
persoonlijke gegevens in op dit formulier en ook de naam en plaats van de school,
de naam van de docent en de datum. De gegevens worden verstuurd en even later
staat het certificaat op het scherm. Het kan in Internet Explorer worden
afgedrukt.

Praktijk 
De cursisten werken aan de computer en voeren stap voor stap de instructies uit
om de toets te maken en het certificaat te verkrijgen.

Nabespreking en afsluiting van de cursus

Aandachtspunten en suggesties voor de docent

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

• Bij de toets gaat het in de eerste plaats om kennismaking met een (onderwijs-)
toepassing van internet. De toets bestaat uit 18 multiple-choicevragen die betrek-
king hebben op de cursus. U kunt er voor kiezen de cursisten de toets een tweede
keer te laten maken als de resultaten onbevredigend zijn.

• Benadruk dat bij het invullen van de gegevens voor het certificaat geen (typ-)
fouten gemaakt mogen worden. Dus: controleren vóór verzenden!

• Bij het printen van het certificaat moet de pagina-instelling van de Explorer
worden gewijzigd. Na afloop kunt u de standaardinstellingen er weer inzetten. 
De standaardinstellingen vindt u in het schermafdruk op blz. 230 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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