MODULE 3
COMMUNICATIE EN SAMENWERKING
VIA OPEN 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 3 - Communicatie en samenwerking via open data wil lerenden in staat stellen een
verscheidenheid aan instrumenten te gebruiken voor passende digitale communicatie,
doeltreffende samenwerking en verantwoordelijke burgerparticipatie.
Geïnspireerd door Competentie 6.2. van DigCompEdu, zal de cursus de cursisten in staat stellen
om:
•
•
•
•
•
•

Een verscheidenheid aan oplossingen voor interactie via open data te gebruiken
Data, informatie en digitale inhoud te delen via passende technologieën
De juiste referenties en toeschrijvingspraktijken te gebruiken
Actief te zijn in de samenleving en samen te werken door het gebruik van open data
Specifieke gedragsnormen en culturele en generationele diversiteit bij online interactie
respecteren
Hun digitale identiteit en online reputatie te beheren en beschermen

De module richt zich op de volgende vragen:
•
•

Waarom zou ik open data gebruiken voor communicatie en samenwerking?
Welke kwaliteiten moet ik ontwikkelen voor een effectief en veilig gebruik van open data?

In dit onderdeel leert u meer over de mogelijkheden om te communiceren en samen te werken
via open data en de implicaties van dit gebruik, dankzij een reeks opleidingsactiviteiten en enkele
mogelijke aanpassingen voor in de klas, alsook enkele tips voor reflectie.
Open data stellen gebruikers in staat bronnen op te slaan en te verspreiden zonder dat daaraan
kosten zijn verbonden. Gratis betekent niet altijd open, aangezien er beperkingen kunnen gelden
voor het herverspreiden en kopiëren van bepaalde bronnen, met specifieke implicaties wat
betreft licenties en auteursrechtwetgeving. Open leermiddelen zijn daarentegen inhoud of
hulpbronnen die onder een open licentie worden aangeboden in het publieke domein, die vrij
kunnen worden gekopieerd, hergebruikt, gewijzigd en herverdeeld, waardoor onderwijs
rechtvaardiger wordt en meer op samenwerking1 is gebaseerd.
De integratie van open data in traditionele onderwijsprogramma's kan studenten helpen de
competenties te ontwikkelen die nodig worden geacht voor hun toekomst.
In 2012 bracht UNESCO de Paris OER Declaration uit, waarin regeringen worden uitgenodigd
om hun burgers te voorzien van open onderwijsmiddelen, gemaakt met publieke middelen2. In
2013 keurden de leiders van de G8 het G8-handvest voor open data goed, waarmee de basis

1 Groen, C., 2017. Sharing legally and freely for better learning. [Online] Available at: https://en.unesco.org/courier/julio-septiembre2017/sharing-legally-and-freely-better-learning
2

Ibid.
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werd gelegd voor de oprichting van het internationale handvest3 voor open data International Open Data Charter (2015), een internationale samenwerking tussen regeringen
en organisaties die werken aan het openstellen van data en het bereiken van betere oplossingen
voor de meest urgente beleidsuitdagingen.
Zoals in het handvest staat (punt 5.d): "Samenwerken met scholen en instellingen voor
postsecundair onderwijs om meer onderzoek naar open data te ondersteunen en datakennis op
te nemen in de onderwijsprogramma's".
Als u uw data doeltreffend wilt communiceren, moet u enkele basisvragen in overweging nemen:
o
o
o
o
o

Waarom wil je communiceren met de gemeenschap?
Aan wie wil je het overbrengen?
Wat wil je communiceren?
Hoe wil je het overbrengen?
Met wie moet u contact opnemen en wat moet u doen om die kanalen te gebruiken?

Zodra u deze aspecten hebt verduidelijkt, zal de communicatie van uw data doeltreffender en
duurzamer zijn en zult u uw oorspronkelijke doelstellingen gemakkelijker kunnen bereiken4.

Figuur 1 Ontleend aan: Nicoletti, V., DiMenSion - Interactie via digitale technologie

Vergeet niet dat de boodschap die u wilt overbrengen niet alleen inhoud is: het is taal, een
weerspiegeling van uw stemming en de presentatie daarvan door middel van een specifieke
vormgeving5.
Om jongeren op te voeden tot een verantwoord gebruik van open-datainstrumenten voor
communicatie moeten krachtige inspanningen worden geleverd om elk gevaar en misbruik te
voorkomen. Ouders en leerkrachten moeten samenwerken om jongeren bewust te maken van
verborgen risico's, passende preventieve maatregelen te nemen en doeltreffende manieren te
kiezen om in te grijpen, door nuttige informatie in te winnen over privacy, auteursrechten en de
mogelijke gevolgen van onlinehandelingen.

3

Handvest voor open data - Geschiedenis: https://opendatacharter.net/our-history/

4

Nicoletti, V., DiMenSion-Interactie via digitale technologie

5

Ibid.
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1 Interactie via open data
1.1 Inleiding
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
Deze eenheid biedt oefeningen en hulpmiddelen voor de analyse en het gebruik van open data
voor interactie.
Digitale data hebben een unieke verandering in onze communicatiegewoonten teweeggebracht.
Laten we eens denken aan de marketingdimensie: de mogelijkheid om na te gaan hoeveel mensen
een pagina hebben bezocht of de impact van een digitale campagne. Het marketingplan van
bedrijven werd ingrijpend gewijzigd in de richting van een klantgerichte, datagestuurde aanpak.
Digitale data zijn overal. Elke actie op het web wordt geregistreerd.
Inzicht in data en de betekenis ervan is van fundamenteel belang
om verantwoorde keuzes te kunnen maken.
De term "virtuele of digitale communicatie" verwijst naar de mogelijkheid om via verschillende
digitale kanalen te communiceren. Het is nuttig om alle voordelen, beperkingen en de te gebruiken
taal in deze nieuwe vorm van communicatie te kennen6
Communiceren van data betekent het overbrengen van kwantitatieve informatie over de wereld
om ons heen. Toch kan de immense hoeveelheid cijfers en statistieken die ons leven elke dag vult,
voor verwarring zorgen en het moeilijk maken om er een betekenis uit te halen. Getallen alleen
kunnen immers geen betekenis overbrengen, en dat is de reden waarom u ze altijd moet
behandelen met doeltreffende hulpmiddelen.
De in deze Unit voorgestelde activiteiten omvatten reflecties over de functies van geodata en over
de keuze van specifieke open data tools of software, gebaseerd op de context. Het doel is om u
in staat te stellen de mogelijkheden van communicatie via open data te ontdekken en de meest
geschikte middelen te identificeren om deze interactie zo effectief mogelijk te maken.

LEERRESULTATEN
• Selecteer een verscheidenheid aan open data tools voor efficiënte interactie
• Geschikte digitale communicatiemiddelen gebruiken voor een bepaalde context

6 Bua, C. (2018, 12 19). Virtuele communicatie: la comunicazione digitale efficace. Opgehaald van Digital Dictionary:
https://www.digitaldictionary.it/blog/virtual-communication-comunicazione-efficace [Accessed 27 10 2020].
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DIGCOMP-KADER
2.1 Interactie via digitale technologieën

REFERENTIES
• Ariel Group. (n.d.). How to Communicate Data Effectively in Presentations. Retrieved from Ariel
Group: https://www.arielgroup.com/how-to-communicate-data-effectively-inpresentations/ [Accessed 27 10 2020].
• Bua, C. (2018, 12 19). Virtual Communication: la comunicazione digitale efficace. Retrieved
from Digital Dictionary: https://www.digitaldictionary.it/blog/virtual-communicationcomunicazione-efficace [Accessed 27 10 2020].
• Duarte, N. How to Display Data the Right Way in Presentations:
https://www.duarte.com/presentation-skills-resources/display-data-in-presentations/
• Educators Technology. Here is a good visual on blended learning:
https://www.educatorstechnology.com/2016/10/here-is-good-visual-on-blendedlearning.html
• E-learning industry. Pros and Cons of Blended Learning at college:
https://elearningindustry.com/pros-cons-blended-learning-at-college
• Kaspersky. What are cookies?: https://www.kaspersky.com/resourcecenter/definitions/cookies
• La Cava, M. The definitive guide to presenting data in Power Point:
https://www.mauriziolacava.com/en/presenting-data/presenting-data-in-powerpoint/
• Omni-sci. Geodata definition: https://www.omnisci.com/technical-glossary/geodata
• Pierce College eCampus. Synchronous vs Asynchronous:
https://pierce.instructure.com/courses/983325/pages/synchronous-vsasynchronous?module_item_id=12922163
• Pokémon GO, GIS, and Safety:
https://spatialreserves.wordpress.com/2016/07/31/pokemon-go-gis-and-safety/
• Privacy Policies. Browser Cookies: The Ultimate Guide:
https://www.privacypolicies.com/blog/browser-cookies-guide/
• Tableau. A checklist for delivering effective presentations with Data:
https://www.tableau.com/about/blog/2016/6/checklist-delivering-effective-presentationsdata-55207
• Teach with GIS: Source: https://teach-with-gis-learngis.hub.arcgis.com/pages/studentactivities-lauren-sinclair)
• Teaching with Technology. Types of Online Communication: Synchronous vs. Asynchronous:
https://sites.google.com/site/luctwtguide/communication/importance-ofcommunication/types-of-communication
• The Best School. Synchronous Learning vs. Asynchronous Learning in Online Education:
https://thebestschools.org/magazine/synchronous-vs-asynchronous-education/
• ThoughtCo. What Is GIS and How to Use It in Education:
https://www.thoughtco.com/geographic-information-systems-in-class-4588257
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EXTRA MIDDELEN
• Aan de slag met GIS, instructies voor opvoeders: https://community.esri.com/t5/k12instruction-documents/getting-started-with-gis-for-educators-pdf/ta-p/905899?attachmentid=60310
• ArcGIS-onderwijsmateriaal:
https://k12.maps.arcgis.com/home/group.html?id=5f8f1f2e58a24f4194bbf502fc87e2a0&so
rtField=title&sortOrder=asc&view=list#content
• ARCLessons voor K-12 GIS: https://community.esri.com/t5/education/ct-p/education
• Lijst van ESRI-cursussen: https://www.esri.com/training/catalog/search/
• ArcGIS leren kennen voor nieuwe gebruikers: https://new-user-learngis.hub.arcgis.com/

1.2 Activiteiten
1.2.1 . Verkenner niveau
1.2.1. Word een krachtige communicator
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Hoe breng je je boodschap over?
• TED talks kunnen een nuttige bron van inspiratie zijn om dynamische presentatievaardigheden
te ontwikkelen en aan te passen aan uw lessen.
• TED is een non-profitorganisatie met als doel ideeën te verspreiden en verandering te
bevorderen door middel van korte lezingen.
• TED-Ed is gewijd aan jeugd en onderwijs, om de ideeën van leraren en studenten over de hele
wereld te promoten.
Kies een video uit de TED-Ed
1.

Contextuele analyse
Analyseer de tekstuele kenmerken van de video en het verband met een specifieke culturele en
historische setting.
Wat is de kernboodschap?
Wat vertelt de boodschap ons over het beoogde publiek?
Wat lijkt de bedoeling van de mededeling te zijn?
Wat is de specifieke aanleiding voor de mededeling? Is het een oproep tot
actie? Of zet het aan tot reflectie?
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Hoe zijn de belangrijkste onderdelen van de boodschap geordend?
Zijn er niet-tekstuele elementen die de tekst beïnvloeden?
Kunt u het verband tussen tekst en visuals beschrijven?
Brengt de boodschap emoties over of is zij uitsluitend gebaseerd op
rationele argumenten?
Zijn er verbanden met specifieke gebeurtenissen? Zijn er historische of
culturele betekenissen?

Wat zijn de noodzakelijke elementen voor een doeltreffende presentatie?
Wanneer je data gebruikt in je presentaties, vermijd dan de volgende fouten:
• gebrek aan verwijzingen en expliciete verbanden tussen grafieken en de boodschap die u wilt
overbrengen;
• gebrek aan verhaal, publieksbetrokkenheid, mogelijkheden tot interactie;
• buitensporige lengte en informatie.

2. Hoe deze fouten te vermijden?
Vragen

Tips

1. Heb je een
interessant verhaal
gekozen?

Zorg voor een duidelijk begin, midden en einde; voeg
vragen toe om uw publiek betrokken te houden.

2. Gebruikt u de juiste
visualisaties?

Grafieken en diagrammen kunnen het begrip van uw
verhaal vergemakkelijken, maar vermijd al te
ingewikkelde grafieken en diagrammen.

3. Maakt u gebruik van
adequate grafieken in
grafieken en tabellen?

Decoratieve elementen, zoals kleuren, randen, mogen
de betekenis van grafieken en diagrammen niet
schaden. Geef de voorkeur aan neutrale kleuren voor
lijnen en schalen en aan felle kleuren om uw punt te
benadrukken.

4. Past u effectieve
ontwerpprincipes toe?

Beperk de tekst door deze te vervangen door
betekenisvolle visuals.
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5. Dragen de
visualisaties bij tot een
coherent verhaal?

Visualisaties moeten belangrijke inzichten
benadrukken en bijdragen tot een rationele voortgang
van het verhaal. Waarom voegt u geen betekenisvolle
visuele metafoor toe om uw data memorabel te
maken?
In deze video laat Michael Pollan, auteur en activist,
zien hoeveel ruwe olie McDonald gebruikt voor de
productie met behulp van beelden en grafieken:
https://www.youtube.com/watch?v=6As879M_kCs&t
=11s

Extra tips
Cole Nussbaumer Knaflic geeft andere nuttige suggesties
1. Begrijp de context

Onderzoeksresultaten samenvatten, met de nadruk op:
Wie wil ik overtuigen? Om wat te doen? Hoe te doen?

2. Geschikte
visualisaties kiezen

Grafieken en diagrammen kunnen het begrip van uw
boodschap vergemakkelijken door specifieke woorden te
benadrukken en de tabellen zo veel mogelijk op te
schonen.

3. Elimineer de
verwarring

Vermijd onnodige elementen in uw tabellen, zoals rasters
en randen

4. De aandacht
vestigen op relevante
onderdelen

Creëer zichtbaarheid rond bepaalde
eventueel met behulp van kleuren

5. Denk als een
ontwerper

Plaats teksten, grafieken, kleuren op een manier die geen
twijfel laat bestaan over het begrijpen van uw boodschap.

6. Vertel een verhaal

U kunt een krachtig verhaal overbrengen via uw data en
ook een verandering in de tijd via grafieken.

elementen,

3. Vidmyfigs
Vidmyfigs maakt films van stilstaande beelden die in uw verhaal kunnen worden geïntegreerd om
het aantrekkelijker te maken: http://vidmyfigs.com/
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4. Alternatief voor
AlternativeTo biedt aanbevelingen over verschillende alternatieve digitale hulpmiddelen, die u
kunnen helpen uw leerlingen te begeleiden bij de keuze van het meest geschikte
communicatiemiddel, afhankelijk van de context. Ontwikkel uw communicatieplan, definieer:
•

Doel

•
•

Object
Publiek

5. Ontwikkel uw presentatie
• Ontwikkel je presentatie voor gebruik in de klas: welke elementen moet je opnemen?
• Houd de verstrekte checklists in gedachten en concentreer u op het doel, het voorwerp en het
publiek van uw boodschap.

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
Internet, mobiele telefoon/computer
TED-Ed, AlternativeTo, Vidmyfigs

TIJD
2h ongeveer
• TED-Ed & Contextuele analyse: 40 minuten - afhankelijk van de lengte van de video
• Checklist voor effectieve presentaties: 20 min
• Vidmyfigs: 20 minuten
• AlternativeTo: 20 minuten
• Ontwikkel je presentatie: de tijd die je nodig kunt hebben
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1.2.2 Niveau Expert
1.3.1 Hoe gaan we om met geodata?
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Geodata:
• stelt mensen in staat met elkaar te communiceren en
contact te leggen, door naar een specifieke locatie te
verwijzen
• kan worden verzameld via verschillende telematicaapparaten, zoals GPS (Global Positioning Systems),
geospatiale satellietbeelden, IoT (Internet of Things)
• kan betrekking hebben op een grote verscheidenheid
van gebieden: bv. sociaal-economisch (demografie,
economie,
criminaliteit);
vervoer
(wegen,
spoorwegen, luchthavens); milieu (landbouw,
bodem, klimaat).
Wat is een GIS?
Een computersysteem waarbij gebruik wordt
gemaakt van digitale geodatasoftware voor het
verzamelen, opslaan en onderzoeken van geospatiale
data en voor het maken van kaarten voor de analyse
van milieu- en sociaal-economische trends.
Bekijk de video

GIS in de klas
GIS kan de dataanalyse vereenvoudigen door een grafische voorstelling op een computerscherm toe
te voegen in de vorm van een kaart/kaart/tabel. De invoering van GIS-systemen in de lessen op
school kan de belangstelling, het kritisch denken, de probleemoplossing en de vaardigheden op het
gebied van ruimtelijke dataanalyse van de leerlingen versterken.
Waarom zou u GIS gebruiken in uw onderwijs? Bekijk de video!

Als u nieuw bent in het gebruik van kaarten en GIS, begin dan gewoon met het
maken van de uwe!
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ArcGIS Online
• Toegang tot veel verschillende kaarten en data.
• Inleidende gids voor ArcGIS: https://doc.arcgis.com/it/arcgis-online/get-started/get-startedwith-maps-mv.htm
• Esri Map Book toont het potentieel van digitale geografie voor de communicatie van nieuwe,
diepere betekenissen: https://www.esri.com/en-us/esri-map-book/maps#/list

Waarom probeert u deze activiteit niet met uw leerlingen?
[Aangepast van https://www.nationalgeographic.org/activity/analyzing-disease-outbreaks/]

Kaartenanalyse voor ziektebestrijding en -preventie:
Kies een van de volgende kaarten:
•
•
•
•

Griep
Lyme
COVID-19
COVID-19 (b)

Laat hen de data op de kaart onderzoeken aan de hand van
een analyse op vier niveaus:
-

Niveau I: Waar kijk je naar? Waar en wanneer is dit?
Niveau II: Welke patronen kun je herkennen?
Niveau III: Hoe kun je deze patronen op de kaart verklaren?
Niveau IV: Waarom is dit belangrijk?

Bespreek daarna:
-

Is het gemakkelijk om de verspreiding van de ziekte in de tijd te begrijpen?
Vergemakkelijken de kleuren het begrip?
Helpt deze kaart je iets te voorspellen over toekomstige trends in de verspreiding van het
virus?

Verdeel ze in groepjes: zij bespreken de verschillen in hun analyse (als de kaart hetzelfde is) of in de
kaarten (als de kaarten verschillend zijn).
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Hoe gebruik je kaarten in je onderwijs? Hier is een andere voorgestelde activiteit...

GeoInquiries
GeoInquiries zijn 15 minuten durende activiteiten, gebaseerd op gangbare onderzoeksmodellen om
de uitleg van de inhoud via kaarten te vergemakkelijken. GeoInquiries bestaat uit drie delen: een
docentenhandleiding in PDF, interactieve webkaart en een optioneel werkblad voor leerlingen.
Voorbeeld: 8-Migration, On the Move: evaluatie van migratie op mondiaal, regionaal en lokaal
niveau, met behulp van ArcGIS Online.
Meer informatie over GeoInquiries:
https://storymaps.arcgis.com/stories/939b0102d1bb4af380edc6d9de2e5cc4

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
Internet, mobiele telefoon/computer

TIJD
•
•
•

30 minuten: Maak je kaart
60 minuten: Kaartanalyse voor ziektebestrijding en preventie
20-30 minuten: GeoInquiries

1.3 Leer meer
1. Wat zijn cookies?
Wanneer u op het web surft, wordt u blootgesteld aan een reeks wetten
en regels die verband houden met browsercookies. Voordat u ze
accepteert, moet u begrijpen wat cookies zijn en hoe ze uw online
activiteiten en privacy kunnen beïnvloeden.
Wat zijn cookies?
• Kleine tekstbestanden op uw harde schijf, aangemaakt door de
webpagina's die u bezoekt, die eruit zien als een opeenvolging van
getallen.
• Doel: bijhouden, personaliseren en opslaan van informatie over uw
onlinesessie, d.w.z. herkennen van inlogdata en voorkeuren van
gebruikers; aanpassen van reclame; bijhouden van eerder gezochte artikelen om
winkelwagentjes aan te maken en soortgelijke goederen voor te stellen.
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• Zij laten de server weten dat de verzoeken van dezelfde computer afkomstig zijn.à Zij kunnen
worden vergeleken met het krijgen van een ticket voor een jascontrole: u laat uw jas achter bij
de balie; u ontvangt uw ticket dat u identificeert; wanneer u terugkomt, kunt u uw jas met uw
ticket terugnemen.
Cookies hebben vaak in het middelpunt gestaan van discussies over inbreuken op de privacy, omdat
zij het mogelijk maken data te verzamelen om uw online activiteiten te volgen en bij te dragen tot
het opstellen van precieze gebruikersprofielen. Volgens de EU-richtlijn over HTTP mag een website
alleen informatie over een bezoeker verzamelen na zijn/haar toestemming. Als u uw cookies wilt
verwijderen, kunt u meestal de opties kiezen die het best aan uw behoeften voldoen.
Ontdek meer:
●
●
●
●

EU-wetgeving inzake cookies
Cookies toestaan
Cookies aan/uit zetten
Een ultieme gids voor het gebruik van cookies

2.

Synchroon of asynchroon?
Synchroon online leren

Voordelen

Nadelen

• Betrokkenheid van de klas: houdt veel
van de persoonlijke betrokkenheid van
de klas
• Dynamisch leren: meer actieve
verkenning van onderwerpen, ideeën,
concepten
• Diepte van de instructie: regelmatige en
frequente interacties tussen
leerkrachten en medeleerlingen

• Stijf schema
• Technische problemen: bv. slechte
internetverbinding, oude harde
schijven, lege batterijen

Asynchroon online leren
Voordelen
• Flexibiliteit: materialen zijn over het
algemeen binnen een bepaalde periode
beschikbaar

Module 3
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• Stapsgewijs: u kunt het leertempo
aanpassen aan uw behoeften
• Betaalbaarheid

• Risico
van
apathie:
zonder
onmiddellijke feedback en duidelijk
geformuleerde verwachtingen kan
leren demotiverend werken

Wat heeft het COVID-19 virus ons geleerd over hoe we lessen moeten plannen?
Blended learning
Onderwijsaanpak waarbij online lesmateriaal en digitale interactie worden gecombineerd met
traditionele klassikale methoden.
Zes hoofdtypen, die elkaar niet uitsluiten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Face-to-face
Rotatie: afwisseling van traditioneel en online leren
Flex: online instructies, met ondersteuning ter plaatse
Online Lab: online klaslokaal onder toezicht van de docent
Zelfontplooiing: studenten kunnen hun kennis verdiepen via online leren
Online bestuurder: online-instructies met enkele tussenkomsten van de instructeur

Hier zijn enkele instrumenten voor blended learning:
•
•
•
•
•

TedEd
Google klaslokaal
VideoNotes
Blendspace
Teachem

Voordelen
Geïndividualiseerde
ondersteuning

Docenten kunnen hun leerlingen volgen en meer aandacht
besteden aan individuele gevallen

Flexibiliteit bij het
leren

Beperkingen in ruimte en tijd kunnen worden overwonnen,
waardoor de leerlingen meer vrijheid hebben om hun leren te
organiseren

Gepersonaliseerde
oplossingen

Studenten kunnen hun interesses in hun eigen tempo cultiveren,
via wetenschappelijke bibliotheken, online essaydatabases en
andere innovatieve materialen,
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Grotere interactie

De samenwerking tussen medestudenten en docenten wordt
verbeterd
dankzij
het
gebruik
van
verschillende
communicatiemiddelen, zoals e-mail, instant messaging, drop
boxes

Gemakkelijker data
traceren

Specifieke software kan de analyse van leerlingdata
vergemakkelijken, waardoor ouders en leerkrachten een betere
controle kunnen behouden

Kosteneffectief

Vermindering van verplaatsingen en drukwerk
Nadelen

Behoefte aan een goede technologische kennis: indien technologie niet op de juiste wijze
wordt gebruikt, kan zij een uitdaging worden en aanzienlijke belemmeringen opwerpen
voor leraren en leerlingen.
Tijdrovend: het kan extra werk vergen om de meest geschikte syllabus te selecteren en
een goed evenwicht te vinden tussen afstandsonderwijs en persoonlijk leren.
Tijdrovend: het kan extra werk vergen om de meest geschikte syllabus te selecteren en
een goed evenwicht te vinden tussen afstandsonderwijs en persoonlijk leren.
Betrouwbaarheid van bronnen en plagiaat

Probeer andere alternatieve instrumenten voor blended learning op de AlternativeTo
website - 30 minuten
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2 Informatie delen via open data
2.1. Inleiding
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
Bij het online delen van data verdienen drie aspecten bijzondere aandacht, zoals Shannon en
Weaver in hun baanbrekende artikel "The Mathematical Theory of Communication" (1949) hebben
uiteengezet, namelijk
§
§
§

Technisch: nauwkeurigheid van de transmissie
Semantisch: precisie in het overbrengen van de betekenis
Doeltreffendheid: effect op het gedrag

Volgens Jones (2014)7 is effectieve datacommunicatie gebaseerd op zes hoofdprincipes:
1. Ken uw doel: uw publiek, het gewenste effect, de beoogde betekenis zullen uw boodschap
sturen.
2. Gebruik de juiste data: selecteer de juiste hoeveelheid data en zorg voor ethische en
betrouwbare berichten.
3. Kies geschikte visualisaties: gebruik grafische voorstellingen om uw data te vertalen.
4. Ontwerp voor esthetiek: betrek uw publiek met aantrekkelijke datavisualisaties (bv.
kleuren, lettertypes, labels, afbeeldingen).
5. Kies een doeltreffend medium en kanaal: de vorm en de wijze van overbrenging van de
boodschap zijn van invloed op het effect ervan op het publiek.
6. Controleer de resultaten: let op bereik (heeft het publiek de boodschap ontvangen?),
begrip (werd ze op de juiste manier geïnterpreteerd?), impact (was de reactie dezelfde als
u verwachtte?)8.
Visualisaties kunnen de betekenis van data vergemakkelijken door ze "tot leven" te brengen, de
overtuigingskracht ervan te vergroten en trends, verbanden en patronen te belichten9. Volgens de
Harvard Business Review moeten visualisaties altijd: afgestemd zijn op het publiek, een

7 Jones, B. (2014). Six Principles of Communicating Data: A Checklist. Available at: https://dataremixed.com/2014/07/six-principlesof-communicating-data-a-checklist/#:~:text=In%20a%20section%20of%20the,and%206)%20check%20the%20results
8 O'Reilly. (2014, 07). Chapter 1. Communicating Data - Communicating Data with Tableau. Retrieved from O' Reilly:
https://www.oreilly.com/library/view/communicating-data-with/9781449372019/ch01.html

9 Verghese, S. (n.d.). Tell Stories with Data: Communication in Data Science. Retrieved from Towards Data Science:
https://towardsdatascience.com/tell-stories-with-data-communication-in-data-science-5266f7671d7
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gemeenschappelijke referentie voor interpretatie bieden, een verhaal overbrengen. Het maken van
een emotionele connectie met uw publiek is een teken van het juiste gebruik van datavisualisaties10.
Als u klaar bent om uw data te publiceren, vergeet dan niet om er een licentie op te zetten, aangezien
er in veel rechtsgebieden specifieke intellectuele eigendomsrechten bestaan, die het hergebruik en
de herdistributie van data door derden beperken.
Welke licenties kunt u aanvragen?
Op de volgende link vindt u een lijst van licenties die geschikt zijn voor Open Data publicatie:
https://opendefinition.org/licenses/
Voorgestelde opties zijn:

•

Open data commons: juridische instrumenten en licenties ter ondersteuning van de
publicatie, de beschikbaarstelling en het gebruik van open data.

•

Creative Commons (CC)-licenties: bieden een sterke juridische code, gevormd door een

korte samenvatting en een machineleesbare code, met verschillende soorten
machtigingen en beperkingen op hergebruik. CCO-licentie zorgt ervoor dat een bron
effectief open is.
LEERRESULTATEN
Aan het einde van deze unit zul je in staat zijn om:
•
•

data, informatie en digitale inhoud te delen door middel van passende digitale
technologieën
de juiste referenties en toeschrijvingspraktijken gebruiken

DIGCOMP-KADER
Competentiegebied 2: 2.2 Delen via digitale technologieën
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EXTRA MIDDELEN
• Gratis downloadbare afbeeldingen: Pixabay, Unsplash, Pexels
• De beste website bouwer is degene die past bij uw behoeften Deze recensies kunnen u helpen
kiezen: https://websitebuilders.com/reviews/
• Leer je leerlingen wat een blog is met dit complete (en gratis) lesplan:
https://websitebuilders.com/how-to/lesson-plans/blogs/
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• Leerplan digitaal burgerschap - Interactieve lessen en activiteiten voor alle leerlingen:
https://www.commonsense.org/education/digitalcitizenship/curriculum?grades=9%2C10%2C11%2C12
• DDJ: http://datadrivenjournalism.net
• Het Global Oneness Project laat de krachtige rol zien die verhalen kunnen hebben in het
onderwijs door het gebruik van verschillende soorten open bronnen:
https://www.globalonenessproject.org/

2.1 Activiteiten
2.1.1 Explorer niveau
2.2.1. Word een verhalenverteller
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Data journalistiek:
• Proces gebaseerd op het gebruik van data voor de creatie van
nieuwsverhalen, waarbij onderzoek wordt verricht op het web,
data worden gefilterd en getransformeerd, en de visuals in de
verhalen worden geïntegreerd.
• De integratie van data, multimedia en visualisaties in een
verhaal kan de aantrekkelijkheid, doeltreffendheid en
emotionele impact ervan vergroten.
• Online Story Mapping-platforms kunnen het begrip van
complexe concepten visueel vergemakkelijken, in de vorm van
verhaallijnen.
Story Maps platformen:
1. ArcGIS Storymaps is een onderdeel van ESRI. Hier vindt u enkele voorbeelden van StoryMaps
die via deze website zijn ontwikkeld:
●
●
●

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/stories
https://storymaps-classic.arcgis.com/en/gallery/#s=0
https://learn.arcgis.com/en/arcgis-book/chapter3/

Leer hoe je het kunt gebruiken door je eigen verhaal te maken:
https://storymaps.arcgis.com/stories/cea22a609a1d4cccb8d54c650b595bc4
Negen stappen naar goede storytelling [ENG: https://teach-with-gislearngis.hub.arcgis.com/pages/storytelling-in-arcgis-online
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2. Google Tour Builder: https://tourbuilder.withgoogle.com/
• Leer hoe je het gebruikt via deze eenvoudige handleiding:
https://www.google.com/intl/en_uk/earth/outreach/learn/storytelling-with-maps-usingtour-builder/
• Google Earth [Vanaf juli 2021]:
https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r
Hoe gebruik je het? https://www.google.com/intl/it_ALL/earth/outreach/learn/create-amap-or-story-in-google-earth-web/

Zoek op European Data Portal om data te vinden die voor uw verhaal van belang zijn:
https://data.europa.eu/en
Houd bij het ontwikkelen van je verhaal rekening met de zes principes voor effectieve
communicatie, ontwikkeld door B. Jones (2014):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ken je doel
Gebruik de juiste data
Geschikte visualisaties kiezen
Esthetisch ontwerp
Kies een effectief medium en kanaal.
Controleer de resultaten op: bereik, begrip, impact.

Let goed op de gekozen afbeeldingen: mag je die wel
gebruiken?
U kunt gratis afbeeldingen vinden op websites als Pixabay,
Unsplash, Pexels.

Activiteit
•
•
•

Maak een script voor
een story map
Maak uw story map
Deel uw verhaalkaart

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
Internet, computer•
•
•
•

ArcGIS StoryMaps: https://storymaps.arcgis.com/
Google Tour Builder: https://tourbuilder.withgoogle.com/
Google Earth: https://www.google.it/intl/it/earth/
Europees dataportaal: https://data.europa.eu/en

TIJD NODIG
2 uur of de tijd die u nodig hebt om een van de voorgestelde instrumenten te gebruiken en uw
verhaal te delen
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2.2.2. Koppeling met blogs en bloggers
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Wat is een blog? Kijk eens naar de volgende video:
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
Waarom zou je bloggen?
•
•
•
•
•
•
•

De betrokkenheid, schrijfvaardigheid en belangstelling van leerlingen voor de wereld om
hen heen stimuleren
Help hen het geleerde toe te passen, verbanden te leggen tussen verschillende vakken
Ontwikkel denkvaardigheden om unieke content te ontwerpen, effectieve oplossingen voor
problemen te vinden, aansprekende visualisaties te maken, te communiceren met volgers
Alfabetiseringsvaardigheden versterken, indien vergezeld van duidelijke instructies en
regelmatige feedback
Verbetering van teamwerk en samenwerking, bevordering van een gemeenschappelijke
klassenidentiteit en verantwoordelijk burgerschap
Een "virtueel venster" in de klas bieden, om het onderwijs van de kinderen te volgen en het
gesprek thuis te stimuleren
Vergroot de professionele competenties, creëer nieuwe banden met collega's

Betrek ouders en families erbij door: de URL van de blog te delen op uw schoolwebsite,
e-mailhandtekening, nieuwsbrief van de klas; richtlijnen voor blognavigatie te geven; een
maandelijks evenement te organiseren; hen uit te nodigen commentaar te geven op de blogs van
hun kind.
1. Laat je inspireren door de laatste blogs:
•

BlogSearchEngine.org: biedt een lijst van blogs over verschillende onderwerpen.

•

AllTop: een aggregator-website, die berichten en artikelen in grote categorieën indeelt.

•

Best of the Web Blogs: lijsten van blogs over een breed scala van onderwerpen.
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2. Kijk eens naar de volgende blogs over open data:
•
•
•
•

Open Knowledge Foundation: https://blog.okfn.org/category/open-data/
Open Data Watch: https://opendatawatch.com/blogs/
Datos.gob.es: https://datos.gob.es/en/blog/
Blog over ruimtelijke reserves
https://spatialreserves.wordpress.com/2021/02/01/how-much-data-is-out-there/

3. Stel nu uw blog in:
Kies het platform dat uw voorkeur geniet: u kunt beginnen met Blogger.
Identificeer uw onderwerp-niche en kies een titel voor uw site: maak een lijst van mogelijke
onderwerpen en beperk het gebied waarover u wilt schrijven.

4. Het ontwerpen van uw blog:
Maak een aantrekkelijk ontwerp en duidelijke lay-out voor de
voorkant van uw blog, waar informatie gemakkelijk kan
worden gevonden. Hier zijn enkele suggesties:
- Creëer waardevolle inhoud, die uw lezers interesseert
- Organiseer een uitvoerbaar postschema: begin met
twee/één post per maand
- Langzaam opbouwen: besteed genoeg tijd om significante
inhoud te leveren
- Reageer op de blogs van andere leraren: communiceer met
andere mensen om uw blog te versterken
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HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
•
•
•
•
•

Internettoegang via een laptop of computer
AllTop: https://alltop.com/
Beste van de Web Blogs: https://blogs.botw.org/
BlogSearchEngine.org: http://www.blogsearchengine.org/
Blogger / Andere hulpmiddelen om blogs te maken: Tumblr, Edublog

TIJD
90 minuten

2.2.3. Analyse van de gebruiksvoorwaarden
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Inzicht in de betekenis van auteursrecht en Creative Commons is van fundamenteel belang om data
op verantwoorde wijze te delen.
•
•
•
•

Auteursrecht: er gelden specifieke voorwaarden voor hergebruik
Publiek domein: inhoud kan vrij door het publiek worden gebruikt
Creative Commons Zero: geen beperkingen voor hergebruik
Creative Commons: er gelden specifieke voorwaarden voor hergebruik; er zijn zes
verschillende soorten licenties: meer informatie

Over het algemeen moet je de bron altijd van een attribuut voorzien, tenzij deze onder Creative
Commons Zero valt, of in het Public Domain. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit probleem
op te lossen:
•
•

Maak je eigen afbeeldingen: bijvoorbeeld met Canva of Adobe Spark
Gebruik afbeeldingen zonder copyright, bijv: Pixabay, Pexels, Unsplash, Foto's voor de Klas,
Openclipart, Pics4Learning.

Wanneer u op sociale media publiceert, verleent u het bedrijf een
reeks rechten om ze te gebruiken.
Bent u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden van de sociale
media die u doorgaans gebruikt? Weet u hoe u uw online bronnen
kunt beschermen?
Analyseer de gebruiksvoorwaarden van de sociale media die u
het algemeen gebruikt en bespreek met uw leerlingen hoe zij zich
veilig kunnen voelen tijdens het gebruik ervan.
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Hier is een checklist die u bij deze taak kan helpen:
Privacy-instellingen beheren Deel je het alleen met je vrienden en familie?
Blokkeer Auto-Inlog opties

"Onthoudt" uw browser uw login en wachtwoord?

Gebruik twee-factor
authenticatie

Krijg een code op je telefoon om je identiteit te bevestigen
voordat je inlogt.

Instelling Beveiliging
Antwoord

Heb je moeilijke vragen opgesteld om te beantwoorden?

Gebruik een VPN

Gebruikt u VPN (Virtual Private Network) om uw gesprekken
te versleutelen?

Update regelmatig uw
browser en
antivirussoftware

Is uw anti-malware en antivirus software geïnstalleerd?
Update je regelmatig je browserversie?

Wijzig uw wachtwoorden
regelmatig

Kies een goede combinatie van letters, cijfers en symbolen om
de moeilijkheidsgraad van uw wachtwoord te verhogen en
vermijd het gebruik van dezelfde voor verschillende websites.

Wees niet te vriendelijk!

Accepteer alleen vrienden die je echt kent.

GPS uitzetten

Als u van plan bent uw beelden te delen, schakel dan de GPS
uit om uw locatie niet te delen.

Internet betekent voor altijd

Wat je op internet deelt is permanent en iemand kan het
gekopieerd/gedrukt hebben. Denk na voordat je iets deelt!

Open geen verdachte links

Zelfs als het door je vrienden is gestuurd, moet je er zeker van
zijn dat het een betrouwbare website is.

Verdachte aanmeldingen
controleren

Wijzig uw wachtwoord voor het geval u een verdachte
inlogpoging te horen krijgt.

Sluit oude rekeningen

Als u sommige sociale accounts al een hele tijd niet meer
gebruikt, waarom verwijdert u ze dan niet?

App-autorisatie controleren

Als u uw socialemediaprofiel gebruikt om toegang te krijgen
tot een website, vergeet dan niet om uw machtigingen te
wijzigen als u er niet langer gebruik van maakt.
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Extra tips:
•
•

Checkify. Checklist beveiliging sociale media: https://checkify.com/checklists/socialmedia-security-checklist/
UK Veiliger Internet. Checklists sociale media:
https://www.saferinternet.org.uk/advice-centre/teachers-and-school-staff/teachingresources/social-media-checklists
Bespreek het nu met je leerlingen:

•
•
•

Wat voor informatie delen zij online?
Wat doen zij over het algemeen om hun online veiligheid te beschermen?
Wat kunnen zij doen om hun online privacy en veiligheid te beschermen?

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
Internet, Computer

TIJD
De tijd die je nodig hebt.

2.1.2 Niveau Expert
1 Speel met data op Gapminder
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Gapminder: onafhankelijke Zweedse stichting die opleidingsmiddelen aanbiedt om mondiale
vraagstukken uit te leggen aan de hand van betrouwbare statistieken en data, wijdverspreide
misvattingen te ontkrachten en kritisch denken en probleemoplossend vermogen te bevorderen. In
samenwerking met universiteiten, de VN, overheidsinstanties en NGO's biedt het een op feiten
gebaseerd wereldbeeld, door het gebruik van visualisaties, het helpt uw lessen te verrijken door
middel van student onderzoek aanpak
U kunt beginnen met een analyse van de rijkdom in de wereld, waarbij u het niveau van de
levensverwachting onderzoekt en nagaat hoeveel geld mensen in verschillende delen van de wereld
verdienen.
Gapminder zal u helpen om uw leerlingen in staat te stellen:
•
•

Module 3
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•

Hun bevindingen weergeven in een infographic
Hoe gebruik je Gapminder in je klas?
Stap 1:

Verklaar de betekenis van Gapminder
grafiek:
• Bubbels vertegenwoordigen landen
• Hun verschillende dimensies hangen af
van hun bevolking,
• De kleur geeft het continent aan,
• Y-as is levensverwachting (d.w.z.
gezondheid)
• X-as is inkomen per persoon.
De leerlingen zullen de rijkdom van landen onderzoeken op basis van hun BBP en de evolutie
daarvan in de tijd.
Instructies voor de leerlingen:
•
•
•
•

Ga naar: www.gapminder.org/world
Kijk naar de grafiek
Noteer elke observatie
Bespreek met je collega's
Stap 2:

• Maak een Google Doc en deel het met je student voor het verzamelen van data.
• Leg uit welke data moeten worden verzameld: zij kunnen bijvoorbeeld de ontwikkelingen in één
land in de tijd analyseren of vergelijkingen tussen verschillende landen maken.
• Zij kunnen individueel, per twee of in groepjes werken.
Instructies voor de leerlingen: Verzamel en noteer data; voeg je observaties toe.
Stap 3:
Begeleid uw leerlingen bij het ontdekken van Piktochart voor het maken van infographics om hun
data weer te geven. Laat enkele slechte en goede voorbeelden van infographics zien en leg zo uit wat
er moet worden toegevoegd.
Voorgestelde richtlijnen:
• Minstens 4 grafieken/grafieken toevoegen
• Schrijf 3 aspecten op van een hoge vs. lage levensverwachting en BBP, gebaseerd op Gapminder
en op je persoonlijke kennis; Schrijf 3 feiten op over de wereldeconomie
• Maak een lijst van websites met aanvullende informatie over de wereldeconomie
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Instructies voor de leerlingen:
• Toegang tot Piktochart: https://piktochart.com/
• Kies uw data en tabellen om ze weer te geven
• De infografiek afdrukken/downloaden
Stap 4: Vraag uw leerlingen hun bevindingen te presenteren.
Deze
activiteit
werd
gehaald
van:
https://www.commonsense.org/education/lessonplans/gapminder-data-infographicAuthor:
Amy
K.,
Klassenleraar,
Cornell
Senior
High
School;
Coraopolis,
USAs Teacher-Lesson-Plan zal niet meer beschikbaar zijn op de website vanaf juli 2021, u kunt
schrijven naar D3 project partners om toegang te krijgen tot de originele bron.
Aanvullende bronnen:
Grafiek met uitleg over het gebruik van Gapminder
Gapminder Quiz over wereldwijde ontwikkeling
TedTalks over Gapminder
Hoe op feiten gebaseerd is je eigen wereldbeeld?

•
•
•
•

Enkele reeksen open data die u wellicht nuttig vindt:
Google Publieke Data
WorldMapper
CIA Wereld Factboek

•
•
•

Gebruik D3 open data toolset om andere nuttige data te vinden om op te nemen.

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
●
●
●
●

Internet, mobiele telefoon / computer
GapMinder: www.gapminder.org/world
GapMinder-instrumenten: https://www.gapminder.org/tools/
Piktochart: https://piktochart.com/

TIJD NODIG
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2 YouthMetre: Mijn idee voor mijn gemeenschap
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Datavisualisatie is de
weergave van data door
middel van grafische
formaten, waardoor
nieuwe waarnemingen
mogelijk worden,
dankzij het gebruik van
verschillende
elementen, bv. kleuren,
symbolen, lijnen.

Het YouthMetre project ontwikkelde de kaart "Mijn idee voor mijn gemeenschap", voor vrije
uitwisseling van ideeën/projecten van jongeren uit verschillende EU-landen.
• Bekijk de ideeën/projecten die door andere jongeren zijn gedeeld:
Heb jij dezelfde behoeften in jouw land? Deel jij dit standpunt?
• Vraag uw leerlingen hun ideeën/projecten uit te werken, voor te stellen en te
becommentariëren: Zijn deze ideeën uitvoerbaar? Wat zijn de belangrijkste onderwerpen?
Als u hulp nodig hebt bij het ontwikkelen van uw ontwerpproject, kunt u gebruik maken van het
sjabloon "Uw idee voor een goede praktijk op het gebied van ..."
Afkomstig van: https://cesie.org/media/YouthMetre-Training-Curriculum.pdf

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
●
●

Computer, Internet
JeugdMeter "Mijn idee voor mijn gemeenschap": https://bit.ly/1XmLJwr

TIJD
25 minuten
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3 Schrijf en promoot uw blog
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Begin je blog:
Uw eerste blogpost moet een precies publiek
aanspreken en hen op een gemakkelijke en
aantrekkelijke manier waarde bieden.
• Kies onderwerpen waarover u geïnformeerd
bent en waarover u gepassioneerd bent en
vermeld er enkele statistieken en cijfers bij.
• Zoek relevante vragen om uw blog over te beginnen: Answerthepublic of Ook gevraagd.
• U kunt uw gratis blog beginnen op Blogger.
• Zorg voor geschikte informatie in uw blog secties, d.w.z. , over mij, contact, zijbalk inhoud, SEO
meta-tags, opmerkingen
• Post regelmatig, maar alleen als je interessante informatie hebt
Promoot je blog:
●

●
●
●
●

●

Meld uw blog aan bij bookmarking sites wanneer u een nieuwe post deelt, om het aantal
potentiële kijkers te verhogen. Enkele populaire sites zijn Reddit, Scoop.it,.
Wees actief in uw niche op andere blogs, forums en sociale pagina's.
Wees actief op sociale netwerken en gemeenschappen, bv. Medium, Reddit.
Reageer op andere blogs om relaties op te bouwen met topbloggers binnen uw niche.
Gastblogging bieden om een gastbericht te schrijven voor andere websites, alleen als het
gerenommeerde sites zijn en direct gekoppeld aan uw niche
Houd uw blog overzichtelijk en goed functionerend, bied nuttige en gerichte informatie,
boeiende conversaties en praktisch advies.
Hoe zit het met auteursrechten, gebruiksvoorwaarden en naamsvermelding?

Onthoud de volgende regels:

•
•

Online betekent niet gratis

•

Je kunt je werk beschermen met een CC-licentie

Er zijn veel gratis afbeeldingen of afbeeldingen met een CC-licentie die het gebruik ervan
toestaan

Module 3

Communicatie en samenwerking via open data

30

•

Vraag toestemming aan de maker van een bron als u niet zeker bent over de mogelijkheid om
die te gebruiken of zoek een andere bron, ontwikkel er zelf een, koop er een.

Zelfs wanneer u een bron kiest onder een CC-licentie, is het belangrijk om te attribueren. Hoe?
Gebruik het acroniem TASL:
Þ
Þ
Þ
Þ

Titel
Auteur
Bron (indien mogelijk een link toevoegen)
Type vergunning

Creative Commons Zero staat je toe afbeeldingen te downloaden en te hergebruiken zonder
naamsvermelding. Hier zijn enkele nuttige websites: Pixabay, Unsplash, Pexels, Foto's voor de klas,
Openclipart, Pics4Learning
En hoe zit het met video's?
Embed de code van muziek/video volgens de specifieke regels van de auteur. Dit geldt voor sites
als YouTube, Vimeo, TeacherTube, TedED. Je mag ook linken naar de bronnen als ze publiekelijk
beschikbaar zijn op het web, maar je mag ze niet downloaden.
Dus, onthoud:
• Kopieer geen afbeeldingen van het web, als u niet zeker bent van de gebruiksvoorwaarden
• Embed of link naar audio/video
• Kopieer geen blogberichten van anderen
Meer informatie op: Gids voor opvoeders over auteursrecht, eerlijk gebruik en Creative Commons

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
●
●
●
●

Internettoegang, computer
Antwoord aan het publiek of ook gevraagd
Blogger
Scoop.it, Reddit, Medium

TIJD NODIG
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3 Betrokkenheid bij burgerschap door open data
3.1 Inleiding
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
Digitaal burgerschap kan worden omschreven als het vermogen om op verantwoorde, kritische
en competente wijze gebruik te maken van digitale technologieën om actief deel te nemen aan de
samenleving, met eerbiediging van de mensenrechten en de menselijke waardigheid. De Raad van
Europa definieert het als volgt:
Het op competente en positieve wijze omgaan met digitale technologieën (creëren, werken, delen,
socialiseren, onderzoeken, spelen, communiceren en leren); actief en verantwoordelijk (waarden,
vaardigheden, attitudes, kennis) deelnemen aan gemeenschappen (lokaal, nationaal, mondiaal) op
alle niveaus (politiek, economisch, sociaal, cultureel en intercultureel); betrokken zijn bij een dubbel
proces van levenslang leren (in formele, informele en niet-formele settings) en voortdurend opkomen
voor de menselijke waardigheid.
Onderwijs in digitaal burgerschap houdt in dat leerlingen worden toegerust met de competenties
die nodig zijn om te leren en actief deel te nemen aan de digitale wereld, om marginalisering te
voorkomen en het risico van een "digitale kloof" te overbruggen. Digitale competentie is een
sleutelelement voor een leven lang leren, persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid, sociale inclusie
en actieve participatie11.
De rest van deze eenheid zal zich richten op de mogelijkheden om actief burgerschap en participatie
te ontwikkelen door het gebruik van open data. Na de lancering van het Europees dataportaal zijn
er veel publieke datasets beschikbaar gekomen, waardoor burgers nieuwe instrumenten hebben
gekregen om deel te nemen aan het uitstippelen van beleid, om te interageren met lokale overheden
en om hun behoeften te beschermen12.
Door hun vaardigheden op het gebied van digitaal burgerschap te ontwikkelen, krijgen jongeren
een duidelijker inzicht in het verband tussen het digitale en het echte leven, en krijgen zij dus meer
mogelijkheden om met de politieke autoriteiten om te gaan 13(Troia, et al., 2014).

LEERRESULTATEN
Aan het einde van deze unit zul je in staat zijn om:

11 Europese Raad (2018). Aanbevelingen van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A189%3ATOC
12 Europees dataportaal (2019). Mensen mondig maken met open data. Opgehaald van:
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/empowering-people-open-data
13 Troia et al. (2014). Dalla competenza digitale alla cittadinanza digitale: esperienze di apprendimento. Opgehaald van:
http://mondodigitale.aicanet.net/2014-3/04_Dalla_competenza_digitale_alla_cittadinanza_digitale/04_03.pdf

Module 3

Communicatie en samenwerking via open data

32

• Kies eenvoudige open data tools om deel te nemen aan de samenleving.
• Geef goed gedefinieerde en routinematig geschikte open-datatools aan om jezelf mondiger te
maken en als burger aan de samenleving deel te nemen.

DIGCOMP-KADER
Competentiegebied 2: 2.3 Burgerschap via digitale technologieën

REFERENTIES
• Raad van Europa: Digitaal burgerschap en onderwijs in digitaal burgerschap:
https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digitalcitizenship-education
• Europese Raad (2018). Aanbevelingen van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een
leven lang leren: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018
%3A189%3ATOC
• Europees dataportaal (2019). Mensen mondig maken met open data. Opgehaald van:
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/empowering-people-open-data
[Geraadpleegd op 02 11 2020]
• Troia et al. (2014). Dalla competenza digitale alla cittadinanza digitale: esperienze di
apprendimento. Opgehaald van: http://mondodigitale.aicanet.net/20143/04_Dalla_competenza_digitale_alla_cittadinanza_digitale/04_03.pdf
• Zook, C. (2019). What is Digital Citizenship and How do you teach it? Retrieved from:
https://www.aeseducation.com/blog/what-is-digitalcitizenship#:~:text=Digital%20citizenship%20refers%20to%20the,topic%20to%20teach%
20today's%20students

EXTRA MIDDELEN
Andere toepassingen van open data voor digitaal burgerschap:
•
•
•
•
•
•
•
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OpenAid: openbare databank van het Italiaanse agentschap voor
ontwikkelingssamenwerking (AICS)
Openparlamento (alleen in het Italiaans): data over de activiteiten van het Italiaanse
parlement
Raad van Europa - Project voor onderwijs in digitaal burgerschap
Common Sense Education, Leerplan digitaal burgerschap:
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
D-CENT project: https://dcentproject.eu/
Leer de D-CENT-instrumenten te gebruiken: http://tools.dcentproject.eu/
Probeer deze activiteit met je leerlingen [ENG]:
https://www.nationalgeographic.org/activity/analyzing-bioblitz-data/
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3.2 Activiteiten
3.2.1 Explorer niveau
Keuzes en acties versterken
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
De mogelijkheid om online vrij toegang te krijgen tot data kan helpen om nieuwe inzichten te
verwerven en weloverwogen beslissingen te nemen.
De volgende voorbeelden zijn afkomstig van het Europees dataportaal en bieden een overzicht van
hoe open data kunnen bijdragen aan de gezondheidszorg, de overheid en de logistiek:
• eHealth Ireland: biedt informatie over onder meer beschikbare gezondheidsdiensten, prijzen
voor medische behandelingen, nationale wachtlijsten.
• TheyWorkForYou: de website biedt informatie over de activiteiten van de Britse regering en
het gedrag van politici.
• Waze: de app voorziet gebruikers van realtime verkeers- en weginformatie en maakt het
mogelijk om ongevallen en gevaren te melden. Gebruikers dragen passief bij met data over het
verkeer en de toestand van de wegen.
D3-projectpartners (VK, België, Duitsland, Griekenland,
Spanje, Italië) analyseerden de in hun eigen land
beschikbare tools om de impact te tonen die open data
tools op ons dagelijks leven kunnen hebben. Hier zijn er
enkele:
•
•
•
•
•
•

UK milieudata:
Luchtkwaliteit in Vlaanderen
Kaarten en geografische data van Duitsland
Culturele onderwijsmiddelen voor basis- en middelbaar onderwijs in Griekenland
Stedenbouwkundige en huisvestingsstatistieken van Spanje
Open data van Italiaanse overheidsdiensten

Hoe kunt u deze data gebruiken om verandering in uw omgeving te bewerkstelligen?
De zes principes voor effectieve communicatie van B. Jones (2014), kunnen u helpen de juiste
te selecteren:
1.
2.
3.

Ken uw doel: het beïnvloedt uw boodschap, afhankelijk van het publiek, het gewenste effect,
de beoogde betekenis.
Gebruik de juiste data: selecteer een juiste hoeveelheid data om ethische en betrouwbare
berichten te garanderen.
Kies geschikte visualisaties: gebruik grafische voorstellingen om uw data te vertalen.
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4.
5.
6.

Design for Aesthetics: maak aantrekkelijke visualisaties om uw publiek te boeien, door
kleuren, lettertypes, labels, afbeeldingen...
Kies een effectief medium en kanaal
Controleer de resultaten: let op: bereik (heeft het publiek de boodschap ontvangen?), begrip
(werd ze op de juiste manier geïnterpreteerd?), impact (Was de reactie dezelfde als je
verwachtte?)

Als u uw lessen wilt verrijken met data, houd dan rekening met deze beginselen om u te helpen het
doel van uw communicatie te bereiken.
Kunt u andere voorbeelden van datasets vinden?
Bent u op de hoogte van de open dataportalen van uw overheid?
Hoe kunnen open data bijdragen tot uw interactie met politici en tot de algemene
verbetering van uw levenskwaliteit?
Bekijk de selectie van open datasets gemaakt door D3 projectpartners en zoek de datasets die
nuttig kunnen zijn voor uw onderwijs.

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
Computer / mobiele telefoon, internet
• eHealth Ireland
• TheyWorkForYou
• Waze
• UK environmental data
• Air quality in Flanders
• Maps and geographical data from Germany
• Cultural education resources for Primary and Secondary Education in Greece
• Urban planning and housing statistical data from Spain
• Open data from Italian public administrations

TIJD
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3.2.2 Niveau Expert
U kunt bijdragen om de wereld beter te maken!
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Citizen science is het verzamelen en analyseren van wetenschappelijke data door nietprofessionals, vaak in samenwerking met deskundigen, met als doel technologische ontwikkelingen
te verbeteren, natuurverschijnselen te onderzoeken en wetenschappelijk inzicht te verspreiden.
Er zijn veel verschillende toepassingen van citizen science, gaande van milieumonitoring in
grootstedelijke gebieden tot de co-creatie van initiatieven in de meest afgelegen gebieden van de
wereld.
Hier zijn enkele nuttige hulpmiddelen om deel uit te maken van een bredere wetenschappelijke
gemeenschap:
• iNaturalist: gezamenlijk initiatief van de California Academy of Sciences en de National
Geographic Society, waarmee u uw waarnemingen kunt registreren, met andere onderzoekers
kunt delen en resultaten kunt bespreken.
• HERE Map Creator: u kunt wegen, plaatsen en huisnummers toevoegen/bijwerken om de
nauwkeurigheid van de digitale wereld te verbeteren ten opzichte van uw werkelijke beleving
van uw omgeving.
• Missing Maps: open samenwerkingsproject om gebieden in kaart te brengen waar humanitaire
organisaties kwetsbare bevolkingsgroepen bijstaan.
Bent u klaar om bij te dragen
met uw onderzoek?
EU-Citizen.Science is een onlineplatform waar u
kennis, instrumenten, opleiding en middelen voor
burgerwetenschap kunt delen , met als doel een
kennishub te creëren op basis van de bijdrage van
burgers aan wetenschappelijke ontwikkeling.

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
Computer, mobiele telefoon, internet
• iNaturalist: https://www.inaturalist.org/
• HERE Map Creator: https://mapcreator.here.com/
• Missing Maps: https://www.missingmaps.org/
• EU-Citizen.Science: https://eu-citizen.science/

TIJD
1h30

Module 3

Communicatie en samenwerking via open data

36

3.2.3 Explorer- & Expertniveau
3.4.1 Gebruik van de e-tool YouthMetre
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Het YouthMetre project heeft als doel mensen in staat te stellen in contact te komen met
beleidsmakers en het jeugdbeleid in Europa te verbeteren. Het project ontwikkelde een
innovatieve tool, een digitaal data dashboard, gebaseerd op 5 verschillende datasets:
a) De jongerenindex - nationale en regionale kaarten met de prestaties op het gebied van
jeugdbeleid
b) Het Dashboard - nationale data over jeugdbeleidsterreinen
c) Goede praktijken - voorbeelden zijn te zien op de kaart
d) Indicatoren per land - EU-indicatoren voor jeugdbeleid in kaart brengen
e) Voorkeuren van jongeren - gebaseerd op tijdens focusgroepen verzamelde informatie
Voor een correct gebruik van de e-tool worden drie belangrijke stappen voorgesteld:
STAP 1.
Haal inspiratie en tips uit erkende goede praktijken: De YouthMetre Good Practice Map biedt
een reeks van goede praktijken die door de Europese Commissie op het gebied van jeugdzaken
zijn benadrukt, gegroepeerd volgens de 8 sleutelgebieden van de EU-strategie voor jongeren.
Deze informatie kan worden gebruikt om je project te ontwikkelen en contact op te nemen met
organisaties die actief zijn op het gebied van jeugdzaken.
Kunt u nuttige Goede Praktijken vinden? Hoe kunt u deze informatie gebruiken?
Tijd: 15 min

STAP 2.
Ontwikkel uw Goede Praktijken: Gebruik Uw goede praktijk idee op het gebied van... -template
om een voorstel voor een projectidee op te stellen, gericht op het identificeren van de problemen
van uw geografisch gebied en het vinden van mogelijke oplossingen.
Tijd: 60 min
STAP 3.
Deel uw ideeën voor uw gemeenschap: Met de kaart Mijn idee voor mijn gemeenschap kunt u
ideeën delen in een bepaalde wijk, regio of stad. Selecteer het gebied waar u uw idee wilt delen.
Noteer ideeën, meningen en uw ontwerpproject. Als alle ideeën zijn uitgewerkt, overweeg dan de
volgende vragen: Zijn deze ideeën uitvoerbaar? Wat zijn de belangrijkste onderwerpen?
Tijd: 25 min
Module 3
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Begeleid uw leerlingen bij de ontwikkeling van hun campagne voor belangenbehartiging.
Belangenbehartiging impliceert drie fasen:
•
•
•

Een trigger: krachtige boodschappen en middelen om de boodschap over te brengen
Een oproep tot actie: samenwerken met beleidsmakers
Een beloning: de voordelen van de actie

Ga naar http://www.youthmetre.eu/youthmetre: Selecteer het jeugdprobleem van je interesse.
Verzamel informatie en data uit de e-tool om een zaak op te bouwen en te pleiten voor
beleidsverandering. Probeer altijd duidelijk te blijven communiceren: stel duidelijke en haalbare
doelen; ontwikkel overtuigende boodschappen; bepaal specifieke en beknopte acties.
•
•

Bijlage 1 - Ontwerp van een campagne voor belangenbehartiging Sjabloon
Bijlage 2 - Actieplan concrete stappen Sjabloon

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
Internet, computer• YouthMetre Good Practice Map
• My idea for my community map
• Your good practice idea in the field of... –template
• Annex 1 – Design an advocacy campaign Template
• Annex 2 - Action plan concrete steps Template
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4 Samenwerken via open data
4.1 Inleiding
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
Door het toenemende belang van open data en de daaruit voortvloeiende behoefte aan voortdurend
bijgewerkte middelen, wordt samenwerking op het gebied van data steeds relevanter.
Open samenwerking is een proces waarbij mensen uit verschillende vakgebieden, met een
gemeenschappelijk belang bij een bepaald doel, open data kunnen gebruiken, delen, analyseren en
bespreken. Deze samenwerking zal waarschijnlijk doorgaan tot het doel is bereikt14. Samenwerking
bij het gebruik van geodata is van fundamenteel belang om de juiste beslissingen te kunnen nemen,
bijvoorbeeld voor stedelijke en regionale planning, milieubeheer, paraatheid voor en reactie op
noodsituaties.
Bekijk de volgende video over het belang van GIS om een betere toekomst op te bouwen:
https://www.youtube.com/watch?v=42eFnLZ6bXM
Cloud computing is een technologie die ons in staat stelt het web te gebruiken om middelen te
delen. De meest gebruikte toepassing is SaaS (Software as a Service), dat wil zeggen de levering van
diensten in de vorm van apps die je op je mobiele telefoon of tablet15 hebt.
Het School on the Cloud-netwerkproject onderzocht de manieren waarop leerkrachten, leerlingen
en beleidsmakers op onderwijsgebied moeten reageren.
Er werden richtsnoeren ontwikkeld voor opvoeders om cloudcomputing te implementeren en het
project produceerde een cloudstrategie voor het Europese onderwijs, evenals richtsnoeren voor
leraren. Er werd een begeleidingsfolder voor leraren en opleiders over cloud-onderwijs en cloudleren geproduceerd.
Cloud computing is aanwezig in ons dagelijks leven en biedt duidelijke voordelen bij het gebruik
van leeromgevingen, het vergemakkelijken van het delen van data., interactie en co-creatie. Toch

14 Canares et al. (2017). Samenwerken voor open data. Het bouwen van een open database over politiek prominente
personen in Maleisië: een casestudy. Opgehaald van: http://webfoundation.org/docs/2017/08/RP-Collaboration-For-OpenData-082017.pdf
15 Maida (2019). Cos'è il Cloud computing e come funziona? Opgehaald van: https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-ilcloud-computing.html#indice-1
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brengt het proces nieuwe uitdagingen en zorgen met zich mee, bijvoorbeeld het risico van
dataverlies, datalekken en privacyschending16.
In 2012 publiceerde de Europese Commissie de mededeling "Het potentieel van cloud computing
in Europa vrijmaken", gevolgd door de creatie van de "Europese cloudstrategie" om de
ontwikkeling van cloudcomputingdiensten in Europa17 te bevorderen.
De in deze eenheid voorgestelde activiteiten moeten aanzetten tot nadenken over het gebruik van
Cloud Computing-systemen en andere middelen om samen te werken aan data.

LEERRESULTATEN
Aan het einde van deze unit zul je in staat zijn om:
• de meest geschikte open-datatools te kiezen voor het co-construeren en co-creëren van data,
hulpbronnen en kennis
• het gebruik van de meest geschikte open datatools voor samenwerkingsprocessen te variëren.

DIGCOMP-KADER
Competentiegebied 2: 2.4 Samenwerken via digitale technologieën

REFERENTIES
• Bolognin & Pelino (2014). Servizi di Cloud e protezione dei dati personali nel settore
educativo e dell'istruzione. Opgehaald van: https://www.istitutoitalianoprivacy.it/wpcontent/uploads/2016/02/Cloud-nel-settore-education_IIP.pdf
• Canares et al. (2017). Collaborating for open data. Building an open database on politically
exposed persons in Malaysia: a case study. Opgehaald van:
http://webfoundation.org/docs/2017/08/RP-Collaboration-For-Open-Data-082017.pdf
• Davis, V (2015). 11 Essentials for Excellent Digital Portfolios:
https://www.edutopia.org/blog/11-essentials-for-excellent-eportfolios-vicki-davis
• Elektronische portfolio's. De twee gezichten van e-portfolio's in evenwicht brengen:
http://www.electronicportfolios.org/balance/Balancing2.htm
• Vlaming (2020). What do we mean by open data and data collaboration? Opgehaald van:
https://news.microsoft.com/on-the-issues/2020/04/22/what-is-open-data
• Holland, B. (2015). The Art of Reflection: https://www.edutopia.org/blog/digital-portfoliosart-of-reflection-beth-holland

16 Warwick (2016). Sfide e vantaggi del cloud computing per l'apprendimento. Opgehaald van: https://www.webintesta.it/sfidevantaggi-del-cloud-computing/
17 Bolognin & Pelino (2014). Servizi di Cloud e protezione dei dati personali nel settore educativo e dell'istruzione. Opgehaald van:
https://www.istitutoitalianoprivacy.it/wp-content/uploads/2016/02/Cloud-nel-settore-education_IIP.pdf
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• Maida (2019). Cos'è il Cloud computing e come funziona? Opgehaald van:
https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-il-cloud-computing.html#indice-1
• Warwick (2016). Sfide e vantaggi del cloud computing per l'apprendimento. Opgehaald van:
https://www.webintesta.it/sfide-vantaggi-del-cloud-computing/
• Wat, Waarom en Hoe van e-Portfolio's voor Leerlingen:
https://blogs.glowscotland.org.uk/fa/ICTFalkirkPrimaries/what-why-and-how-of-eportfolios-for-learners/

EXTRA MIDDELEN
• Github - een voorbeeld van samenwerking via open data: https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
• Hoe IoT wordt gebruikt in het onderwijs: IoT-toepassingen in het onderwijs:
https://www.digiteum.com/iot-applications-education/
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4.2 Activiteiten
4.2.1 Explorer niveau
1 Wat zijn wiki's?
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Een wiki is een collaboratief platform
waarmee gebruikers inhoud en structuren
kunnen wijzigen. Door dit collaboratieve
redactieproces verschilt het van andere
websites en is het vergelijkbaar met een
community of practice, met drie belangrijke
kenmerken:
•
•

•

Het domein: voortvloeiend uit een
gedeelde interesse;
De gemeenschap: de leden gaan met
elkaar om door middel van activiteiten,
discussies, het delen van informatie en
steun aan elkaar;
De praktijk: een praktijkgemeenschap bestaat uit mensen uit de praktijk, die met elkaar
communiceren via verschillende middelen.

Een bekend voorbeeld van Wiki is Wikipedia.
Kunt u andere voorbeelden vinden van een praktijkgemeenschap?
Waarom is het voorbeeld wel/niet een praktijkgemeenschap?
Hoe zou u de uwe organiseren?

Waarom probeert u deze activiteit niet met uw leerlingen?
1. Identificeer een onderwerp
2. Mogelijkheden creëren om discussies en onderzoek met collega's en externe actoren op te nemen
3. Opstellen van een plan voor activiteiten en evenementen om de leden in staat te stellen elkaar te
ontmoeten, na te denken en te groeien.
4. Monitor de ontwikkeling van uw praktijkgemeenschap: welke resultaten hebt u na een maand
bereikt? Welke moeilijkheden heeft u ondervonden?

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
Internet, computer
Wikipedia
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TIJD NODIG
1 uur voor de inleiding van het onderwerp en andere voorbeelden zoeken
30 minuten voor discussie
Stel een plan op om de ontwikkeling van de gemeenschap en het onderwerp van belang te
bespreken

2 Aan de slag met cloudsystemen
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Cloud-gebaseerde opslagoplossingen bieden de mogelijkheid om vanaf verschillende apparaten
toegang te krijgen tot uw bestanden, samen te werken aan de bewerking ervan, uw bronnen te delen
en tegelijkertijd een externe locatie te hebben voor hun back-up.
Met Google Apps for Education kan de hele schoolgemeenschap op één plek advies en leermateriaal
uitwisselen en de vorderingen van leerlingen volgen. Het platform helpt leerlingen ook de betekenis
van digitaal burgerschap te begrijpen, waardoor een gemeenschap ontstaat.
Als u er eenmaal vertrouwd mee bent, vindt u het cloudsysteem dat het beste bij uw behoeften past.
Er zijn veel voorbeelden van cloudsystemen die specifiek voor het onderwijs worden gebruikt. Eme is een digitaal onderwijsplatform voor leerlingen en leraren voor leren, samenwerken,
communiceren en netwerken, medegefinancierd door de Europese Unie en de Griekse staat.
Welke platforms zijn beschikbaar in uw land?

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
• Internet, Computer / mobiele telefoons,
• Google-account
• Google Apps voor het onderwijs

TIJD
1h
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4.2.2 Niveau Expert
4.3.1 Open Maps voor samenwerking
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
OpenStreetMap is een goed voorbeeld van open samenwerking en toepassing van licenties.
Het is gebaseerd op een "wiki-achtige" software voor collaboratief bewerken, en is een gratis
bewerkbare kaart, gemaakt en bijgewerkt door een gevarieerde gemeenschap van bijdragers
(waaronder GIS-professionals, ingenieurs), om de uitwisseling van geospatiale data te verbeteren.
Op basis van de licentie Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) staat
de website het gebruik van zijn data toe, met betaling van de juiste naamsvermelding aan de
OpenStreetMap website en de bijdragers.
Kaarten kunnen worden bijgewerkt, gedownload en hergebruikt.
De website draagt bij tot de kennis van lokale gebieden, door het gebruik van luchtfoto's, GPShulpmiddelen, low-tech kaarten.
1. Verken uw eigen stad via OpenStreetMap
2. Hoe integreer je OpenStreetMap in je onderwijs? OSM wordt momenteel gebruikt op veel
scholen in een breed scala van disciplines. Door OSM te integreren in het onderwijs,
ondersteunt u de IT-vaardigheden en kennis van GIS, planning en gemeenschapsontwikkeling
van uw leerlingen. Hier zijn enkele ideeën voor het integreren van OSM in het onderwijs:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Education [ENG]

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
●

Internet, Computer / mobiele telefoons

●

OpenStreetMap

TIJD NODIG
1h

Module 3

Communicatie en samenwerking via open data

44

4.3.2 E-portfolio
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Een elektronisch portfolio is een verzameling elektronische bewijsstukken, gewoonlijk bijgehouden
op het web, die dient als leerdossier en platform voor interactie en zelfexpressie. Het kan tekst,
afbeeldingen en hyperlinks bevatten die bijdragen tot een dieper inzicht van de student in zijn
leertraject, en kan voor recruiters een waardevolle bron zijn om vaardigheden te evalueren.
Digitale portfolio's stellen leerlingen in staat digitaal burgerschap te beoefenen, een gevoel van
saamhorigheid te ontwikkelen en uiteindelijk hun zelfvertrouwen te vergroten als ze kijken naar
wat ze hebben bereikt.
De twee belangrijkste aspecten van het ontwikkelingsproces van e-portfolio's:
E-portfolio als werkruimte/proces
Procedure: dagelijks/wekelijks

• Een reflectief dagboek bijhouden in de
vorm van een blog
• Koppel het digitale archief aan de blog om
een link te leggen met de leerervaring
• De ingang indelen naar leerdoelen
• Feedback geven in de vorm van
commentaar in de blog of collaboratief
bewerken
• De verzameling van resultaten evalueren
als bewijs van groei in de loop van de tijd

E-portfolio als vitrine/product
Procedure: op periodieke basis (einde van de
les/het trimester/het jaar)

• Specifieke elementen aanwijzen om aan te
tonen dat de doelstellingen zijn bereikt
• Gebruik tags/labels in de blog om te
kunnen matchen met geselecteerde
criteria
• Toekomstige leerdoelen stellen op basis
van specifieke normen
• de zelfevaluatie door de leerling van zijn
prestaties te volgen

Om waardevolle hulpmiddelen te zijn, kunt u uw studenten uitnodigen om na te denken over drie
belangrijke aspecten tijdens het ontwikkelen van hun e-portfolio's:
- Aansluiten: hoe sluiten de geleerde ideeën aan bij je eerdere kennis?
- Uitgebreid: Hoe werd je denken uitgebreid na het leren?
- Uitdaging: Welke zijn de resterende uitdagingen?
Een dergelijk proces kan het vermogen van leerlingen ondersteunen om ideeën samen te vatten,
verbanden te leggen met eerdere kennis en gemotiveerd te zijn om hun deskundigheid te
verbeteren, waardoor hun kritisch denken wordt vergroot.
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Hier zijn wat tips voor een goede portefeuille:
1. Verduidelijk uw doel

2. Kies instrumenten die
leerlingen sterker
kunnen maken

Koppel het aan de doelstellingen en leerresultaten van de cursus.
- In hun elektronische notitieboek: ze kunnen bijv. procesportfolio's
opnemen in gedeelde notitieboeken, bijv. Evernote.
- In persoonlijke website: bijv. Google Sites
- in Een-pagina collectie: ook wiki's kunnen worden gebruikt
- in Studentenblog: bijv. Edmodo, Edublogs

3. Kies een
verscheidenheid aan
inhoud

Tekst, foto's, video's, audio opname...

4. Portfolio's
toegankelijk maken
voor andere
doelgroepen

Publicatie in een besloten omgeving die alleen voor ouders
toegankelijk is, kan de betrokkenheid van leerlingen vergroten.

5. Stel uw tijdlijn op

De portefeuilles kunnen over een bepaalde periode van het jaar of
over een langere periode worden georganiseerd.

6. Versterk
metacognitie

Hoe kunnen leerlingen reflecteren op hun werk?

7. Overstelp studenten
niet

Begeleid uw leerlingen in een geleidelijke ontdekking, door hen
portfolio-opdrachten te geven gedurende het hele jaar.

8. Waarborgen van de
portefeuille op lange
termijn

Hoe de portefeuille te bewaren voor de toekomst

• G Suite for Education wordt door veel scholen gebruikt en biedt gratis en gebruiksvriendelijke
hulpmiddelen voor flexibel leren, samenwerking en communicatie.
• U kunt beginnen met Google Sites om het e-portfolio van uw leerlingen te maken en verbinding
te maken met de verschillende bronnen die worden aangeboden door G Suite voor Onderwijs.
• Op de volgende link kunt u een tutorial volgen over hoe u e-portfolio's kunt maken op Google
Sites: https://www.youtube.com/watch?v=gN1BWKy2Up0
• Meer informatie over het maken van digitale portfolio's met Google-sites
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Extra middelen:
●
●
●
●
●

Evernote: leerlingen kunnen foto's en notities maken, audio opnemen en het gedane werk
integreren in apps als Skitch en Penultimate. Voor iOs en Android.
Blogger: u kunt gratis berichten, foto's en andere bronnen van Google veilig opslaan.
Second Chance Skills Portfolio: gepersonaliseerde leerdienst, om uw vaardigheden als
tweedekans-opvoeder te helpen bijhouden en verbeteren
Edublogs: platforms voor webpublicaties voor leerkrachten en leerlingen, die de privacy van de
gebruikers garanderen voor communicatie en samenwerking op één plaats.
Seesaw: laat leerlingen vanaf 5 jaar zelfstandig hun werk maken en ordenen in een digitaal
dagboek: https://web.seesaw.me/

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
●
●
●
●

Internet, Computer / Mobiele telefoon
Blogger
Edublogs
G Suite voor het onderwijs

TIJD NODIG
1h

Module 3

Communicatie en samenwerking via open data

47

5 Netiquette en het beheer van digitale identiteit
5.1 Inleiding
BESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
Professor Luciano Floridi gebruikte de term ONLIFE om de huidige realiteit te omschrijven
waarin het niet langer mogelijk is een duidelijk onderscheid te maken tussen de digitale en de analoge
dimensie18.
ONLIFE heeft de rechten, plichten en mogelijkheden vergroot, maar houdt ook potentiële gevaren
in. Het ontwikkelen van passende veiligheidsmaatregelen is belangrijk wanneer persoonsdata
worden gedeeld, en is nog dringender wanneer het om kinderen gaat.
Deze kwestie is in de EU uitvoerig besproken: de Europese strategie voor een beter internet
voor kinderen biedt een reeks aanvullende middelen. De Europese Commissie cofinanciert Centra
voor een Veiliger internet in haar lidstaten, die verenigd zijn in het Europese netwerk Insafe; het
portaal Betere internet voor kinderen is het centrale toegangspunt voor bewustmaking,
uitwisseling van beste praktijken en middelen. In 2004 werd de Dag van een veiliger internet
gelanceerd19.
Wat is de Dag voor een veiliger internet? Bekijk de video om meer te weten te komen:
https://www.youtube.com/watch?v=M03BJFjBM3w
Leerkrachten moeten hun leerlingen in de eerste plaats bewust maken van de mogelijke gevaren
op het internet door hun empathie te versterken, aangezien het ontbreken van non-verbale hints
en oogcontact kan leiden tot verkeerde en uiterst harde oordelen. Informeer hen over de
verschillende wetten die hun data online beschermen en leg uit hoe belangrijk het is hun eigen
digitale veiligheid zorgvuldig in het oog te houden.
Het gebruik van het web in het onderwijs vereist een bewustzijn van de digitale kloof die in de
samenleving bestaat en ook van de negatieve gevolgen die uitgebreide online-activiteiten kunnen
hebben voor het fysieke en psychologische welzijn. Tot slot is het van essentieel belang leerlingen
te helpen hun digitale geletterdheid te ontwikkelen, zodat zij kunnen reageren op nepnieuws,
clickbait, oplichterij en andere gerelateerde bedreigingen.

18

Treccani (2019). Onlife: https://www.treccani.it/vocabolario/onlife_%28Neologismi%29/

19

EC Europa. Een beter internet voor kinderen: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/creating-better-internet-kids
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Deze aspecten zijn automatisch gekoppeld aan 10 beginselen voor online-privacy, ontleend aan:
Teaching Privacy
1. Je laat voetafdrukken achter
2. Er is geen anonimiteit
3. Informatie is waardevol
4. Iemand zou kunnen luisteren
5. Delen geeft controle vrij
6. Zoeken wordt beter
7. Online is echt
8. Identiteit is niet gegarandeerd
9. Je kunt niet ontsnappen.
10. Privacy vereist werk
"Netiquette" definieert het geheel van noodzakelijke regels voor een verantwoord gebruik van online
hulpbronnen en voor een respectvolle samenwerking op het web, bv.: schrijf nauwkeurig, lees
zorgvuldig en beheers uw toon; respecteer de privacy van anderen; citeer uw bronnen; draag ertoe
bij dat flaming - uitwisseling van boze berichten - onder controle blijft; respecteer de
veiligheidsregels; deel met discretie; controleer de feiten alvorens te delen.
En hoe zit het met Open Data? 20
1. Wees eenvoudig: begin met kleinere stappen, zoals het openstellen van delen van
databases;
2. Blijf vroeg en vaak betrokken: ga de dialoog aan met gebruikers, om uw data nuttig te
maken;
3. Maak van gemeenschappelijke angsten en misverstanden een prioriteit.
De activiteiten in deze Unit bieden een aantal ideeën om het gesprek met jongeren over de
mogelijke gevolgen van hun online-activiteiten aan te zwengelen, wat een gevoelige en
professionele manier vereist, vrij van vooroordelen of straffen.

LEERRESULTATEN
Aan het einde van deze unit zul je in staat zijn om:
• eenvoudige gedragsnormen en knowhow bij het gebruik van open data en de interactie
daarmee te onderscheiden
• eenvoudige communicatiemethoden en -strategieën te kiezen, aangepast aan een publiek en

20

Open Knowledge Foundation. Hoe open je data. Opgehaald van: https://okfn.org/opendata/how-to-open-data/
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• eenvoudige culturele en generatiediversiteitsaspecten te onderscheiden waarmee in digitale
omgevingen rekening moet worden gehouden.

DIGCOMP-KADER
Bekwaamheidsgebied 2: 2.5 Netiquette en het beheren van digitale identiteit

REFERENTIES
• Anon. (2020). Netiquette, regole e consigli di galateo online. Opgehaald van:
https://www.tophost.it/blog/netiquette-regole-galateo-online/
• Beter internet voor kinderen (2020). Onveilige inzichten in...online uitdagingen. Opgehaald
van: https://www.betterinternetforkids.eu/en-GB/practice/articles/article?id=6706166
• Brooks, A. (2019). 10 Netiquette Guidelines Online Students Need to Know Opgehaald van:
https://www.rasmussen.edu/student-experience/college-life/netiquette-guidelines-everyonline-student-needs-to-know/
• EC Europa. Een beter internet voor kinderen: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/creating-better-internet-kids
• Hartney, E. (2020). 10 Basisregels van Netiquette of Internet Etiquette. Afkomstig van:
https://www.verywellmind.com/ten-rules-of-netiquette-22285
• Open Knowledge Foundation. Hoe open je data. Opgehaald van:
https://okfn.org/opendata/how-to-open-data/
• Stannard, R. (2018). What is digital citizenship? Why is it so important? van:
https://www.mlaworld.com/blog/what-is-digital-citizenship-why-is-it-so-important/
• Treccani (2019). Onlife: https://www.treccani.it/vocabolario/onlife_%28Neologismi%29/
• Troia, S. (2019). Per Essere sicuri online partiamo dalla competenza. Opgehaald van:
http://www.cittadinanzadigitale.eu/blog/2019/11/06/per-essere-sicuri-online-partiamodalla-competenza/
• Uw digitale reputatie: https://www.esafety.gov.au/young-people/your-digital-reputation

EXTRA MIDDELEN
•

•
•
•
•

EU. Bescherming van persoonsdata: https://ec.europa.eu/info/aid-developmentcooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/freedoms/protectionpersonal-data_it
GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
Online opleidingsmodules - Uw digitale voetafdruk is belangrijk:
https://www.internetsociety.org/tutorials/your-digital-footprint-matters/
Vier redenen om bezorgd te zijn over uw digitale voetafdruk:
https://www.youtube.com/watch?v=Ro_LlRg8rGg&feature=emb_logo
Europese wetgeving inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sectorinformation
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doe mee aan de Dag voor een veiliger internet: https://www.saferinternetday.org/home
Netiquette https://websitebuilders.com/learn-about/netiquette/index.php
E-mail Etiquette https://websitebuilders.com/learn-about/email-etiquette/index.php
Smileys https://websitebuilders.com/learn-about/smileys/index.php
Interactieve lessen en activiteiten voor alle leerlingen - Leerplan digitaal burgerschap:
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
Privacy en internetveiligheid - Tieners (13+):
https://www.commonsensemedia.org/privacy-and-internet-safety/age/teens
Verbazingwekkende gedachtelezer onthult zijn "gave":
https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I&feature=youtu.be
NetSmartz - secties "Sociaal netwerken", "Te veel onthullen":
https://www.missingkids.org/NetSmartz
Onderwijsprivacy: https://teachingprivacy.org/
Virtuele stadia tegen geweld: middelen om studenten te helpen bij het gebruik van digitale
media en online-communicatie, door hun de cognitieve en creatieve instrumenten voor een
verantwoord gebruik aan te reiken en hun voordeel te doen met het positieve potentieel
daarvan voor hun groei en actieve deelname aan de publieke sfeer:
http://virtualstages.eu/it/download/

5.2 Activiteiten
5.2.1 Explorer- & Expertniveau
1 Digitale ethiek
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Ethiek is een fundamenteel aspect voor effectief digitaal burgerschap. Vraag uw leerlingen:
•
•
•
•
•
•

Hoe reageer je als een onbekende persoon contact met je opneemt op het web?
Heb je ooit compromitterende foto's (van jezelf of van een vriend) op het internet gezet?
Wat kunnen de gevolgen van deze actie zijn?
Mag je foto's van anderen downloaden en hergebruiken?
Mag je informatie van een website kopiëren en plakken en in je werk hergebruiken?
Hoe kun je de echtheid van door anderen verstrekte informatie controleren?
Hoe kun je ingrijpen als je merkt dat er onbeleefde berichten worden gestuurd over een van
je klasgenoten?

Volgens Howard Gardner kun je, om verantwoord digitaal burgerschap te onderwijzen, een
raamwerk ontwikkelen dat gebaseerd is op 5 hoofdelementen:
•
•
•
Module 3

Identiteit: Welke informatie verschijnt als iemand je naam intypt op het web?
Privacy: Zijn jouw data voldoende beschermd?
Eigendom: Hoe zou je de door anderen geproduceerde inhoud gebruiken?
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•
•

Betrouwbaarheid: Ben je zeker over de betrouwbaarheid van de informatie die anderen
sturen?
Community: hoe communiceren binnen de Online community? Hoe te reageren in geval
van kwaadaardige teksten of e-mails?
Ontwikkel op basis van deze elementen de regels voor uw klas.
Waarom probeert u deze activiteit niet met uw leerlingen?

q

Identificeer:
1.
Een risico verbonden aan elk van de 5 gebieden: Identiteit, privacy, eigendom,
betrouwbaarheid, gemeenschap
2.
Een regel om dat te voorkomen

q
q

Maak samen met je leerlingen de regels van je klas. (Stannard, 2018).
U kunt uw leerlingen ook vragen hun netiquette-regels te presenteren met behulp van
interactieve tools, bv. Piktochart, Canva.

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
Internet, Computer / mobiele telefoons, Pennen / potloden, Vellen papier

TIJD
120 minuten

2 Online en offline sociale normen
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Webgebruikers moeten zich bewust zijn van de gevaren die zij kunnen tegenkomen en van de
nodige instrumenten voor een passende preventie/reactie.
Bepaal enkele van deze onderwerpen en stel een kader op van voorgestelde gedragingen.
U kunt bespreken: Online privacy, Nepnieuws, Cyberpesten, Sexting, Oversharing, Cyber predators,
Phishing, Malware, Bevrienden van vreemden, Online Hate Speech.
Hier zijn enkele inspirerende video's van Common Sense Education om een gesprek op gang te
brengen:
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Oversharing en uw digitale voetafdruk
Bron

Discussie

https://www.commonsense.org/education/videos/teen-voicesoversharing-and-your-digital-footprint

•
•
•

Wat zijn de voor- en nadelen van delen via sociale media?
Ben je het eens met sommige perspectieven in de video? Welke?
Waarom?
Geef nu een definitie van wat een digitale voetafdruk inhoudt en
bespreek samen hoe je veilig kunt zijn op sociale media

Vriendschappen en grenzen
Bron

Discussie

https://www.commonsense.org/education/videos/teen-voicesfriendships-and-boundaries

•
•
•

•
•
•
•
•

Module 3

Hoe zijn relaties veranderd door de verspreiding van digitale
apparatuur?
Waarom kunnen online relaties riskant zijn? Hoe kunnen we die
risico's beperken?
Hoe is online communicatie vergelijkbaar met/verschillend van
communicatie in het echte leven? Kan je de voor- en nadelen van
beide identificeren?
Wat kun je doen om uw online relaties te verbeteren, in de richting
van verantwoordelijk en respectvol gedrag?
Wat maakt een goede vriendschap?
Ben je het daarmee eens? Waarom wel of waarom niet?
Hoe kunnen we ingrijpen als iemand zich online wreed gedraagt of
haat zaaide?
Vaststellen van verantwoordelijk gedrag

Communicatie en samenwerking via open data

53

Haatzaaiende taal online
Bron

Discussie

https://www.commonsense.org/education/videos/teen-voiceshate-speech-online

•
•
•
•

Hoe zou je haatdragende taal definiëren?
Heb je het ooit online gezien?
Wat denk je dat de reden is achter haatspraak?
Geef een definitie van haatzaaien en bespreek hoe dit de activiteiten
van de leerlingen online beïnvloedt

Maakt het internet je gemener?
Bron

Discussie

https://www.commonsense.org/education/videos/is-the-internetmaking-you-meaner

•
•
•
•
•

Wat betekent online ontremming voor jou?
Geef een definitie van online ontremming
Wat zijn de belangrijkste oorzaken van dit verschijnsel?
Heb je het ooit meegemaakt?
Denk je dat het een voordeel of een nadeel is? Waarom?

Þ U kunt deze onderwerpen ook gebruiken als uitgangspunt om de regels van uw klas te
ontwikkelen volgens de elementen van Howard Gardner, zoals voorgesteld in de vorige
activiteit.
Þ De volgende link biedt andere interactieve spelletjes en video's die nuttig kunnen zijn:
https://wideopenschool.org/student-activities/dig-cit/grades-9-12/#all/

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
Internet, Computer / mobiele telefoonsCommon
Sense Education, Videobibliotheek

TIJD NODIG
60 minuten

3 Checklist voor uw digitale voetafdruk
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BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Het delen van data, interactie en samenwerking via deze apps impliceert interactie met de online
gemeenschap: sommige apps kunnen uw locatie meedelen; multimedia-inhoud bevat vaak
metadata zoals EXIF voor foto's, die de plaats en het tijdstip aangeven waarop de foto is genomen
en zelfs het serienummer van de camera.
De term "digitale voetafdruk" wordt gebruikt om de onzichtbare registratie van uw online
activiteiten aan te duiden.
De volgende video laat zien wat de digitale voetafdruk is:
https://www.youtube.com/watch?v=KAeJuod0GFA&feature=emb_logo
Bent u zich bewust van uw digitale voetafdruk?
• Doe een eenvoudige webzoekopdracht: vul uw naam in
op een zoekmachine: wat vindt u over uzelf?
• Bewaak uw Google Privacy en controleer welke
apparaten toegang hebben tot uw account.
• Controleer uw sociale media: desactiveer oude accounts
en controleer uw privacy-instellingen op de sociale media
die u het meest gebruikt.
• U kunt ook alerts activeren voor toekomstige meldingen: bijv. Google alerts zullen u op de
hoogte brengen van nieuwe inhoud die uit online onderzoeken over uzelf naar voren komt.
• Denk eraan uw privacy-instellingen op sociale-mediaplatforms in de gaten te houden en
voorzichtig te zijn bij het delen.
Deze checklist kan u een "geheugensteuntje" bieden voor een veilige online ervaring:
HTTPS://TEACHINGPRIVACY.ORG/WPCONTENT/UPLOADS/2015/07/TROPE_MANAGING_YOUR_FOOTPRINT_WORKSHEET.PDF
Bespreek het nu met je leerlingen:
•
•
•
•

Wat doe je online dat jouw identiteit kan beïnvloeden?
Heb je ooit een foto van iemand anders geplaatst zonder toestemming te vragen? Hoe zou jij
je voelen als jou hetzelfde overkwam?
Waarom is jouw digitale voetafdruk belangrijk? Hoe kan het je leven beïnvloeden?
Wat kun je doen om jouw digitale voetafdruk te beschermen?

TIJD NODIG
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4 Het Data-ethiek canvas
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BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Data-ethiek is "een tak van de ethiek die datapraktijken evalueert met een potentieel negatieve
impact op mensen en de samenleving - bij het verzamelen, delen en gebruiken van data" (Open Data
Institute).
Het Data Ethics Canvas kan u helpen bij het identificeren en oplossen van ethische problemen die
kunnen ontstaan door het gebruik van data van anderen.

• U kunt beginnen vanaf elk deel van het Canvas en de volgorde aanhouden die u verkiest. Neem
voor elk onderdeel de tijd om na te denken.
• Het model kan nuttig zijn alvorens enige actie van datauitwisseling te ondernemen.
• Het Data Ethics Canvas kan in verschillende talen worden gedownload op de volgende
website.
• Gebruik het Data Ethics Canvas voordat je data deelt in je presentatie/onderzoek/blog.

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
Internet, Computer / mobiele telefoons
Het dataethiekcanvas
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5 Data Detox x Jeugd
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
De Data Detox x Youth is beschikbaar in verschillende talen en is een activiteitenboek om jongeren
te helpen controle te krijgen over hun online activiteiten, met betrekking tot vier belangrijke
gebieden:
•
•
•
•

Module 3

Digitale privacy, om je online profiel te controleren;
Digitale veiligheid, met tips voor veilige wachtwoordenDigitaal welzijn, omgaan met het risico verslaafd te raken aan smartphones
Misinformatie, met een gids over hoe je online informatie kunt consumeren
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De toolkit is gericht op jongeren van 11 tot 16 jaar, die al een digitaal apparaat bezitten, maar kan
ook op andere leeftijdsgroepen worden toegepast.
o Engels
o Italiaans
o Deutsch
Andere talen zijn beschikbaar

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
●
●

Internet, Computer / mobiele telefoons
Data Detox x Jeugd

5.2.6 De Dag voor een veiliger internet
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
De Dag voor een veiliger internet (Safer Internet Day) is in 2004 gelanceerd door het EU-project
"Veilige grenzen" en in 2005 door het Insafe-netwerk als een van zijn eerste activiteiten opgenomen.
Het evenement is een unieke gelegenheid om het bewustzijn te verhogen over onderwerpen die
verband houden met online-kwesties zoals cyberpesten, digitale identiteit en sociale netwerken. De
Safer Internet Day is gebaseerd op een wereldwijde, door de gemeenschap geleide aanpak, waarbij
iedereen wordt aangemoedigd zijn steentje bij te dragen.

• De website van Safer Internet Day is een wereldwijd online gemeenschapsplatform waar
landen en organisaties hun evenementen en acties kunnen tonen. De website biedt een galerij
van hulpmiddelen die u kunnen helpen bij het bevorderen van veiliger online gedrag.
• Een interessante bron voor leerkrachten is het handboek "The Web we want": lesplannen met
ideeën en activiteiten om het creatieve en kritische denkvermogen van hun leerlingen te
stimuleren. De lesplannen, die in verschillende talen beschikbaar zijn, zijn opgezet volgens het
Europees kader voor e-competentie.
• Andere bronnen zijn te vinden op: https://www.saferinternetday.org/resources

HULPMIDDELEN BENODIGDE DATA EN MIDDELEN
●
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