MODULE 2
CREATIE VAN DIGITALE DATA

Dit project werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze mededeling
geeft uitsluitend het standpunt van de auteur weer; de Commissie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin
is vervat.
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Inleiding
Module 2 - Creatie van digitale data (inhoud) is bedoeld om leerlingen in staat te stellen een
verscheidenheid aan instrumenten te gebruiken voor passende digitale communicatie,
doeltreffende samenwerking en verantwoordelijke burgerparticipatie.
Geïnspireerd door de competentiegebieden 2, 5 en 6 van DigCompEdu, beoogt deze module de
leerlingen in staat te stellen:
•
•
•
•
•

Creëren en wijzigen van digitale bronnen
Digitale bronnen beheren, beschermen en delen
Leerlingen actief betrekken door digitale technologieën te gebruiken
Leerlingen in staat stellen risico's te beheersen en veilig en verantwoordelijk gebruik te
maken van digitale technologieën
Leerlingen hun persoonlijke data en privacy te beheren en te beschermen.

Deze module richt zich op de vragen:
-

Wat moet ik maken?
Hoe kan digitale inhoud worden geïntegreerd en opnieuw worden bewerkt, rekening
houdend met auteursrechtelijke kwesties?
Hoe bescherm ik mijn persoonsdata en mijn privacy?

(bron: https://medium.com/digital-transformation-in-the-asset-management/from-data-to-insights-the-immediate-pitfalls-part-i-datacreation-collection-7948568c0059)
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Deze module omvat de volgende onderdelen:
1. Ontwikkeling van digitale inhoud.
Tegenwoordig zijn er veel digitale hulpmiddelen om enquêtes te maken en te verwerken.
Het is belangrijk om goede regels te volgen en bijzondere aandacht te besteden aan de
privacy van zowel uzelf als van de respondenten.
2. Video's maken en publiceren
Video's gaan tegenwoordig veel meer viraal dan tekst of afbeeldingen. Het videoformaat
is de gemakkelijkste manier om uw boodschap op een korte en eenvoudige manier over
te brengen, handig om ideeën te delen en complexe onderwerpen te verduidelijken.
3. Digitale inhoud integreren en hergebruiken
Digitale inhoud heeft het voordeel dat het gemakkelijk te delen is, maar het is ook een
uitdaging om zichtbaar te worden en te blijven. Om ervoor te zorgen dat uw content
zichtbaar is, moet het juiste platform worden gekozen. Dit hangt af van de doelen die u
wilt bereiken en het publiek waarop u zich richt.
4. Bescherming van persoonsdata en privacy.
De onlinewereld biedt onbeperkte toegang tot informatie, maar kan ook leiden tot het
lekken van persoonsdata. Om de privacy te beschermen, moeten basisregels in acht
worden genomen. Deze regels zijn gebaseerd op mediageletterdheid.
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1 Ontwikkelen van (originele) digitale inhoud
1.1 Verzamelen van data met behulp van onlineformulieren
en -hulpmiddelen
1.1.1 Inleiding
Verzamelen van data met behulp van onlineformulieren en -hulpmiddelen
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
Data zijn een nieuwe bron van informatie en de vraag naar vaardigheden om de data aan te pakken
neemt toe. Hoe kunnen data helpen om het verhaal te vertellen en wat zijn de belangrijkste stappen
om het proces van het creëren van datasets te benaderen?
Datageletterdheid is het vermogen om informatie als data te doorzien, te begrijpen, te maken en
door te geven. Net als de algemene idee van bekwaamheid, draait het bij datakennis om de
vaardigheden in verband met het werken met informatie. Het is, hoe dan ook, niet te vergelijken
met het vermogen om tekst te analyseren, aangezien het bepaalde vaardigheden vereist, waaronder
het extraheren en verwerken van informatie.
Aangezien het verzamelen van data een van de belangrijkste informatiebronnen wordt, blijkt het
voor onderzoekers steeds belangrijker over vaardigheden op het gebied van datakennis te
beschikken. De kernconcepten houden verband met data science, waarbij het verzamelen van data,
de interpretatie van data en de visualisatie van data aan bod komen.
Datakennis omvat het inzicht in wat data werkelijk betekenen, met inbegrip van het vermogen om
diagrammen en schema's te begrijpen en inzichten te verkrijgen uit informatie.
Onderzoekers kunnen ofwel zelf data verzamelen (via een enquête) of gebruik maken van
bestaande databronnen (open datasets). Bij het opbouwen van een eigen dataset doet de
onderzoeker een nieuwe set kennis op om het verhaal te verkennen. Unieke datasets kunnen de
onderzoeker zelfs helpen om trends te identificeren die consultants en beleidsmakers nog niet
hebben opgemerkt. Data wordt een voorraad van kennis. Op het moment dat een data gedreven
aanpak wordt toegepast op de creatie van inhoud, moet een goed gestructureerde procedure
worden gerespecteerd om geen irrelevante data te genereren.
Om met de data om te gaan moet men vertrouwd zijn met de grondbeginselen van de statistiek en
het onderwerp begrijpen. Soms kunnen data een kwalijke grap uithalen en de onderzoeker
misleiden. Dat kan gebeuren als de steekproef niet representatief is voor de hele bevolking en een
vertekend beeld geeft. Soms besteden respondenten niet genoeg aandacht aan de vragen en kiezen
ze per ongeluk andere opties. Deze problemen kunnen worden vermeden als de onderzoeker zich
ervan bewust is dat digitale data vertekend zijn en men moet ervoor zorgen dat de steekproef niet
vertekend is en de enquête goed is samengesteld.
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LEERRESULTATEN
Aan het einde van dit onderwerp, zul je in staat zijn om:
•
•
•

online formulieren maken
inzicht in het vastleggen van data, basisregels inzake geldigheid, nauwkeurigheid, kwaliteit
de verzamelde data te verwerken en te visualiseren

Van het team wordt verwacht dat het in staat is informatiebehoeften te signaleren, data te zoeken
in digitale omgevingen, toegang te krijgen tot de data en te navigeren tussen datasets. De
onderzoeker moet de beschikbare data, informatie en digitale inhoud analyseren, interpreteren en
kritisch evalueren.

DIGCOMP-RAAMWERK
Competentiegebied 1: Informatie en datakennis
1.1 Bladeren, zoeken en filteren van data, informatie en digitale inhoud
1.2 Evalueren van data, informatie en digitale inhoud
1.3 Beheer van data, informatie en digitale inhoud
Competentiegebied 3: Digitale inhoud creëren
3.1 Ontwikkelen van digitale inhoud
3.2 Integratie en herbewerking van digitale inhoud

DIGCOMPEDU-RAAMWERK
Gebied 2: Digitale middelen
2.1 Digitale bronnen selecteren
Identificeren, beoordelen en selecteren van digitale bronnen voor onderwijs en leren. Bij de
selectie van digitale bronnen en de planning van het gebruik ervan rekening houden met
het specifieke leerdoel, de context, de pedagogische aanpak en de groep lerenden.
2.2 Aanmaken en wijzigen van digitale bronnen
Om bestaande bronnen met open licentie en andere bronnen te wijzigen en erop voort te
bouwen waar dit is toegestaan. Nieuwe digitale leermiddelen te creëren of mede te creëren.
Bij het ontwerpen van digitaal materiaal en het plannen van het gebruik ervan rekening te
houden met het specifieke leerdoel, de context, de pedagogische aanpak en de groep
lerenden.

REFERENTIES
•
•

Module

https://thedataliteracyproject.org/ - educatief portaal om op de hoogte te blijven van
recente initiatieven en om uw kennis te toetsen
https://datainnovation.org/ - onderzoek hoe data de organisatie kunnen stimuleren
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BENODIGDE DATAINSTRUMENTEN EN MIDDELEN
•
•

Verkenner: Geen vereisten zijn nodig, behalve kritisch denken
Expert: de kennis van specifieke woordenschat (bv. data wrangling)

EXTRA MIDDELEN
https://datajournalism.com/
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1.2 Explorer-niveau
1.2.1 De enquête opstellen
Verzamelen van data met behulp van onlineformulieren en -hulpmiddelen
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Om een goede enquête te kunnen opstellen, moet u deze
correct definiëren.
Belangrijk is dus om deze vragen te beantwoorden
•
•
•
•

Wie is het beoogde publiek van de enquête?
Welk soort informatie zal in de enquête worden
verzameld?
Hoe zult u de geldigheid, nauwkeurigheid,
kwaliteit ... controleren?
Hoe zullen de data worden verwerkt?

Best practice-regels voor het uitvoeren van een goede enquête.
Hier volgen enkele regels - volgens Survey Monkey - voor het opstellen van een effectieve enquête:
1. Bepaal een duidelijk, haalbaar doel voor uw enquête.
Het doel moet precies en specifiek zijn
2. Bewaar de meer persoonlijke vragen tot het einde.
Het is beter om persoonlijke informatie - zoals leeftijd, opleiding ... - aan het eind te houden
3. Laat uw enquête niet te lang worden.
Lange enquêtes hebben de neiging om mensen vanaf het begin te ontmoedigen. Houd het
dus kort. Een leuke truc is dat sommige enquêteprogramma's voorzien in een voortgangslijn
(of %) zodat de respondent het einde ervan ziet.
4. Concentreer het gebruik van vragen met een gesloten einde.
Een manier om sneller vooruitgang te boeken in een enquête en tegelijkertijd de verwerking
achteraf te vergemakkelijken, is het gebruik van meer gesloten vragen, zoals Likert-schaal,
meerkeuzevragen.
Houd open vragen beperkt en misschien meer als een diepere uitleg van een keuze die in een
gesloten vraag is gemaakt.
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5. Overweeg een enquête-incentive in te voeren.
Als u de mogelijkheid hebt, is een kleine beloning voor degenen die aan de enquête
deelnemen, altijd leuk.
6. Stel geen suggestieve vragen.
Met andere woorden, probeer niet uw eigen mening in de vraag te stoppen, wees zo neutraal
mogelijk in uw beschrijving van de vraag.
7. Houd uw antwoordkeuzen evenwichtig.
Zeker bij gesloten vragen moet je voldoende antwoorden geven om objectief te zijn. In een
Likert-schaal is het altijd nuttig om een even aantal antwoorden te hebben, dit voorkomt dat
mensen als een gemakkelijke oplossing het midden (gemiddelde) kunnen aanvinken, geef
ook een optie om te kiezen voor "niet van toepassing" of "geen mening".
8. Absoluten kunnen de kwaliteit van je antwoorden
absoluut schaden.
Gebruik geen absolute woorden als "elk",
"altijd" of "alle" in de vraag, want dat beperkt
de objectiviteit van de respondent bij het
beantwoorden.
9. Stel geen dubbelzinnige vragen.
Vraag niet twee (verschillende) dingen in
dezelfde vraag, beter is het om het op te
splitsen in 2 of meer vragen.
10. Bekijk een voorbeeld van uw enquête voordat u
deze verstuurt.
Zorg ervoor dat u de enquête in een
testmodus evalueert om eventuele ongelukken te voorkomen

(bron: https://www.pxfuel.com/)

Activiteit: de enquête samenstellen en op papier zetten
De inhoud heeft te maken met het gebruik van data op uw school: u wilt onderzoeken
- in welke vakken/onderwerpen welk soort open data wordt gebruikt
- welke goede voorbeelden er zijn,
- nagaan in hoeverre leerlingen vinden dat er voldoende gebruik van wordt gemaakt?
- en natuurlijk ook enkele vragen over de respondent & datum en tijdstip van opname van de enquête.
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De volgende stap is het opstellen van uw enquête met behulp van een specifiek enquêteformulier.
Afhankelijk van de vragen die u hebt gesteld, hebt u een gewone enquêtetool of een tool voor
geolocatie nodig. De laatste neemt ook uw positie in het formulier op, zodat de data op een exacte
locatie kunnen worden gevisualiseerd (zie 1.3.1).

Een enquête bestaat altijd uit verschillende delen
1 Het algemene deel omvat
datum en tijd van de enquête - soms gebeurt dit automatisch
informatie over de respondent (zoals naam, leeftijd, e-mailadres) - maar houd in dit geval rekening
met de GDPR: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection
Regulation). Dit is een EU-verordening inzake databescherming en privacy. Vermeld daarom aan het
begin van de enquête het doel van de dataverwerking en geef aan hoe lang data worden bewaard en
of ze met derden worden gedeeld. Meer informatie over GDPR is te vinden op
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu.
2 De kern van de enquête zelf met verschillende soorten vragen: gesloten vragen en open vragen.
Gesloten vragen bestaan o.a. uit:
•

•
•

meerkeuzevragen met een beperkt aantal antwoorden. Deze zijn achteraf gemakkelijker
te analyseren, omdat het antwoordformaat gestandaardiseerd is, d.w.z. dat er geen
ruimte is voor interpretatie of spelfouten.
aankruisvakjes zijn vergelijkbaar met meerkeuzevakjes, maar hier kan meer dan één optie
worden geselecteerd
Een lineaire schaal of Likert-schaal wordt gebruikt wanneer men de mening van iemand
numeriek wil verzamelen op een schaal. Ook hier wordt analyse heel gemakkelijk in bv. een
grafiek (kolombalken, taartdiagram ...)

Open vragen bestaan uit tekstvakken (waarbij soms slechts korte antwoorden mogelijk zijn, in
tegenstelling tot zogenaamde paragraafantwoorden, waarbij een langer tekstantwoord mogelijk is).
Deze vragen bieden de respondenten meer mogelijkheden om hun mening/antwoord diepgaand te
formuleren, maar de analyse is complexer en moeilijker grafisch weer te geven (hoewel bv.
woordwolken mogelijk zijn).
3 Vergeet tot slot niet de respondent aan het einde te bedanken voor het beantwoorden van de
enquête. Bied ook de mogelijkheid om hen op de hoogte te houden van de resultaten als ze dat willen.
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Voor een enquête zonder geolocatie zijn dit enkele populaire hulpmiddelen:
•

Google Formulieren (https://docs.google.com/forms/u/0/) is zeer algemeen gebruikt
en gemakkelijk
Microsoft Formulieren (https://forms.office.com/) is vergelijkbaar met Google
formulieren, even gemakkelijk in gebruik, een gratis Office 365 account is beschikbaar
voor scholen, leerkrachten en leerlingen
Survey Monkey (https://www.surveymonkey.com/), maar de gratis account beperkt
alleen het aantal vragen
TypeVorm (https://www.typeform.com/surveys/)

•

•
•

Activiteit:
Stel de enquête op met behulp van de informatie/vragen die u in het eerste deel hebt gemaakt
Deel na afloop de link van de enquête met uw publiek, zodat het verzamelen van de data kan beginnen.
Vergeet niet nauwkeurige instructies te geven over de uiterste datum voor het verzamelen van de data.

BENODIGDE HULPMIDDELEN
•

•
•

•

Google Formulieren (https://docs.google.com/forms/u/0/) - Google-account nodig
o Een
goede
handleiding
is
te
vinden
op
https://support.google.com/docs/answer/6281888
Microsoft Forms (https://forms.office.com/) - Office365-account nodig
o Een goede handleiding is te vinden op https://support.microsoft.com/en-us/forms
Survey Monkey (https://www.surveymonkey.com/) - basis (gratis) account
o Ondersteuning
is
beschikbaar
via
het
online
helpcentrum:
https://help.surveymonkey.com/
TypeForm (https://www.typeform.com/surveys/) - alleen een emailadres is nodig
o Eenvoudige enquêtes en vragenlijsten met Typeform zijn gratis:
https://help.typeform.com/hc/en-us

TIJD NODIG
30 minuten: maak de enquête op papier
30 minuten: maak de enquête in de tool
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1.2.2 Verwerking en visualisering van de data
Verzamelen van data met behulp van onlineformulieren en -hulpmiddelen
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Na het verzamelen van de data is het tijd om de resultaten te visualiseren en te analyseren.
Afhankelijk van het soort vragen kunnen de data worden gevisualiseerd in grafieken (bv. numerieke
data) of alleen in tabelvorm (bv. tekst).
Maar voordat u de resultaten analyseert, moet u ervoor zorgen dat u de enquête sluit, d.w.z. dat u
niet langer reacties accepteert.

Google-formulieren en Microsoft-formulieren tonen de resultaten van de datavastlegging in
hetzelfde venster (in een extra tabblad genaamd 'Antwoorden' naast de enquêtevragen)

Door op dat tabblad te klikken kunt u of een samenvatting van de verzamelde data zien of elk
formulier afzonderlijk doorlopen. De samenvatting biedt al enkele grafische voorstellingen.
Met beide kunt u de resultaten exporteren als een datatabel: Google zet de resultaten in een aparte
Google spreadsheet wanneer u klikt op het pictogram
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formulier, dus als er nieuwe data worden verzameld, worden die automatisch toegevoegd aan de
spreadsheet. Je kunt de Google spreadsheet ook downloaden als een xls-bestand.

Het spreadsheet in Google sheets biedt analysemogelijkheden die vergelijkbaar zijn met het werken
in Excel, inclusief grafische voorstellingen van de resultaten van de gesloten vragen.
Microsoft Formulieren biedt de mogelijkheid om de data te downloaden als een Excel-bestand, als u
wilt dat het bestand up-to-date blijft met nieuwe vermeldingen in het formulier moet u starten vanaf
uw Onedrive, en klikken op Nieuw >Formulieren voor Excel.

Survey Monkey verzamelt alle resultaten in het gedeelte Resultaten analyseren van een enquête.
Hier kunt u een overzichtsweergave van uw data bekijken; door individuele reacties bladeren;
aangepaste grafieken maken; filters gebruiken om u te concentreren op specifieke dataweergaven
en segmenten; en eenvoudig uw resultaten in meerdere indelingen downloaden. Maar ook hier kunt
u de data exporteren - zodra het verzamelen is voltooid - als een xls-bestand.
Het gedownloade xls-bestand kan worden geopend in Excel, dat nog meer en betere mogelijkheden
biedt om grafieken en tabellen te maken met een mooie opmaak, zodat u een mooi geïllustreerd
document van de enquête kunt maken.

Met TypeForm kunt u alle antwoorden die u verzamelt verkennen en downloaden in het gedeelte
Reacties van het paneel Antwoorden (Responses). In het gedeelte Antwoorden kunt u individuele
reacties op uw TypeForm bekijken, in plaats van alleen algemene trends, zoals in de gedeelten
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Samenvatting en Inzichten. Dit maakt het geweldig voor het duiken dieper in kwalitatieve data, om
echt te weten te komen over elke respondent.
Ga naar het gedeelte Antwoorden door te klikken op het paneel Resultaten en vervolgens op het
tabblad Antwoorden (Responses). Het aantal reacties dat uw typeformulier heeft ontvangen, wordt
tussen haakjes weergegeven op dit tabblad.

U kunt al uw data ook downloaden naar een spreadsheet in Excel (XLS) of CSV-bestandsformaat. Dit
is handig voor verdere analyse, of om data van meerdere typeformulieren samen te voegen.

Activiteit:
Visualiseer de resultaten van uw enquête:
- door eerst de resultaten in het formulieren platform zelf te bekijken
- door de resultaten te exporteren of te downloaden als een databestand (Google sheets of xls-bestand)
en zo de antwoorden op de gesloten vragen te visualiseren in verschillende grafieken.

BENODIGDE HULPMIDDELEN
•
•
•
•
•
•

Google Formulieren (https://docs.google.com/forms/u/0/)
Microsoft Formulieren (https://forms.office.com/)
Survey Monkey (https://www.surveymonkey.com/)
Google Sheets (https://www.google.com/sheets/about/)
Microsoft Excel
-TypeForm (https://www.typeform.com/surveys/)

TIJD NODIG
60 min.
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1.3 Niveau Expert
1.3.1 Een enquête met geolocatie maken
Verzamelen van data met behulp van onlineformulieren en -hulpmiddelen
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Geodata, ook bekend als geografische data of georuimtelijke data, verwijzen naar data en informatie
die expliciet of impliciet geassocieerd zijn met een locatie ten opzichte van de aarde. Georuimtelijke
data worden gebruikt om de gevolgen van menselijke activiteit op basis van een specifieke
geografische locatie visueel weer te geven en beter te begrijpen.

(bron: https://nexiga.com/english/data/geodata/)

(bron: https://pixnio.com/)

De informatie over geolocatie kan nieuwe inzichten opleveren en zeer nuttige informatie
verschaffen. Bij het verzamelen van de data op basis van de geografie kan de onderzoeker nagaan of
de resultaten specifiek zijn voor een bepaalde regio.
Afval (blikjes, plastic flessen, mondkapjes ...) langs straten en landelijke fiets- en wandelpaden is in
veel landen een probleem. Soms ligt het aan de houding van de persoon, maar soms ook aan het
gebrek aan vuilnisbakken of andere recyclageplaatsen langs straten en paden.
In deze enquête verdeelt u het werk en elk van uw groepsleden zal een aantal straten/paden
onderzoeken.
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In de enquête zult u aangeven
•
•
•

wat voor soort afval is opgenomen
waar er vuilnisbakken of andere recyclagemogelijkheden zijn en of deze leeg zijn of uitpuilen
van het afval
wat uw algemene mening/gevoel is over de straat/het pad die u onderzoekt (echt
dramatisch of redelijk - met gebruikmaking van een Likert-schaal)

Maar voor dit onderzoek moeten we de exacte locatie van het afval langs de weg/het pad aangeven.
Hier wordt gebruik gemaakt van geodata, d.w.z. data waaraan een geolocatie is gekoppeld. Bij het
verzamelen van de data zal de respondent of automatisch zijn/haar locatie toevoegen aan het
formulier, of op een kaart de exacte locatie aangeven. Als gevolg daarvan kunnen alle data op een
kaart worden gevisualiseerd, wat de mogelijkheid biedt om ruimtelijke analyses van de data te
maken.
De data kunnen worden gevisualiseerd via een kaart waarop u door te klikken op de locatie ziet
welke data van de enquête daar zijn verzameld.

Net als in 1.2.1 moet een goede enquête correct worden gedefinieerd om tot goede resulatent te
komen.
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Belangrijk is dus om deze vragen te beantwoorden
•
•
•
•

Wie
Welk
Hoe
Hoe

het beoogde publiek van de enquête?
soort informatie zal in de enquête worden verzameld?
zal ik de geldigheid, nauwkeurigheid, kwaliteit ... controleren?
zullen de data worden verwerkt?

Hier gelden dezelfde praktische regels. Maar zoals gezegd: u beantwoordt ook een vraag die verwijst
naar de locatie waar de enquête wordt ingevuld. Neem het voorbeeld van Survey123: een van de
vraagtypes die u moet toevoegen is 'Kaart', dit maakt het mogelijk om op de kaart uw exacte locatie
te bepalen - bij gebruik van een smartphone gebeurt dit automatisch wanneer u klikt op het symbool
.

Gebruik voor dit soort enquêtes een van deze 2 instrumenten:
•

Module

ArcGIS Survey123: Verzamel data via web of mobiele apparaten, zelfs wanneer u niet bent
aangesloten op het internet. Analyseer resultaten snel, en upload data veilig voor verdere
analyse.
U kunt Survey123 gebruiken als een stand-alone product, of het combineren met andere
tools van ESRI (zoals ArcGIS Online & ArcGIS Storymaps) voor nog meer
analysemogelijkheden.
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•

QField: met deze app kunt u efficiënt data op het terrein verzamelen, maar u moet de
resultaten in QGIS analyseren.

Activiteit:
Maak de enquête om afval langs de straat te meten.
U moet een enquête met geolocatie maken. Dit betekent dat één van de vragen in de enquête (al dan
niet automatisch) vraagt om uw locatie aan te geven. De andere vragen kunnen gelijkaardig zijn aan een
'normale' enquête.
Als u klaar bent, deelt u de link van de enquête met uw publiek, zodat het verzamelen van de data kan
beginnen. Vergeet niet nauwkeurige instructies te geven over de uiterste datum voor het verzamelen
van de data.

BENODIGDE HULPMIDDELEN
-

-

Survey123 van ESRI (https://survey123.arcgis.com/) – je hebt een organisatie-account
nodig om een enquête te maken, niet om de enquête in te vullen
Een introductievideo is te vinden op https://youtu.be/fqw71JjhWMc
QField van QGIS (https://qfield.org/) - te installeren op uw Android-smartphoneEen
introductievideo is te vinden op https://youtu.be/fqYZlhZwXLo

TIJD NODIG
•
•

Module

De enquête maken: 1 h
Het verzamelen van data op het veld hangt af van de hoeveelheid straten en de afstand, maar
dit zal gemakkelijk 1 uur duren.
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1.3.2 Verwerking van de data
Verzamelen van data met behulp van onlineformulieren en -hulpmiddelen
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Na het verzamelen van de data is het tijd om de resultaten te visualiseren en te analyseren. Maar
voordat u de resultaten analyseert, moet u ervoor zorgen dat u de enquête sluit, d.w.z. dat u niet
langer reacties accepteert.
Survey123 laat u de resultaten op twee
verschillende manieren binnen het platform
analyseren:
- u kunt de resultaten analyseren in tabellen en
grafieken, met de mogelijkheid om de
resultaten
te
filteren

- u kunt ook kiezen om de geolocatie van alle
geregistreerde formulieren te zien, hier kunt u
ook kiezen voor 'Open in Map Viewer' zodat de
data gevisualiseerd worden binnen ArcGIS
Online

Deze video biedt een nuttige leidraad voor het analyseren van resultaten van Survey123:
https://youtu.be/MvjlS-0p2K4

Module
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Bij gebruik van QField moeten de data worden geïmporteerd en geopend in QGIS met behulp van
een plug-in.
Meer informatie hierover is te vinden op https://qfield.org/docs/

Activiteit:
Probeer deze middelen en gebruik ze voor het maken van gevisualiseerde en geolocatiepeilingen.

BENODIGDE HULPMIDDELEN
- Survey123 van ESRI (https://survey123.arcgis.com/)
- QField van QGIS (https://qfield.org/)

TIJD NODIG
•
•
•

Module

met Survey123 in de browser: 60 min
wanneer ook ArcGIS Online wordt gebruikt: 90 min
met QField: 90 min aangezien u ook met QGIS zult moeten werken.
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1.3.3 Visualiseren van de data
Verzamelen van data met behulp van onlineformulieren en -hulpmiddelen
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Na het downloaden van de data wilt u ze misschien visualiseren voor publicatie. Het
visualisatieproces van data wordt infographics genoemd. Met behulp van verschillende soorten
grafieken is het mogelijk om een idee op een eenvoudige
manier over te brengen. In plaats van één of twee
paragrafen te schrijven, kunt u de veranderende trend
laten zien en het idee delen.
Als u uw analyse klaar hebt, bedenk dan hoe u het verhaal
kunt vertellen dat de data u vertellen. Ziet u een variabele
die het grootste volume heeft? Hebt u de categorie met het
grootste aandeel onderzocht? Maak het visueel! Om een
grafiek te maken, moet u begrijpen wat u wilt zeggen. Hoe
wil je het feit dat je ontdekt hebt in de verf zetten?

Men kan verschillende kleuren gebruiken om het zichtbaar te maken. Overlaad de grafiek niet met
extra informatie - houd het eenvoudig zodat iedereen de betekenis van de grafiek begrijpt.
U kunt data visualiseren in het programma dat u hebt gebruikt om ze te verwerken. Grafieken
kunnen rechtstreeks worden gemaakt in Google Sheets waarin u de data hebt verwerkt. Ga daarvoor
naar 'Invoegen' -> 'Grafiek' en selecteer het grafiektype dat meer geschikt is voor uw verhaal.
Om de juiste grafiek te kiezen kunt u het beste kijken naar de referenties en succesvolle voorbeelden.
De meest voorkomende soorten grafieken zijn staafdiagrammen of cirkeldiagrammen. Zij zijn het
meest zichtbaar om informatie te verstrekken.
Microsoft Excel doet hetzelfde met nog meer
opties voor grafieken: Selecteer de
verschillende cellen in het xls-bestand en
kies vervolgens 'Invoegen', vervolgens kunt u
kiezen uit een grote verscheidenheid aan
grafieken.
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Infographics is in zekere zin een kunst
en je kunt er prachtige voorbeelden
van datapresentatie in ontdekken. Als
u deze vaardigheid onder de knie wilt
krijgen, is het misschien de moeite
waard om eens te kijken naar
gespecialiseerde
diensten
zoals
Infogram, dat een gratis tool is om
datagrafieken te maken.
Een van de diensten waarmee u grafieken kunt maken en een aangenaam ontwerp hebt, is
Datawrapper. Het is eenvoudig en gratis te gebruiken. De data moeten worden opgeschoond en in
een excel-bestand naar de server worden geüpload. U kunt het grafiektype kiezen afhankelijk van
uw behoeften. Zodra u de data hebt geüpload, kunt u controleren hoe uw grafiek eruit zal zien en
welke opmerkingen u nodig hebt om de betekenis erachter beter uit te leggen.

Een andere dienst die handig is en verschillende
opties biedt om de data te visualiseren is Piktochart.
Deze dienst biedt gebruikers extra hulpmiddelen
zoals het ontwerpen van een lay-out voor een poster
en het ordenen van tekst in een formaat dat
gemakkelijk te lezen en te begrijpen is. Met sjablonen
die beschikbaar zijn via de constructor kunt u de
informatie ordenen.

Bij het verkennen van datavisualisatie kunt u types
tegenkomen als bubble chart, radar chart, waterfall
chart en vele andere. Deze soorten grafieken moeten
worden gebruikt met een gedetailleerd begrip van
niet alleen de achterliggende boodschap maar ook van de ontwerpconcepten om uw lezer niet te
misleiden.

Wees voorzichtig bij het gebruik van deze vormen van datavisualisatie, maar als u ze beheerst, zal
uw publiek tevreden zijn.
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Activiteit:
Probeer de hulpmiddelen en gebruik ze voor het maken en visualiseren van geolocatie-enquêtes.

BENODIGDE HULPMIDDELEN
•
•
•
•
•

Google Sheets (https://survey123.arcgis.com/)
Microsoft Excel
Infogram (https://infogram.com/)
Datawrapper(https://www.datawrapper.de/)
Piktochart (https://piktochart.com/ )

AANVULLENDE RESOURCES (indien van toepassing)
•
•
•

https://infogram.com/blog/8-tips-for-a-digital-newspaper-on-how-to-use-infogram/ - hoe
infogram te gebruiken
https://academy.datawrapper.de/ - hoe datawrapper te gebruiken
https://www.youtube.com/watch?v=Eq-85gzw3GI - hoe Piktochart te gebruiken

TIJD NODIG
•
•

Module

met infogram in de browser: 60 min
met Google Sheets of Excel: 60 min
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2 Video opnemen en publiceren
2.1 Inleiding
Video opnemen en publiceren
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
Tegenwoordig gaan video's veel meer viraal dan tekst of afbeeldingen. Video is de gemakkelijkste
manier om uw boodschap op een korte en eenvoudige manier over te brengen.
Video's zijn nuttig om ideeën uit te wisselen en om complexe onderwerpen te verduidelijken.
Leerlingen zijn meer betrokken als het onderwerp van de lezing goed is geanimeerd en als er een
verhaal achter ingewikkelde concepten zit.
Het bewegen van een beeld
trekt de aandacht en leidt tot
een hogere betrokkenheid. Dit is
precies wat nodig is bij het
uitleggen
van
nieuwe
onderwerpen. Video's kunnen
met de camera (smartphone)
worden opgenomen, of het kan
een compositie van beelden zijn
die het materiaal interactiever
maakt.
Bij het maken van video's is het
belangrijk om van tevoren een
scenario te schetsen. Maak een
storyboard dat u helpt te
begrijpen welke opnamen u
(bron: https://www.pxfuel.com/)
moet maken. Houd altijd de
vraag in gedachten: Wat is het hoofdonderwerp? Denk ook aan het geluid en het licht, zodat het
beeld goed te zien is en de toespraak duidelijk is voor de kijkers.
Houd er rekening mee dat u de video kunt bewerken en mislukte opnamen kunt uitsnijden of
tekst/animatie kunt toevoegen aan de opnamen die het onderwerp beter uitleggen.
Naast het basisopnameproces kan de maker van de inhoud voorgeprogrammeerde hulpmiddelen
gebruiken waarmee in de browser geanimeerde video's kunnen worden gemaakt. Sommige zijn
gratis, voor andere zijn er tariefplannen.
Deze platforms verschillen van elkaar op basis van de behoefte, maar ze dienen allemaal één doel de inhoud interactief maken en de kijkers erbij betrekken.
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LEERRESULTATEN
Aan het einde van dit onderwerp, zul je in staat zijn om:
•
•
•

een video opnemen
een video publiceren
rekening houden met privacykwesties

DIGCOMP-RAAMWERK
Competentiegebied 3: Creëren van digitale inhoud
3.1 Ontwikkelen van digitale inhoud
Creëren en bewerken van digitale inhoud in verschillende formaten, zich uitdrukken met
digitale middelen.
digitale instrumenten en technologieën gebruiken voor collaboratieve processen, en voor
co-constructie en co-creatie van hulpbronnen en kennis.

DIGCOMPEDU-RAAMWERK
Gebied 6: de digitale competentie van lerenden bevorderen
6.2 Digitale communicatie en samenwerking
Leeractiviteiten, opdrachten en beoordelingen integreren die van de lerenden verlangen
dat zij zich met digitale middelen uitdrukken, en digitale inhoud in verschillende formaten
wijzigen en creëren.
6.3 Creatie van digitale inhoud
Leren hoe auteursrecht en licenties van toepassing zijn op digitale inhoud, hoe naar
bronnen te verwijzen en licenties toe te kennen

REFERENTIES
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/community-guidelines - Richtlijnen voor het
maken van YouTube-video-inhoud
https://www.thinkwithgoogle.com/features/youtube-playbook/topic/great-creative/ - Richtlijn
voor het maken van video-inhoud door Google

BENODIGDE DATAINSTRUMENTEN EN MIDDELEN
Verkenner: smartphone
Expert: camera en technische uitrusting (licht/geluidsopname)

EXTRA MIDDELEN
https://biteable.com/ - hulpmiddel om geanimeerde video's te maken
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2.2 Explorer-niveau
2.2.1 Opname video
Video opnemen en publiceren
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Video maken kost tijd maar levert resultaten op. Het team dat video's maakt, bereidt veel informatie
voor en vergroot de kennisbasis. De kijkers zijn meer betrokken bij het onderwerp en hebben
volgens verschillende studies een hogere leercurve.
De gemakkelijkste en goedkoopste methode om
video op te nemen is met een smartphone, of een
eenvoudige digitale camera. De kwaliteit van de
video is natuurlijk afhankelijk van de camera in
uw smartphone, maar er zijn andere zaken die uw
video kunnen verpesten:
1. Neem altijd op met uw video in liggende stand,
niet staande - dit betekent dat u uw
smartphone nooit verticaal moet houden
tijdens het opnemen
2. Vul het beeld volledig met wat u wilt opnemen
- sommige smartphones maken rasterlijnen
(beeldbron: https://www.pexels.com/)
mogelijk zodat het onderwerp gemakkelijk op
een zogenaamde "derde" lijn te plaatsen is
3. Gebruik de digitale zoom niet, want dat vermindert de pixelkwaliteit van de video - als je
smartphone een optische zoom heeft, is er geen probleem
4. Vermijd het gebruik van de ingebouwde flits in smartphones
5. Vermijd tegenlicht, want dit zal resulteren in een onderbelichte opname
6. Stabiliseer de opname. Hoewel sommige smartphones een elektronische en optische
beeldstabilisatie hebben, is het raadzaam om ondersteuning te gebruiken:
a. een (klein) statief voor een vaste opname
b. een zogenaamde fysieke gimbal bij het opnemen tijdens het bewegen
7. Als u meer professionele audio-opname wilt, gebruik dan een externe microfoon die kan worden
aangesloten op de smartphone
Voordat u begint, houdt u rekening met wat uw eindproduct zal zijn:
•
•

Module

om gemakkelijk één opname te maken (of verschillende opnamen met de pauzeknop op te
nemen), zodat er geen verdere bewerking nodig is
als u meer complexe video's wilt maken, kunt u zoveel verschillende videoclips nemen als u
wilt en hoeft u zich niet druk te maken over de lengte ervan; u zult de clips dan moeten
bewerken met software of een app (zie 2.3.1)
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Activiteit:
Schrijf een script voor de video die je wilt maken over openbare ruimten voor jongeren in je stad.
U wilt voorbeelden laten zien van waar er voldoende mogelijkheden en faciliteiten voor jongeren zijn
(bijv. basketbalveld, skatepark) en van waar er mogelijkheden zijn. U kunt ook jongeren interviewen en
naar hun mening vragen.
Onderneem actie en neem op, zorg ervoor dat elke opname een apart product is zodat er geen extra
bewerking nodig is.

BENODIGDE HULPMIDDELEN
•
•

smartphone
digitale camera

TIJD
•
•

een script maken: 30 min.
opname hangt af van aantal plaatsen en interviews, maar reken op minstens ½ dag

2.2.2 Video publiceren
Video opnemen en publiceren
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Zodra uw video klaar is, zult u hem willen delen.
Er zijn twee soorten diensten voor het delen van video's. Met de eerste kunt u de video direct vanaf
het platform bekijken, zodat u alleen maar op "afspelen" hoeft te klikken, en met de tweede kunt u
video's hosten en delen zonder preview. Deze twee soorten dienen verschillende behoeften.
De gemakkelijkste optie is om het als bestand te delen. Het moet eerst worden gedownload voordat
iemand het kan bekijken. Diensten zoals WeTransfer bieden hostingmogelijkheden.
Een andere optie is om video's te delen via publicatiewebsites zoals YouTube, Vimeo of Microsoft
Stream
•
•
•

YouTube: je hebt een account nodig om een video te uploaden. Nadeel van YouTube is dat je
- tenzij je betaalt voor een premium account - veel reclame krijgt
Vimeo: je hebt er een betaalde account voor nodig (beperkte versie is gratis beschikbaar).
Microsoft Stream: je hebt een Office365-account nodig

Het publiceren van video's op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) geeft meer
shares en interacties met het publiek. Een account (gratis) is nodig.
Wat u ook doet om uw video te verspreiden: houd rekening met de gevolgen van publicatie en de
privacyregels. Het is niet toegestaan om foto's of video's van mensen te publiceren zonder hun
schriftelijke toestemming. Denk ook aan de gevolgen als je iemand filmt in een ongemakkelijke
Module
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situatie die zijn toekomst kan schaden, want als een video eenmaal online staat, verdwijnt hij nooit
meer.
Houd bij het publiceren van de video rekening met de titel, beschrijving en tags. Deze extra
informatie zal gebruikers helpen om je video te vinden en te bekijken. Gebruik de juiste hashtags en
houd de commentaarsectie in de gaten om de feedback van
het publiek te weten te komen.
Wil je de video binnen de groep houden en niet publiekelijk
beschikbaar maken? Dan kun je de video direct via
Messenger naar je contactlijst (groep leerlingen) sturen of
de weergave-instellingen op het hostingplatform
aanpassen. Op YouTube kun je kiezen voor 'unlisted' . In
deze modus blijft je video binnen je kringen en is hij niet
beschikbaar voor het externe publiek. Deze optie is handig
als je een persoonlijke cursus uploadt.

Activiteit:
Upload uw video en maak hem zichtbaar voor anderen

BENODIGDE HULPMIDDELEN
•
•
•
•
•

Wetransfer: https://wetransfer.com
YouTube: https://www.youtube.com
Vimeo: https://vimeo.com
Microsoft Stream: https://web.microsoftstream.com/
sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok)

TIJD NODIG
Afhankelijk van o.a. de lengte van de video
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2.3 Niveau Expert
2.3.1 Video publiceren
Video opnemen en publiceren
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Om een echt afgewerkte video te maken moet je hem bewerken, dat betekent knippen en plakken
van delen van verschillende clips, geluid en foto's toevoegen.
Bewerken is een belangrijk onderdeel van het videoproces, omdat het u in staat stelt extra materiaal
toe te voegen of opnamen te schrappen die niet bij elkaar passen. Bewerken is niet ingewikkeld als
je je storyboard volgt en weet wat je moet toevoegen of verwijderen. Het is altijd beter om eerst de
dingen op papier te houden en ze dan aan te passen.
YouTube Studio is een online tool die de
mogelijkheid biedt om een video aan te passen.
Een goede ondersteuning kan worden gevonden op

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/editing?
Windows 10 bevat Video Editor, een complete set
gereedschappen voor het maken en bewerken van
video's waarmee u uw verhaal kunt vertellen met
muziek, tekst, beweging en 3D-effecten. Video Editor
is de opvolger van Movie Maker op Windows 10, met
een focus op gebruiksvriendelijke creatieve tools
waarmee u uw verhaal kunt vertellen.

Een goede handleiding is https://support.microsoft.com/en-us/windows/create-films-with-videoeditor-94e651f8-a5be-ae03-3c50-e49f013d47f6
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Vergelijkbaar is iMovie voor Apple computers.

Een
goede
handleiding
is
https://support.apple.com/guide/imovie/welcome/mac
Een
ander
voorbeeld
van
een
videobewerkingsprogramma is OpenShot
video-editor. Wanneer u het programma voor
de eerste keer opent, wordt OpenShot Video
Editor geleverd met een tutorial mode. Door de
instructies te lezen en telkens op Volgende te
klikken, leert u de basisfuncties van de freeware
kennen.
Extra functies zijn beschikbaar in
gespecialiseerde platforms zoals Filmora

de

Er zijn ook apps die op smartphones of tablets kunnen worden geïnstalleerd: Inshot, Kinemaster,
Proshot
Videobewerkingsplatforms geven verschillende opties om video's te bewerken en in de meeste
gevallen hebben ze allemaal dezelfde functies. Probeer tekstcommentaar toe te voegen aan de video.
Tegenwoordig geven gebruikers op sociale media de voorkeur aan het dempen van het geluid,
omdat ze media onderweg of op drukke plaatsen consumeren.
Er zijn ook websites met gratis foto's, video's en muziek om in je project te gebruiken.
Wanneer je de video die je online hebt gemaakt wilt gebruiken, kan de grootte erg groot zijn. Het
gebruik van Handbrake kan helpen om de grootte te verkleinen.
Natuurlijk is het soms interessant om extra videoclips of foto's te hebben om in je project te
gebruiken, en misschien ook muziek toe te voegen. Er zijn talloze bronnen voor gratis muziek,
videoclips of foto's.
De meeste van deze sites bieden directe downloads, zo niet is er software om de bestanden te
downloaden.
Activiteit:
Bewerk een video met geluidstoevoeging, overgangen tussen de frames en voeg tekstcommentaar toe.
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BENODIGDE HULPMIDDELEN
•
•
•
•
•

•
•

YouTube Studio: https://studio.youtube.com
o Ook versie voor Android & IOS om offline te werken
Movie Maker → inbegrepen in Microsoft Foto's (Windows)
iMovie (Apple OS)
Handrem: https://handbrake.fr/
Bewerkingssoftware voor mobiele toestellen:
o OpenShot video-editor: https://www.openshot.org/
o Proshot: https://www.riseupgames.com/proshot
o Kinemaster: https://www.kinemaster.com/
o Inshot: http://inshot.cc/
Software om YouTube-video's te downloaden (let op de auteursrechten!):
https://www.4kdownload.com/nl/products/product-videodownloader
Software om eender welke video van sites te downloaden (let op de auteursrechten):
https://keepv.id

Bronnen voor gratis muziek, videoclips of foto's:
•

•

•

Gratis muziek:
www.bensound.com
https://mixkit.co/free-stock-music/
https://archive.org
https://freemusicarchive.org
https://pixabay.com
https://musopen.org/music/
https://www.youtube.com/audiolibrary → te gebruiken insode Yutube Studio editor
Gratis foto:
www.pexels.com
https://www.pxfuel.com/
https://mixkit.co/free-stock-video/
https://pixabay.com
Gratis video:
https://pixabay.com
www.pexels.com
https://archive.org
https://www.openculture.com
https://euscreen.eu → u moet de video downloaden via screen capture of download
software

TIJD NODIG
2-3 uur om standaard video te bewerken, afhankelijk van o.a. de duur video
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3 Integratie en herbewerking van digitale inhoud
3.1 Inleiding
Integratie en herbewerking van digitale inhoud
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
Digitale inhoud heeft als voordeel dat het gemakkelijk te delen is, maar het is ook een uitdaging om
zichtbaar te worden en te blijven. Digitale publicatieplatformen zoals sociale media houden
favoriete inhoud bij door ze te belonen met 'likes' en 'shares'. Hoe meer engagement met je publiek
je hebt, hoe meer zichtbaarheid je content krijgt.
Om ervoor te zorgen dat uw inhoud
zichtbaar is, moet het juiste platform
worden gekozen. Dit hangt af van de
doelen die je wilt bereiken en het
publiek dat je wilt bereiken. Interessant
is dat niet alleen de inhoud een gericht
publiek heeft, maar dat het platform zelf
een zeer specifieke gemeenschap
creëert. Het zal je verbazen hoe
verschillend 'Instagrammers' zijn van
'Facebookers'.
Richt u zich op een jong en creatief
publiek? Denk aan TikTok. Richt u zich
(bron: https://www.pxfuel.com/)
op mensen met een stabiele positie?
Overweeg dan om naar Facebook te gaan. Dit zijn basisvoorbeelden van hoe belangrijk het is om
het juiste publicatieplatform te kiezen.
Bedenk echter wel dat de inhoud zelf een bijzondere rol speelt. Verschillende publicatieplatforms
zijn gericht op specifieke formaten. Video-inhoud wordt gebruikt in TikTok, afbeeldingen worden
gedeeld in Instagram en tekstinformatie wordt beter verspreid via Facebook.
Bovendien biedt digitale inhoud de mogelijkheid om onmiddellijk feedback te krijgen op wat werd
gepubliceerd. Een commentaarsectie maakt het mogelijk om in contact te komen met het publiek
en er interactie mee te hebben. Neem de tijd om de commentaarsectie te lezen, te antwoorden en
het publiek te bedanken voor het bekijken van de video.
Voor educatieve doeleinden kunt u de leerlingen zelf het platform laten kiezen, maar u kunt hen
wel begeleiden naar het platform van hun voorkeur, afhankelijk van de doelstellingen en het
onderwerp.
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LEERRESULTATEN
Aan het einde van dit onderwerp, zul je in staat zijn om:
• Kies het juiste publicatieplatform
• Upload de inhoud naar het digitale publicatieplatform
• Reacties en engagementniveau volgen

DIGCOMP-RAAMWERK
Competentiegebied 3: Creëren van digitale inhoud
3.2 Integratie en herbewerking van digitale inhoud
3.3 Auteursrecht en licenties.
Wijziging, verfijning, verbetering en integratie van informatie en inhoud in een bestaand
corpus van kennis om nieuwe, originele en relevante inhoud en kennis te creëren.

DIGCOMPEDU-RAAMWERK
Gebied 5: Leerlingen mondig maken
5.1 Toegankelijkheid en inclusie
de toegankelijkheid van leermiddelen en leeractiviteiten voor alle lerenden, ook die met
speciale behoeften, te waarborgen rekening te houden met en in te spelen op de (digitale)
verwachtingen, capaciteiten, gebruiken en misvattingen van de lerenden, alsook met
contextuele, fysieke of cognitieve beperkingen voor hun gebruik van digitale technologieën.
5.3 Leerlingen actief betrekken
Digitale technologieën gebruiken om de actieve en creatieve betrokkenheid van lerenden
bij een onderwerp te bevorderen. digitale technologieën gebruiken in het raamwerk van
pedagogische strategieën die de transversale vaardigheden, het diepgaand denken en de
creatieve expressie van de lerenden bevorderen het leren open te stellen voor nieuwe, reële
contexten, die de lerenden zelf betrekken bij praktische activiteiten, wetenschappelijk
onderzoek of complexe probleemoplossing, of op andere manieren de actieve
betrokkenheid van de lerenden bij complexe leerstof vergroten.

REFERENTIES
https://www.facebook.com/business/help/2094583417443686
richtsnoeren

-

Facebook

belangrijkste

https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=en - TikTok

BENODIGDE DATAINSTRUMENTEN EN MIDDELEN
Verkenner: account in publicatietool om de inhoud te uploaden
Expert: lay-out ontwerp, seo-vriendelijke hashtags en beschrijving

EXTRA MIDDELEN
https://www.youtube.com/watch?v=Zr3FcXeDZFc - voorbeeld van een eenvoudige geanimeerde
video
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3.2 Explorer-niveau
3.2.1 Verhaalkaarten maken
Integratie en herbewerking van digitale inhoud
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Een mooie manier om uw data te delen is ze te integreren in
een story map. Een story map is een webkaart die
zorgvuldig is gemaakt, context heeft gekregen en is voorzien
van ondersteunende informatie, zodat het een op zichzelf
staande bron wordt. Het integreert kaarten, legenda's, tekst,
foto's en video en biedt functionaliteit, zoals vegen, pop-ups
en tijdschuifbalken, die gebruikers helpen deze inhoud te
verkennen.
Het in kaart brengen is visueel en richt zich tot een breder
publiek. Story maps kunnen helpen om ingewikkelde
onderwerpen op een eenvoudige manier te brengen. Op het
eerste gezicht lijkt het misschien ingewikkeld, maar het
vereist niet veel vaardigheden om het onder de knie te
krijgen.
Er zijn enkele leuke platforms om story maps te maken met
behulp van ook kaarten.
ArcGIS Storymaps is onderdeel van ESRI, en biedt dus de
mogelijkheid om eenvoudig enquêtes gemaakt met
Survey123 (zie 1.3) en kaarten gemaakt met ArcGIS online
(zie 3.3.1) toe te voegen aan de story map.
Een galerij met voorbeelden is te vinden op
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgisstorymaps/stories
Een goede handleiding is https://arcg.is/aDqTP

Knight Labs https://storymap.knightlab.com/ is een andere
manier, het toevoegen van dia's in je verhaal.
Een galerij met voorbeelden is te
https://storymap.knightlab.com/#examples

vinden

op

(afbeelding: anatomie van een verhaal:
https://arcg.is/15iaCq)

Een ander programma om een interactief verhaal te maken is Microsoft Sway.
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Voor alle platforms moet u eerst deze vragen beantwoorden:
•
•
•

Wie is het beoogde publiek van de story map?
Welk soort data zal in de story map worden gebruikt (kaarten, grafieken, video, foto, ...)?
Hoe zie je het script van je story map?

Zodra u antwoord hebt, kunt u beginnen met het maken van de story map met behulp van uw
platform
Activiteit:
Maak een script voor een story map
Maak uw story map

BENODIGDE HULPMIDDELEN
•

•

•

ArcGIS Storymaps https://storymaps.arcgis.com/
o Voorbeelden:
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgisstorymaps/stories
o Handleiding: https://arcg.is/aDqTP
Knight Labs https://storymap.knightlab.com/
o Voorbeelden: https://storymap.knightlab.com/#examples
o Handleiding:
https://www.gilderlehrman.org/sites/default/files/inlinepdfs/storymapjs_tutorial.pdf
Microsoft Sway: https://www.office.com/launch/sway?auth=2
o Manual: https://support.microsoft.com/en-us/office/getting-started-with-sway2076c468-63f4-4a89-ae5f-424796714a8a

TIJD
•
•
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3.2.2 E-boeken maken
Integratie en herbewerking van digitale inhoud
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Een e-book is een elektronische versie van een gedrukt boek dat kan worden gelezen op een
computer of een speciaal ontworpen handheld apparaat (tablet / smartphone). Het e-boekformaat
maakt het mogelijk digitale inhoud (video/afbeelding/peiling) in de tekst te integreren en de
interactie met de inhoud te vergroten.
De voordelen van het gebruik van e-boeken zijn vooral gelegen in de toegenomen interactie met de
inhoud, omdat de lezer op de digitale inhoud kan klikken en een reactie kan achterlaten.

(beeldbron: https://pxhere.com/)

Bedenk dat niet elke tekst als een e-boek kan worden beschouwd. Een e-boek heeft een speciaal
formaat en een speciale structuur: het moet de inhoud, de inleiding en andere delen van drukwerk
bevatten. E-library kan worden opgeslagen op het apparaat in de cloud, afhankelijk van de dienst.
Een van de systemen om e-boeken te beheren is Calibre. Calibre is een gratis programma om boeken
in verschillende formaten (pdf/ epub/ fb2) te bekijken en te lezen
Er zijn verschillende software tools die je helpen een e-boek te maken, maar de meeste zijn niet
gratis.
Kitaboo is een zeer goed platform dat online of als download software kan worden gebruikt
Ze hebben een goede stap-voor-stap handleiding om
https://kitaboo.com/create-interactive-ebook-with-kitaboo/

een

e-book

te

maken

Apple neemt de functionaliteit van zijn vorige iBooks Author op in Pages.
Voor een handleiding zie https://www.makeuseof.com/tag/create-ebook-pages-mac/
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op

U kunt uw e-boek maken terwijl u het pdf/doc-bestand naar het epub/fb2-formaat overzet met
speciale programma's waarmee u het formaat kunt converteren.
Voor educatieve doeleinden is het delen van uw notities en lezingen in e-boek formaat, zodat
studenten alle informatie in één richting kunnen bewaren en de betrokkenheid wordt vergroot.
Activiteit: Maak een document met een geschreven tekst alsof het een echt boek is. Sla het op in
doc/pdf-formaat. Ga naar de website voor het converteren van bestanden (https://ebook.onlineconvert.com/convert-to-epub) en verander het formaat in epub. Open het nu op je apparaat en vergelijk
het weergaveformaat van het nieuw aangemaakte bestand met het oorspronkelijke.

BENODIGDE HULPMIDDELEN
•

•
•

Kitaboo: https://kitaboo.com/
Pages (voor Apple computers)
Kaliber https://calibre-ebook.com/dynamic/calibre-usage

TIJD
30 minuten om alle instellingen aan te passen en te converteren naar het gekozen formaat
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3.3 Niveau Expert
3.3.1 Kaarten maken met ArcGIS en ze integreren in ArcGIS Storymaps
Integratie en herbewerking van digitale inhoud
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
De enquêtes kunnen ook worden gevisualiseerd in ArcGIS Online. De verzamelde data kunnen beter
worden geanalyseerd, u kunt ook extra datalagen zoeken om aan uw kaart toe te voegen, en de
resultaten delen
Door kaarten te integreren in het verhaal binnen een blog kunt u de inhoud interactief maken en is
het mogelijk om de betrokkenheid te verhogen. Om de gebruiker te laten interageren met de kaart,
probeer het concept van informatie in twee lagen te gebruiken.
Stel een vraag en laat uw lezer op de kaart klikken om meer te weten te komen. Deze aanpak zal de
tijd die aan het artikel wordt besteed doen toenemen en zal de aandacht trekken. Maak de eerste
laag echter ook voldoende, zodat degenen die geen tijd hebben de materie kunnen begrijpen en de
kaart zullen gebruiken om zich over het onderwerp te informeren.

Een voorbeeld van een verhaalkaart met een interactieve kaart is https://arcg.is/0LaTyW: het
centrum van de kaart kan worden verplaatst, je kunt in- en uitzoomen ...
Om te beginnen met de kaart:met behulp van ArcGIS Online: https://doc.arcgis.com/en/arcgisonline/get-started/get-started.htm
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Om de kaart in het storymap project toe te voegen: https://doc.arcgis.com/en/arcgisstorymaps/author-and-share/add-maps.htm
Activiteit:
Maak een kaart en voeg verklarende opmerkingen toe aan elk punt om een tweelagige informatie te
creëren

BENODIGDE HULPMIDDELEN
•
•

ArcGIS Online: https://www.arcgis.com
ArcGIS Storymaps https://storymaps.arcgis.com/

TIJD
1-2 uur, afhankelijk van het onderwerp

3.3.2 Een blog maken
Integratie en herbewerking van digitale inhoud
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Digitaal publiceren biedt tal van voordelen. De schrijver is niet beperkt tot het aantal regels en kan
het artikel delen met het publiek uit verschillende landen.
Er zijn verschillende vormen van publiceren en de populairste is een blog. Een blog is een geheel
van teksten over een bepaald onderwerp. Bent u een expert of bent u geïnteresseerd in een specifiek
onderwerp dat u graag met anderen wilt delen? U kunt een blog aanmaken op een
publicatieplatform om uw gedachten en ideeën over het specifieke onderwerp te delen.
Het belangrijkste voordeel van een blog is dat u uw publicatiestijl kunt kiezen: frequentie, lengte,
onderwerp en andere parameters. U kunt het verbergen of openbaar maken. Er zijn verschillende
platforms waarmee u een blog kunt maken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wordpress (https://wordpress.com/ )
Tilda (https://tilda.cc/ )
Flipsnack (https://www.flipsnack.com/ )
Wix (https://wix.com )
Medium (https://www.medium.com/)
Adobe Spark (https://www.adobe.com/express/
LiveJournal (https://www.livejournal.com/ )
Blogger (https://www.blogger.com/ )

Afhankelijk van het onderwerp wilt u misschien verschillende soorten inhoud belichten en kunt u
zich beter richten op de kenmerken van elk platform. Wilt u de lay-out benadrukken en de inhoud
rangschikken, dan kunt u beter naar Tilda gaan. Tilda account heeft verschillende sjablonen maar is
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beperkt. Houd rekening met deze beperkingen of kies een ander publicatieplatform. Wilt u liever
tekst publiceren en lezers daarop laten reageren, kies dan voor Wordpress. Voel je vrij om de
voordelen van de publicatieplatforms te verkennen en kies degene die helpt om de inhoud te
verspreiden. LiveJournal en Blogger zijn tekst georiënteerd en zijn gericht op het creëren van een
community rond je onderwerp.
Digitale publicatieplatforms zijn ontworpen om uw informatie te delen op basis van specifieke
algoritmen. Houd rekening met het belang van hashtags, sleutelwoorden en de juiste titels. Vergeet
niet dat platforms zijn ontwikkeld op basis van algoritmes die uw inhoud een score geven. Om het
scorepunt te verhogen voor een betere zichtbaarheid op het web, verken trending topics en kijk wat
populaire bloggers schrijven. Dit kan uw inhoud bovenaan de aanbevelingslijst brengen.
Om een volgersbasis te creëren moet je je blog promoten in verschillende netwerkgroepen en de
trending topics volgen.
Leid de studenten naar het platform van voorkeur, gebaseerd op uw doelen en onderwerp.
Een
goede
stap-voor-stap
infographic
over
hoe
je
een
blog
maakt
https://www.business2community.com/infographics/4-simple-steps-starting-blog-next-10minutes-infographic-01807393
Activiteit:
Maak een account aan bij een van de genoemde publicatieplatforms en maak de eerste blog

BENODIGDE HULPMIDDELEN
•
•

Internetaansluiting
Account op het platform

TIJD NODIG
●
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is

4 Bescherming van persoonsdata en privacy
4.1 Inleiding
Bescherming van persoonsdata en privacy
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
De onlinewereld biedt onbeperkte toegang tot informatie, maar kan ook leiden tot het lekken van
persoonsdata. Om de privacy te beschermen moeten basisregels in acht worden genomen. Deze
regels zijn gebaseerd op mediageletterdheid.

(bron: https://www.pxfuel.com/)

Mediageletterdheid leidt de onderzoeker door de verantwoorde manier van internetgebruik. Een
van de belangrijkste elementen is het respecteren van de persoonlijke identiteit. Foto's nemen
tijdens het evenement bewaart de herinneringen maar kan iemands privacy schenden. Zorg ervoor
dat de deelnemers voor het evenement toestemming geven om foto's te maken. Houd er rekening
mee dat als de deelnemers jonger zijn dan 18 jaar, toestemming van de ouders of van de officiële
vertegenwoordiger nodig is. Dit onderwerp is uiterst verstandig bij het maken van groepsfoto's. Op
basis van de privacywetgeving kunnen leden van de gemeenschap vragen om hun foto onscherp te
maken of om de foto te verwijderen. Dit recht moet worden gerespecteerd.
Als de data zijn uitgelekt, is het altijd mogelijk om de erosie van informatie te vragen en om
terugbetaling te vragen als de rechten zijn geschonden.
De informatieregels van de EU garanderen de veiligheid van uw eigen data, ongeacht het moment
waarop ze worden verzameld - bijvoorbeeld wanneer u iets koopt op het web, kunt u de informatie
over de transactie opvragen. Deze regels zijn van toepassing op aanbieders die diensten aanbieden
in de EU, zoals Facebook of Amazon, op welk punt deze organisaties de individuele informatie van
mensen in de EU ook vragen of hergebruiken.
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LEERRESULTATEN
Aan het einde van dit onderwerp, zul je in staat zijn om:
•
•

Bescherm uw data
Uw data anonimiseren om privacy te behouden

DIGCOMP-RAAMWERK
Competentiegebied 4: veiligheid
4.2 Bescherming van persoonsdata en privacy
4.3 Bescherming van gezondheid en welzijn

DIGCOMPEDU-RAAMWERK
Gebied 6: de digitale competentie van lerenden bevorderen
6.4. Verantwoord gebruik
Leerlingen in staat stellen risico's te beheersen en digitale technologieën veilig en
verantwoord te gebruiken.
6.5 Digitaal problemen oplossen
Leeractiviteiten, opdrachten en beoordelingen integreren die de lerenden ertoe verplichten
technische problemen te identificeren en op te lossen, of technologische kennis op creatieve
wijze op nieuwe situaties over te dragen.

REFERENTIES
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-onlineprivacy/index_en.htm - Databescherming en online privacy

BENODIGDE DATAINSTRUMENTEN EN MIDDELEN
Explorer: Internetverbinding
Deskundige: kennis van rechtspraktijk

EXTRA MIDDELEN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
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4.2 Explorer-niveau
Bescherming van persoonsdata en privacy
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Om controle te houden over informatie, houdt u uw wachtwoorden in de gaten en gebruikt u een
sleutelgenerator om ervoor te zorgen dat al uw wachtwoorden uniek zijn. Log telkens uit bij sociale
media als u openbare computers gebruikt om ervoor te zorgen dat niemand toegang kan krijgen tot
uw persoonlijke data. Volg geen verdachte links die naar uw e-mail worden gestuurd.
Een van de manieren om het traceren van data door
derden tot een minimum te beperken, is te surfen in de
Incognitomodus van uw browser. Deze modus helpt om de
informatie die wordt gedeeld met zoekmachines te
minimaliseren.

Om ervoor te zorgen dat alle data veilig
worden bewaard, gebruikt u de Tor-browser
en VPN, zodat uw data niet aan uw naam
worden gekoppeld. Dit verzekert de
veiligheid van de data en zorgt ervoor dat uw
informatie beschermd is. Dit is uiterst
belangrijk wanneer u met kinderen werkt,
aangezien hun data het meest tastbaar zijn.
Meer informatie over VPN vindt u hier:
https://www.vpnshazam.com/2019/08/26/what-is-a-vpn-connection-how-does-it-work-andwhy-you-should-use-it/
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Een goede gratis VPN is Hotspot Shield.
Activiteit:
- Probeer verbinding te maken met VPN om uw zoekactiviteiten te anonimiseren
- gebruik een incognito browser mode en surf naar sommige sites, controleer achteraf of er geen
informatie achterblijft (bv. in de browsergeschiedenis)

BENODIGDE HULPMIDDELEN
https://www.hotspotshield.com/

TIJD
30 min.
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4.3 Niveau Expert
Bescherming van persoonsdata en privacy
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Verdachte links vormen een bedreiging
voor de profielen en kunnen een potentiële
digitale aanval veroorzaken, expliciet een
phishing. Het doel van phishing is de
gebruiker via e-mail ertoe te verleiden de
link te volgen en zo aan privé-informatie te
komen. Phishing is aanzienlijk meer gericht
op de individuele klant of het bedrijf. De
verdachte koppelingen in deze berichten
worden vaak gemaskeerd om de gebruiker
te benaderen via webzoekprogramma's die
mensen elke dag gebruiken. Ondanks het
feit
dat
cybercriminelen
steeds
geraffineerder zijn geworden, zijn er
benaderingen om verdachte verbindingen
te spotten en uw digitale privacy te
beschermen.

(bron: https://pixabay.com/)

Om uzelf te beschermen, controleert u elke link waarop u klikt via diensten die gedetailleerde
informatie geven over de internetbron.
•
•
•
•

https://checkshorturl.com/
- alle verkorte URL's uitbreiden
https://scanurl.net/
- scan de link
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
- controleer links en bestanden op mogelijke
bedreigingen
https://whois.domaintools.com/
- controleer de herkomst van de website

Verdachte links bevatten vaak informatie, of zelfs foto's
die interessant zijn om te volgen omdat ze ontworpen
zijn om je aandacht te trekken. Als u niet verwacht dat u
een link krijgt of als u de bron van het bericht wilt
onderzoeken, open of klik dan niet op de afbeelding.
Sommige e-mailprogramma's zijn zo ingesteld dat ze u
een overzicht geven van deze verbindingen, zodat u kunt zien hoe het eruit zou zien door uw cursor
erover te plaatsen zonder de verbinding echt te volgen.
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Als u met kinderen werkt, denk dan twee keer na voordat u een link volgt, want dat kan leiden tot
het lekken van data. Een dergelijke aanpak zal kinderen ook leren hoe ze verantwoordelijk kunnen
zijn op het internet. Leg de kernbeginselen van het internet uit: transparantie en zichtbaarheid.
Kinderen zijn de meest kwetsbare gebruikers van het internet en het is onze taak hen voor te
lichten.
Activiteit:
Controleer recente links waarop u hebt geklikt en zie gedetailleerde informatie over elk van hen met
behulp van de genoemde tools

BENODIGDE HULPMIDDELEN EN MIDDELEN
•
•
•
•

https://checkshorturl.com/
- alle verkorte URL's uitbreiden
https://scanurl.net/
- scan de link
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
- controleer links en bestanden op mogelijke bedreigingen
https://whois.domaintools.com/

TIJD NODIG
30 min.
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