
INFORMELE ACTIVITEIT ROND EEN 
DIGITAAL THEMA

GROEPSAANBOD OP MAAT 
VAN ANDERSTALIGEN

Ook anderstaligen hebben nood aan ondersteuning in de digitale wereld. Door 
de taalbarrière kunnen zij vaak moeilijk deelnemen aan het regulier aanbod, 
waardoor acties op maat aangewezen zijn. We geven hieronder enkele 
voorbeelden.

In de buurtwerking Dinamo in Antwerpen-Deurne komt een groepje 
anderstaligen regelmatig samen om te werken rond de smartphone. De nood 
aan ondersteuning bij smartphonegebruik werd door de deelnemers zelf 
aangegeven. 

Elke week wordt een app onder de loep genomen en uitgetest op het eigen 
toestel. We sluiten zo veel mogelijk aan bij het dagelijkse leven. Routeplanner-
apps worden bijvoorbeeld uitgetest tijdens een wandeling in de wijk of 
door samen naar een specifieke plaats te gaan aan de hand van deze apps. 
Bedoeling is om deelnemers te laten ervaren dat apps hun leven aangenamer 
kunnen maken, vandaar ook de naam ‘Smartfun’.

In Kortrijk werd een lessenreeks voor anderstaligen uitgewerkt ‘ICT meets NT2’, 
een aanbod op maat van anderstaligen die Nederlands aan het leren zijn en 
willen bijleren over computer en smartphone. Tempo en woordgebruik zijn op 
maat van de lesgroep.

Deze reeks vindt plaats op dezelfde locatie als de praatgroepen Nederlands. 
Een leerkracht uit het volwassenenonderwijs geeft de lessen op locatie. Om 
het lesaanbod laagdrempelig te houden, kiezen we voor reeksen van 5 lessen in 
plaats van jaarcursussen. 
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Digitale oefenkansenBegeleiding in groep



VEREISTEN LOCATIE EN MATERIAAL

 » Wifi.
 » Computer en beamer zijn handig om iets uit te leggen. 
 » Eigen toestellen van de deelnemers.

SUCCESFACTOREN EN INTERESSANTE SAMENWERKINGEN

 » Het is handig als enkele vrijwilligers helpen begeleiden. Je kan dan per 2 
of 3 deelnemers oefenen.

 » In buurten met veel anderstaligen is dit soort activiteit heel geschikt om 
in samenwerking met een basisschool te organiseren. Ouders kunnen 
deelnemen tijdens de schooluren en daarna hun kind ophalen. Brugfiguren 
of leerkrachten kunnen ouders gericht aanspreken over de activiteit. 

INSPIRATIE EN CONTACT

Scan de QR code of surf naar 
www.mediawijs.be/digitaalinclusievewijk 


