“

In this digital age, it doesn’t really matter
if you are in Canary Wharf or the Caribbean;
there are opportunities waiting to be
grasped by entrepreneurs.

“

Richard Branson

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for
this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the
information contained therein.

INHOUD
INTRODUCTIE VAN HET PROJECT DIGITAL CHANGEMAKERS ...................................................................
TOOLKIT OVERZICHT .................................................................................................................................................................................
HOE DEZE TOOLKIT TE GEBRUIKEN ..........................................................................................................................................

01

• Monday .................................................
• Trello .......................................................
• Mindjet ....................................................

03

8
10
12

TOOLS VOOR SAMENWERKEN
EN HET DELEN VAN BESTANDEN
• Dropbox .................................................
• Slack ..........................................................
• WeTransfer ..........................................

05

02

TOOLS VOOR
PROJECTMANAGEMENT

• Diigo ..........................................................
• Pearltrees ..............................................

44
46

5
6

TOOLS VOOR WEBINARS EN
VERGADERINGEN
• GoTo Webinar ................................... 16
• Zoom ........................................................ 18
• Skype ........................................................ 20

04

24
26
28

TOOLS VOOR ONDERZOEK

4

TOOLS VOOR PRESENTATIE EN
ANIMATIE
•
•
•
•
•

06

Kahoot .......................................................
Nearpod ...................................................
Powtoon ...................................................
Screencast o Matic ...........................
Camtasia ..................................................

32
34
36
38
40

TOOLS VOOR HET CREËREN VAN
LEERMATERIAAL
•
•
•
•

Ted Ed ........................................................
Wordpress .............................................
Ed Puzzle .................................................
GoConqr ...................................................

50
52
54
56

INTRODUCTIE
VAN HET
PROJECT DIGITAL
CHANGEMAKERS

In een tijd waarin digitale
technologieën een revolutie hebben
teweeggebracht in onze manier van leven en
werken en in alle aspecten van ons leven, is het
volgens ons meer dan ooit van cruciaal belang om
hoogwaardige, sectorspecifieke opleidingsmogelijkheden
te bieden die bedrijfsadviseurs in staat stellen hun
vaardigheden te actualiseren en effectief
digitaal onderwijs te omarmen.
Daarom wil Digital Changemakers de vaardigheid
en motivatie van bedrijfsadviseurs vergroten om digitale
hulpmiddelen te gebruiken in hun
training en bedrijfsadviesdiensten.

Het project Digital Changemakers doet dit door het ontwikkelen van:
• E
 en Good Practice Guide om bedrijfsadviseurs en docenten kennis te laten maken met het belang van
het gebruik van digitale competenties en het aanleren van digitale competenties aan (toekomstige)
ondernemers en het MKB.
• Een Digital Changemakers Toolkit - Lees hieronder meer.
• Een onlinecursus die de vaardigheden en het vertrouwen van adviseurs in het gebruik van mobiele en
digitale leermiddelen en hun vaardigheid om digitale oplossingen bij hun klanten aan te bevelen, zal
versterken.

Onze toolkit is ontworpen om je te laten werken met onze top
twintig tools, en dat in elk minder dan een uur tijd.
Het werkt steeds via een eenvoudig vier-stappenplan en wij
raden je aan om eerst één of twee tools te proberen, de impact
voor jezelf te meten en dan nog een paar meer te leren!
Digital Changemakers Toolkit
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TOOLKIT
OVERZICHT
VOOR WIE IS DE TOOLKIT?
De doelgroepen voor deze Toolkit zijn bedrijfsadviseurs, mentoren
en docenten Ondernemerschap die werkzaam zijn binnen het
Business Support netwerk, waaronder ondernemingscentra,
incubators, MBO en HBO als ook accountants en consultants uit de
particuliere sector. Wij streven ernaar deze bedrijfsadviseurs praktische
begeleiding te bieden bij het integreren van digitale pedagogische
instrumenten in hun dagelijkse werk - en uiteindelijk de kwaliteit en relevantie
van de dienstverlening aan hun MKB- en ondernemerscliënten te verbeteren.

DE DCM TOOLKIT
Onze Digital Changemakers Toolkit is een interactieve en innovatieve toolkit met 20 zorgvuldig geselecteerde digitale tools en praktische richtlijnen voor het gebruik ervan. Andere tools zijn beschikbaar in elk
van de categorieën, maar de twintig die we hebben geselecteerd vormen een uitstekend uitgangspunt
voor elke adviseur die geïnteresseerd is in het verbeteren van zijn eigen digitale competentie. We hebben
de tools onderverdeeld in zes categorieën om je te helpen het juiste gereedschap te vinden voor het doel
dat je nodig hebt. De zes categorieën zijn:

TOOLS VOOR
PROJECTMANAGEMENT

TOOLS VOOR WEBINARS
EN VERGADERINGEN

Dit zijn digitale hulpmiddelen
om een individu of team
te helpen bij het effectief
organiseren van het
werk en het beheren van
projecten en taken

Deze omvatten tools voor
digitale vergaderingen en tools
voor het houden van seminars
of trainingsevenementen
via het web.

TOOLS VOOR
PRESENTATIE &
ANIMATIE
Deze tools maken gebruik
van de kracht van visuele
storytelling om ideeën en
concepten met tekst,
video en afbeeldingen te
presenteren en te animeren
Digital Changemakers Toolkit

TOOLS VOOR
ONDERZOEK
Deze technologie biedt
oplossingen voor het
delen van kennis en een
sociaal platform voor
interacties en discussies
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TOOLS VOOR
SAMENWERKEN EN HET
DELEN VAN BESTANDEN
Deze tools stellen mensen
die betrokken zijn bij een
gemeenschappelijke taak in
staat samen te werken, digitale
bestanden te delen en samen via
de cloud in bestanden te werken

TOOLS VOOR HET
CREËREN VAN
LEERMATERIAAL
Deze tools stellen gebruikers
in staat om eenvoudig en
snel cursussen, simulaties of
andere educatieve ervaringen
op te doen
www.digitalchangemakers.eu

HOE IS DEZE
TOOLKIT TE
GEBRUIKEN

Onze toolkit is ontworpen om je
te helpen met één van onze 20
beste tools te leren werken in
minder dan 1 uur; in feite kunnen
de meeste worden geleerd in
minder dan 30 minuten! Onze
toolkits volgen allemaal een
eenvoudig 4-stappenplan..

STEP

01

ELKE TOOL IN “IN HET KORT”
Beslis in één oogopslag of deze tool geschikt voor je lijkt.

STEP

02

VOOR- EN NADELEN VAN ELKE TOOL

	Het is belangrijk om de voor- en nadelen van elke tool in kaart te brengen en we hebben
feedback van bedrijfsadviseurs verzameld die ons inzicht hebben gegeven in hoe effectief
ze deze tools vinden.
STEP

03

LEER VAN ANDEREN EN ZIE DE TOOL IN ACTIE

	Soms is de beste manier om iets te leren een praktisch voorbeeld te zien. Dus dat is wat
we hebben verzameld, een aantal van de beste online casestudies om je te helpen een
goed idee te krijgen van hoe andere adviseurs en opleiders de tool gebruiken.
STEP

04

AAN DE SLAG MET DE TOOL!

	Registreer je online en ga aan de slag met de tool die het beste past bij je zakelijke
behoefte!

Dus, geef het een kans, je profiteert ervan:
• Leer intuïtieve krachtige tools om studenten erbij te betrekken
• Verkrijg inzicht in de pedagogische mogelijkheden van digitale leermiddelen
•	
Raak gemotiveerd om een aantal van deze nieuwe instrumenten te integreren in je advies- en
onderwijspraktijk
• Verhoog je eigen digitale geletterdheid enorm

Waar wacht je op?
Ga aan de gang en kies je eerste hulpmiddel dat je wilt leren..
Digital Changemakers Toolkit
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TOOLS VOOR
PROJECTMANAGEMENT
Digital Changemakers Toolkit
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Het monday.com platform is een visuele
samenwerkingstool die de manier waarop teams
samenwerken helpt transformeren. Het is een eenvoudige,
maar intuïtieve tool die mensen in staat stelt hun werk
te beheren, deadlines te halen en een cultuur van
transparantie op te bouwen.De checklistfunctie - deze
functie stelt de gebruiker in staat om elke voltooide
taak op zijn subtaken of checklist af te vinken, zodat de
gebruiker zich kan blijven focussen op het grote geheel
van het project en de organisatie kan onderhouden. Met
monday.com wordt alles beheerd met een bord. Dit is
kleurgecodeerd en visueel georganiseerd om je te helpen
zien wie er aan een taak, project, missie en to-do werkt en
waar ze zich in het proces bevinden. Zo kunnen teamleden
bijvoorbeeld een “Stuck”, “Working on it” of “Done” status
op elke taak zetten. Houd jezef en je team
op koers en blijf op de hoogte!

Monday

LEER VAN ANDEREN
We hebben een aantal case study video’s verzameld en gemaakt die je meer inzicht geven in
het gebruik van Monday. Klik om te kijken en te leren.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS97uNKbaZ4QOc4r1cpSTYHPO

KLIK OM TE
KIJKEN EN
TE
LEREN

Digital Changemakers Toolkit
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VOORDELEN
•
•
•
•

Effectief projectmanagement
Productieplanning
Website is gemakkelijk toegankelijk, gebruiksvriendelijk
Heeft een oplossing voor vele bedrijfsfuncties - Sales & Marketing, HR,
Real Estate, Venture Capital etc.
• Sjablonen zijn ingebouwd in het systeem, gebruiksgemak.

NADELEN
• Jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van het systeem
• “Iets voor iedereen” zou contraproductief kunnen zijn.

“Het stelt me in staat om een project visualisatie tool te gebruiken,
het werkt geweldig. Bovendien is er een geweldige drag-and-drop-functie,
het systeem is gemakkelijk te gebruiken en eenvoudig. Ik kan planningen
en taken met anderen delen, prioriteiten stellen en aantekeningen maken.”
- Jackie K.(Zakelijk eigenaar)
AAN DE SLAG MET MONDAY.COM
Gebruik de onderstaande link om met Monday aan de slag te gaan, maak een account aan
en nodig je team uit om deel te nemen aan je boards, verken het platform en ontdek hoe
Monday je kan helpen om de manier waarop jij en je team de werklast beheren, om te zetten.
https://auth.monday.com/login?dont_redirect=true

M TE
KLIK O
EN TE
KIJKEN N
LERE

Digital Changemakers Toolkit
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Trello is een samenwerkingstool die de gebruiker een visueel
overzicht geeft van het project, en wie/wat er gedaan is.
Een Trello-bord is een overzicht van lijsten, gevuld met kaarten,
die door jou en je leerlingen worden gebruikt. Het is echter nog meer dan
dat. Trello heeft alles wat je nodig hebt om projecten/opdrachten van elke
grootte te organiseren. Open een kaart en je kunt opmerkingen toevoegen,
bestandsbijlagen uploaden, checklists maken, labels en vervaldatums
toevoegen en nog veel meer. Het gebruik vanTrellostelt mensen in
staat om deel te nemen aan de daadwerkelijke ontwikkeling van de
cursusinhoud binnen de syllabus, waardoor het vanaf het begin boeiender
en begrijpelijker wordt, omdat het meer visueel is dan alleen maar tekst.
Trello maakt het gemakkelijk alles overzichtelijk te maken bij het
uitvoeren van onderzoek of het voorbereiden van projecten.
Werk van websites, blogs, nieuwsartikelen kunnen worden
opgeslagen en gedeeld in de kaarten van het Trello-bord,
waardoor de informatie toegankelijker wordt. Dit kan de
workflow, de gedachtegang, het vertrouwen in het
onderzoek en de samenwerkingscultuur verbeteren.

Trello

LEER VAN ANDEREN
We hebben een aantal case study video’s verzameld en gemaakt die je meer inzicht geven in
het gebruik van Trello. Klik om te kijken en te leren.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS97PDIp575IQhOQ91tbqhs1n

KLIK OM TE
KIJKEN EN
TE
LEREN

Digital Changemakers Toolkit
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VOORDELEN
• Gemakkelijk aan te melden en aan de slag te gaan met de tool
• Gratis te gebruiken
• Ondersteunt in effectief projectmanagement

NADELEN
•	
Organisatorische hulpmiddelen kunnen overweldigend zijn voor degenen die niet goed
zijn in tijdmanagement

“De gebruikersinterface is heel clean en je krijgt een visueel aantrekkelijk beeld
van je huidige taken. Je kunt aanpassingen maken ten behoeve van je taakstroom.
Het hebben van verschillende borden is een groot pluspunt.”
-Tom (ondernemer)

AAN DE SLAG MET TREELO
Gebruik de onderstaande link om met Trello je projecten effectief te organiseren en te
managen. https://trello.com/signup

TE
KLIK OM E
NT
KIJKEN E
LEREN

Digital Changemakers Toolkit
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Mindjet is een krachtige online tool ontworpen voor
mindmapping, het kanaliseert de verspreide gedachten
die onze drukke hersenen binnendringen en helpt om die
gegevens effectief te verzamelen in een samenhangend
idee, project of plan. Mindjet, of Mindmanager, helpt
om het potentieel te ontsluiten voor veel ondernemers,
MKB’ers en opleiders, waarbij de creatieve kant van
het brein wordt betrokken en ervoor wordt gezorgd
dat de resultaten worden gepresenteerd in een visueel
aantrekkelijke, gestructureerde, interactieve en bruikbare
kaart. Omdat het werkt als een geavanceerd virtueel
whiteboard stelt Mindjet, je in staat om snel je ideeën
en andere informatie vast te leggen, deze eenvoudig te
verslepen en te verplaatsen terwijl je idee zich ontwikkelt.
Bewaar notities, links en gerelateerde bestanden voor
eenvoudige toegang - verlies nooit de kans op een
miljoenenidee met MindJet.

Mindjet

LEER VAN ANDEREN
Klik hieronder om meer te lezen over hoe Mindjet zijn klanten heeft geholpen
https://www.mindjet.com/customers/

KLIK OM TE
KIJKEN EN
TE
LEREN
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VOORDELEN
•
•
•
•

30 dagen gratis proefperiode
Ingebouwde sjablonen voor een snelle start
Nuttig voor het vastleggen van brainstormsessies
Goed voor het categoriseren van gegevens naar thema’s

NADELEN
• Het is een grote download die sommige gebruikers kan hinderen.
• Duur voor permanente licentie

“Mindjet is dé toepassing om te beginnen met een idee. Het vangen van
ideeën, het maken en beheren van ToDo lijst(en), het plannen van projecten,
het schetsen van artikelen, het schrijven van projecten en andere zakelijke en
persoonlijke activiteiten.”
John Griffith (VP Marketing, Principal)

AAN DE SLAG MET MINDJET
Volg de link hieronder om aan de gang te gaan met Mindjet, https://vision.mindjet.com/

M TE
KLIK O
EN TE
KIJKEN N
LERE

Digital Changemakers Toolkit
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TOOLS VOOR
WEBINARS EN
VERGADERINGEN

GoToWebinar (of ga naar een vergadering) is een
instrument die het voor iedereen mogelijk maakt
om online seminars op te zetten en om mensen uit
te nodigen om mee te doen. Het is een effectieve
manier om online tools te integreren, met name voor
vergaderingen op afstand of het presenteren van een
idee aan meerdere mensen op verschillende locaties.

GoToWebinar

GoToWebinar geeft adviseurs de mogelijkheid
hun diensten ook online aan te bieden. Je kunt de
informatie in real time aanbieden, dwars door gebiedsen tijdzones heen. Geweldig voor het opleiden van
zakelijke professionals zoals bijvoorbeeld MKB-ers die
misschien krap in de tijd zitten!

LEER VAN ANDEREN
We hebben een aantal instructievideo’s verzameld en gemaakt met onder andere tutorials,
casestudies van docenten die deze tool gebruiken en nog veel meer. Klik om te kijken en te
leren.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS97L2fI3iHgNXumDwg1tEwUZ

KLIK OM TE
KIJKEN EN
TE
LEREN

Digital Changemakers Toolkit
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VOORDELEN
•
•
•
•

Plant en monitort gebeurtenissen
Legt gegevens vast, zoals deelname
Geeft feedback over het succes van het evenement
Zeer specifiek instrument dat aan de behoeften van de gebruikers voldoet

NADELEN
• Misschien voor kleine bedrijven niet zo geschikt vanwege beperkt aantal deelnemers

“De software was eenvoudig te leren en de gebruikersinterface is intuïtief.
De functies waren gemakkelijk toegankelijk en de pictogrammen waren zijn
duidelijk voor iedereen die opgroeide in het tijdperk van de smartphones en het
internet. Ik was in staat om het webinar te lanceren zonder enige voorafgaande
training en heb mijn allereerste webinar ooit zonder problemen gehost. GoTo
Webinar heeft de mogelijkheid om de betrokkenheid van de deelnemers bij te
houden, presentaties vast te leggen, het publiek te peilen, analyses te genereren en
naadloos te schakelen tussen presentatoren en sprekers/panelleden.”
Joey P(Staff Engineer)

AAN DE SLAG MET GO TO WEBINAR
Volg de onderstaande link om aan de slag te gaan met GoToWebinar en je projecten effectief
te organiseren en te beheren: https://www.gotomeeting.com/en-gb/webinar/try

TE
KLIK OM E
NT
KIJKEN E
LEREN

Digital Changemakers Toolkit
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Zoom is leider in moderne zakelijke videocommunicatie,
met een eenvoudig, betrouwbaar cloudplatform voor
video- en audioconferenties, samenwerking, chat en
webinars op mobiele apparaten, desktops, telefoons
en kamersystemen. Zoom biedt de mogelijkheid om
de host aantekeningen te laten maken op het gedeelde
scherm, waardoor de betrokkenheid meer interactief
en informatief wordt. Voor degenen die een webinar
online willen hosten, biedt de Zoom-videowebinar functie
toegang tot maximaal 100 interactieve deelnemers,
met pakketten die tot 100.000 kijkers toelaten. Delen is
eenvoudig met één klik en er is zelfs ondersteuning voor
twee schermen. Dankzij de zoom-onderbrekingsruimten
kunnen groepen zich soepel verplaatsen van een enkele
grote bijeenkomst naar meerdere kleinere groepen en
vervolgens teruggaan naar een enkele groepssessie.

Zoom

LEER VAN ANDEREN
We hebben een goed voorbeeld van Zoom in actie geselecteerd. Klik hieronder en leer meer.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS96IU_v7UkoA2Oq5bsBzdGq1

KLIK OM TE
KIJKEN EN
TE
LEREN

Digital Changemakers Toolkit
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VOORDELEN
• Geweldig hulpmiddel voor videoconferenties
• Inclusief webinars
• Staat op nummer 1 bij klantenreviews

NADELEN
• Misschien niet geschikt voor alle kleine bedrijven

“Zoom heeft ons geholpen om ons bedrijf in een tijdperk te duwen dat
gebruik maakt van technologie om samen te werken en de reiskosten
aanzienlijk te verminderen, en heeft ook geholpen om onze ecologische
voetafdruk te verkleinen”.
- Charles Browder (Technologie Adoptie Specialist)

AAN DE SLAG MET ZOOM
Volg onderstaande link om aan de slag te gaan met Zoom, blijf op de hoogte van klanten en
collega’s, organiseer effectieve vergaderingen - https://zoom.us/signup

TE
KLIK OM E
NT
KIJKEN E
LEREN
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Skype is een gratis online tool die het mogelijk
maakt om online te bellen, berichten te
sturen, betaalbaar internationaal te bellen
naar mobiele of vaste nummers en Skype for
Business voor een effectieve samenwerking met
partners. Skype stelt zijn gebruikers in staat om
verbinding te maken met andere mensen van
over de hele wereld via berichten, spraak- en
videogesprekken. Maak contact met klanten,
collega’s en het MKB om te zorgen voor effectieve
communicatie, beheer en organisatie. Projecten
en zakelijke relaties vereisen een gemakkelijke
communicatie om effectieve samenwerking en
succes mogelijk te maken. Skype maakt het
makkelijk om in contact te blijven en het is gratis,
het is daarmee de perfecte tool voor bedrijven!

Skype

LEER VAN ANDEREN
We hebben een aantal van de beste casestudy’s, voorbeeldvideo’s over Skype en het gebruik
ervan in het bedrijfsleven verzameld. Klik hieronder om te kijken:: https://www.youtube.com/
playlist?list=PL8g8gMgvOS96D_mwX_QzxGgbTl23vSIpQ

KLIK OM TE
KIJKEN EN
TE
LEREN
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VOORDELEN
• Universele aantrekkingskracht
• Geen “angstfactor” bij klanten
• Staat goed bekend
• Gratis hulpmiddel
•	
Hiermee kunt u de “face to face” relatie koesteren, zelfs wanneer een persoonlijke
ontmoeting niet mogelijk is...

NADELEN
• Soms zijn er problemen met het verbinden van grote groepen tegelijk

“Wij gebruiken Skype om te overleggen met personeel dat op afstand werkt en
niet op kantoor komt. We gebruiken Skype ook om te overleggen met leveranciers
die de video gebruiken om ons producten en goederen te laten zien die we
misschien willen kopen. Het is makkelijker om details te zien en we kunnen zien
hoe de goederen er in het echt uitzien in plaats van alleen maar op foto’s.”
Vivian Vassar (bedrijfseigenaar)
AAN DE SLAG MET SKYPE
Volg de onderstaande link en meld je aan voor je eigen Skype-account. Gratis, effectief en
bekend over de gehele wereld, waar wacht je nog op?
https://signup.live.com/signup

M TE
KLIK O N TE
E
KIJKEN EN
LER

Digital Changemakers Toolkit
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TOOLS VOOR
SAMENWERKEN EN HET
DELEN VAN BESTANDEN

Dropbox is een van de eenvoudigste cloudopslagoplossingen en staat bekend om zijn
gebruiksgemak. Volgens Dropbox gebruiken meer
dan 6.000 onderwijsinstellingen wereldwijd de cloudgebaseerde software. Dropbox wordt op veel scholen
gebruikt als een gedeelde opslagruimte voor allerlei
soorten documenten, bronnen en lesplannen. Het
grote voordeel hiervan is dat de bestanden zich op
één locatie bevinden die voor iedereen toegankelijk
is. Dropbox maakt het mogelijk om grote bestanden
te delen, talrijke bestandsoverdrachten te doen of
bestanden te delen die te gevoelig zijn om via e-mail
te worden verstuurd. Met Dropbox kunnen bestanden
veilig worden opgeslagen om alleen door uitgenodigde
partijen te worden bekeken en documenten kunnen
door meerdere mensen tegelijk worden bewerkt.

Dropbox

LEER VAN ANDEREN
We hebben een aantal best practice-gebruiksvideo’s verzameld en gemaakt.
Klik om te kijken en te leren.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS96-QrBUqCvc5PpjJ5T3crlC

KLIK OM TE
KIJKEN EN
TE
LEREN
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VOORDELEN
•
•
•
•

Zeer gerenommeerde tool.
Geweldige tool voor groepswerk, ook op afstand.
Het is een gratis tool.
Inhoud kan eenvoudig worden toegevoegd, verplaatst en verwijderd - flexibiliteit.

NADELEN
•	
Deelnemers aan de mappen kunnen naar believen toevoegen of verwijderen, dit kan
problemen opleveren als persoonlijke back-ups van materiaal niet up-to-date worden
gehouden.

“Ik ben een individuele gebruiker. Ik gebruik het dagelijks voor al mijn
klantdocumenten en projecten. Ik vind het prettig omdat ik weet dat er altijd
een back-up zal zijn als er een probleem is. Ik hoef me geen zorgen te maken
over het verlies van bestanden of werk. Klanten gebruiken het ook, dus het
maakt het makkelijk voor ons om bestanden te delen.”
Michelle Messenger Garrett
(Writer/Content Creator/Public Relations Consultant)
AAN DE SLAG MET DROPBOX
Volg de onderstaande link, meld je aan voor je eigen Dropbox-account en ga aan de slag met
je nieuwe manier voor het delen van bestanden:
https://www.dropbox.com/business/try

KLIK OM TE
KIJKEN EN TE
LEREN
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Slack is een intuïtief, innovatief en intelligent
samenwerkingsplatform voor communicatie en delen.
Het wordt vooral gebruikt in het bedrijfsleven om de
behoefte aan e-mail te beperken, maar het wordt steeds
populairder in het onderwijs en bij training.

Slack

Het maakt groeps- en directe berichtgeving, het delen
van bestanden en het integreren van apps van derden
mogelijk. Het is in principe een chatroom met veel slimme,
elegant geïntegreerde functies die het een uitstekende
bron voor bedrijfsadviseurs en trainers maken.

LEER VAN ANDEREN
We hebben een aantal best practice video’s verzameld en gemaakt.
Klik hieronder en leer iets nieuws:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS95ACmRNNlVY-F6Wbc-lW8W4

KLIK OM TE
KIJKEN EN
TE
LEREN
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VOORDELEN
•
•
•
•

Sluit je aan bij een bestaande “Workspace”
Stel je eigen unieke “Workspace” in
Voeg je eigen team toe aan je Slack, kies je teamgrootte.
Goede toegankelijkheid

NADELEN
•	
Door het traditionele gebruik van e-mail in het bedrijfsleven kan het moeilijker zijn om
sommige mensen te overtuigen om de overstap naar Slack te maken.

“Dit is een instrument om de communicatie en samenwerking te verbeteren.
De ervaring van mijn team is dat we in staat waren om vragen te stellen aan
de groep en te discussiëren in real time, terwijl we een verslag bijhielden voor
toekomstige referentie. Het delen van documenten op één plaats was eenvoudig
voor discussie, in plaats van door een hele Google Drive te moeten spitten om de
juiste documentnaam te vinden. In het geval van ons bedrijf heeft Slack er voor
gezorgd dat frequente projectvergaderingen niet meer nodig zijn”.
Katie van Bluestem Network

AAN DE SLAG MET SLACK
Volg de onderstaande link, meld je aan voor een Slack account, ga aan de slag met de tool en
breng je team samen! https://slack.com/get-started#/
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WeTransfer is een cloud-gebaseerd online
platform dat is ontworpen om je in staat te stellen
verschillende soorten bestanden gratis te versturen
naar andere gebruikers op het internet. Het is een
geweldig hulpmiddel met als voordeel dat er geen
registratie nodig is, dus geen tijdverlies door het
invullen van formulieren, het toevoegen van een
wachtwoord, het bevestigen van het wachtwoord,
enz....voeg gewoon het e-mailadres van de
ontvanger toe en verstuur het.

WeTransfer

Het verzenden van grote bestanden, tot 2 GB bij
gebruik van de gratis versie, vult het geheugen van
het apparaat niet met onnodige bestanden zoals
veel tools voor het delen van bestanden dat doen.
Eenvoudig en effectief!

LEER VAN ANDEREN
We hebben een aantal case study video’s verzameld en gemaakt die de best practices met
WeTransfer belichten. Klik om te kijken en te leren.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS96tzIybj4TCGVD_4jSE7Hch
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VOORDELEN
• Geweldig hulpmiddel voor het overbrengen van grote bestanden
• Stuur tot 2GB gratis
•	
Kan upgraden naar WeTransfer Plus voor maximaal 20GB aan overdrachtsruimte, slechts
21 Euro per maand
• Zeer nuttig, laat je zien wanneer je bestanden gedownload zijn.

NADELEN
•	
Sommige mensen zullen niet vertrouwd zijn met de functionaliteit ervan, maar het is
gemakkelijk te gebruiken, dus informeer je collega’s en vrienden.

Wat ik het leukst vind aan deze software is het gebruiksgemak! Als professioneel
fotograaf, filmregisseur en redacteur gebruik ik voortdurend grote bestanden en wil
ik nooit concessies doen aan de kwaliteit wanneer ik bestanden online of via e-mail
moet verzenden of ontvangen. Met WeTransfer kan ik met grote bestanden werken
zonder in te boeten aan kwaliteit als gevolg van de beperkingen van de grootte.
Bovendien is het zo gemakkelijk te gebruiken en bespaart het me zoveel tijd binnen
mijn werk. Professionele e-mails en meldingen bij het verzenden, ontvangen of
downloaden van bestanden is een geweldige touch.”
-Tommy Schneckenberger (bedrijfseigenaar van mediaproductiebedrijf)
AAN DE SLAG MET WE TRANSFER
Volg de onderstaande link om aan de slag te gaan met WeTransfer
Het is niet nodig om je aan te melden!
https://wetransfer.com/
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TOOLS VOOR
PRESENTATIE EN
ANIMATIE

Kahoot! is een gratis spelsysteem dat een boeiende manier
biedt om de kennis van leerlingen en publiek te testen
en ze iets nieuws te leren. Kahoot!maakt het leren van
nieuwe onderwerpen interactief en leuk, het stimuleert
betrokkenheid, zelfs van volwassenen! Kahoot! kan worden
aangepast aan een grote verscheidenheid van onderwerpen
en talen. Trainers en docenten over de hele wereld bevelen
Kahoot! aan, niet alleen aan vanwege de pedagogische
mogelijkheden, maar ook omdat het zeer eenvoudig is om op
te zetten en te navigeren, waardoor het veel waarschijnlijker is
dat het dagelijks/wekelijks gebruikt wordt.

Kahoot

Maak gebruik van het competitieve karakter van je leerlingen,
betrek ze bij het proces en beoordeel hun begrip van
bepaalde onderwerpen. Speel in op de behoeften van
individuen en pas je materiaal aan om ervoor
te zorgen dat je aan de eisen voldoet.

LEER VAN ANDEREN
We hebben een afspeellijst met video’s van hoge kwaliteit samengesteld, waarvan we hopen
dat deze je kennis en begrip van deze tool zal bevorderen. Verbreed je leerproces door
middel van deze tutorials en casestudies. Klik om te kijken en te leren.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS96VsX-rLw_GnOmj1PMWQJxV
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VOORDELEN
• Introduceer een nieuw concept of onderwerp
• Vergroot de kennis
• Daag de leerlingen uit om hun eigen Kahoot te maken!

NADELEN
•	
Vanwege de “game-style” aard van deze tool kunnen sommige volwassenen
terughoudend zijn om zich ermee bezig te houden.

“Kahoot is uitstekend! Kahoot heeft de reactie van de luisteraar naar
een volgende niveau gebracht, omdat de gebruikers verslaafd zijn aan de
interactieve display en de spelmodus. Gebruikers en beheerders zijn er dol op
omdat het directe feedback van de luisteraars geeft”.
Russell P.
Consultant E-Learning, Zelfstandig ondernemer

AAN DE SLAG MET KAHOOT
Nu je wat meer weet over Kahoot! is het jouw beurt om deze tool uit te proberen!
Probeer het en ontdek wat je kunt ontgrendelen.
https://create.kahoot.it/register
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Nearpod is een platform, een samenwerkingsplatform, dat
je publiek boeit met interactieve activiteiten, ze verbindt door
middel van gezamenlijke discussies. Het platform biedt een
quiz-, poll- en open vragenformulier om inzicht te krijgen in
wat je publiek leert. Je kunt bijvoorbeeld een eigen cursus of
lesmateriaal ontwikkelen en delen met je doelgroep.

Nearpod

Docenten en trainers kunnen voortbouwen op inhoud en
ontwikkeling waarin ze al uren hebben geïnvesteerd door
gebruik te maken van de importfunctie van een PDF die is
opgeslagen vanuit PowerPoint, KeyNote of SMART Notebook
als basis voor een Nearpod -presentatie. Je kunt audio &
video rechtstreeks toevoegen vanaf BBC Worldwide Video,
je opslag (Dropbox, Google Drive, enz.), je computer, of de
ingebouwde YouTube-zoekfunctie gebruiken.

LEER VAN ANDEREN
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS970eSGL_OgyQgd7ikNLbIDF
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VOORDELEN
•
•
•
•

Voor leerkrachten en onderwijs
7000+ studies beschikbaar
Het maken van een eigen cursus binnen deze tool is eenvoudig
Ideaal voor een klaslokaalachtige omgeving

NADELEN
• Niet gericht op “bedrijfsorganisaties” of trainers
• Afgestemd op een Amerikaans publiek

“Ik vind het heerlijk om toegang te hebben tot alle lessen die al zijn gemaakt
- het maakt het plannen super gemakkelijk! Maar het is ook heel gemakkelijk
om je eigen lessen te maken. Mijn favoriete onderdeel is dat veel functies
vereisen dat elk individu op een bepaalde manier reageert, of het nu gaat om
een peiling, tekening, kort antwoord of een quiz.”
Rachel P

AAN DE SLAG MET NEARPOD
Nu je een goede introductie hebt gehad van Nearpod - waarom test je het niet zelf?
https://nearpod.com/signup/?oc=SignUpTopNav
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Powtoon is een animatie- en presentatieprogramma dat kan
worden gebruikt om de inhoud interactiever en boeiender te maken
en tegelijkertijd een zeer professionele uitstraling te bieden. Het
stelt gebruikers in staat om onderwerpen met een effectieve impact
uit te leggen met behulp van een korte en eenvoudige “Powtoon”.
Gebruik de voice-over optie: zodra de gebruiker zijn script heeft
opgesteld, kan hij eenvoudigweg de “import”-knop op de bovenste
werkbalk selecteren en vervolgens de “record”-optie selecteren
als hij klaar is om te spreken! De dia’s van de presentatie kunnen
eenvoudig worden bewerkt om de informatie gelijk te laten lopen
met de voice-over. Tekst kan ook gemakkelijk worden toegevoegd,
het tekstvak kan blanco zijn of de gebruiker kan gebruik maken van
een van de speciaal ontworpen tekstvakken met vorm en animatie
om hun presentatie/video boeiender te maken. Powtoon heeft een
uitgebreide bibliotheek van objecten, achtergronden en karakters
om te gebruiken, gekoppeld aan de mogelijkheid om desgewenst
je eigen afbeeldingen te importeren.

Powtoon

LEER VAN ANDEREN
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS95OTdW8jGWhQulQIEv7hzjz
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VOORDELEN
•
•
•
•
•

Gebruikt door Coca Cola, Cisco, eBay, Pfizer, Costco enz.
Uitstekend geschikt voor het maken van boeiende presentaties
Gericht op verkoop en marketing
Voorbeeldvideo-structuren zijn per bedrijfssector
Selecteer je eigen stijl van bewegende beelden en soundtrack

NADELEN
• Het kan enige tijd duren om vertrouwd te raken met deze tool.

“Powtoon is een handig te gebruiken online toepassing om video’s te
maken, die veel innovatieve en prachtige ontworpen thema’s voor het
maken van een geanimeerde video geeft. Het helpt je om een onlinevideo
te produceren om je idee over te brengen. Powtoon wil graag hun klanten
ondersteunen en vraagt om ideeën voor meer functionaliteit”.
Riyan K (Marketing Manager)

AAN DE SLAG MET POWTOON
Nu je een goede introductie in Powtoon hebt gehad, klik je hieronder om je aan te melden
voor de tool en creatief om te gaan met je materiaal.
https://www.powtoon.com/account/signup/
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ScreenCast-O-matic is een vorm van video- en audioscreencapture
software die kan worden gebruikt om een video van je scherm te
maken (d.w.z. korte lezingen of cursusrondleidingen), die online kan
worden gebruikt of kan worden gedownload en geïnstalleerd. Er
zijn zowel gratis als abonnementsversies van dit programma. Met
de abonnementsversie kun je rechtstreeks video’s uploaden naar
Google Drive, Drop Box en een paar andere ruimtes, hoewel je de
bestanden handmatig kunt uploaden naar dezelfde ruimtes met
de gratis versie. De betaalde versie maakt het ook mogelijk om met
een breder scala aan tools te spelen, waaronder de mogelijkheid
om webcam beelden van jezelf op te nemen om in te bedden in een
video, wat vooral nuttig kan zijn voor onlinecursussen, vooral
als de student visueel, auditief of kinesthetisch is ingesteld.
Dit helpt ook om het online leren te personaliseren, omdat de
student vertrouwd raakt met de maker van de cursus en
zich meer geneigd voelt om contact met hem op te
nemen als hij/zij te maken krijgt met moeilijk
bereikbare onderdelen.

Screencast
o Matic

LEER VAN ANDEREN
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS95OJGB5tzpXH1YlHx1mlcLg
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VOORDELEN
•
•
•
•
•

Uitstekend hulpmiddel voor video-opname en -bewerking
Standaard jaarlijkse betaling
Geschikt voor verkoop en marketing
Geschikt voor bedrijven met flexibele werklocaties
Geschikt om klanten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen

NADELEN
•	
Betalen nodig voor de premiumversie om toegang te krijgen tot het bredere scala aan
beschikbare hulpmiddelen

“Ik vind het prettig dat Screencast-o-matic makkelijk te gebruiken is. De
software is intuïtief en werkt eenvoudig na een paar keer gebruik. Als ik de kans
krijg om het te gebruiken, maken de eenvoudige bewerkingshulpmiddelen het
gemakkelijker om een opname af te ronden zonder deze in een andere software
te hoeven bewerken en vervolgens te uploaden”.
Sean D (CEOSmall-Business)
AAN DE SLAG MET SCREENCAST-O-MATIC
De introductie en best practices zijn klaar; je zou nu een goed idee moeten hebben of deze
tool is wat je zoekt. Als je denkt dat het misschien iets is wat je zou kunnen gebruiken, klik
dan op de onderstaande link en meld je gratis aan!
https://screencast-o-matic.com/
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Camtasia wordt gebruikt voor het maken van video
tutorials en presentaties. Een nuttige eigenschap van
Camtasia is dat het de gebruiker in staat stelt om zijn
presentaties te screencasten of direct op te nemen.
Daarnaast kun je ook je video’s en audio bewerken.

Camtasia

Hoewel de basisfuncties van Camtasia vrij eenvoudig te
gebruiken zijn, zijn er veel geavanceerde bewerkingsopties
die tijd kunnen kosten om ze onder de knie te krijgen.
Screencasting heeft vele instructie-applicaties, waaronder
stap-voor-stap procesvisuals, demonstraties, tutorials en
presentaties. Maak je eigen screencasts om een video te
maken die aansluit bij je leerdoelen.

LEER VAN ANDEREN
We hebben een aantal verklarende video’s verzameld en gemaakt met onder andere
tutorials, casestudies van docenten die deze tool gebruiken en nog veel meer.
Klik om te kijken en te leren
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS94a2d-5SjKele-Ia8m6_dAJ
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VOORDELEN
• Maak professioneel ogende video’s
• Neem op, bewerk en deel gemakkelijk met deze tool
• Zeer geavanceerd product

NADELEN
• Grote proefdownload
• Kan te complex blijken voor sommige gebruikers
• Misschien niet zo aantrekkelijk voor MKB-ers/managers

“De afgelopen 12 jaar heeft ons webdesignbedrijf Camtasia gebruikt om geweldige
video’s te maken die klanten hun website-interfaces laten zien terwijl wij ze
ontwikkelen, en om trainingsvideo’s te maken die klanten uitleggen hoe ze hun
websites moeten beheren. Project-updates worden eenvoudig gecommuniceerd naar
klanten en medewerkers van Camtasia. Als we de bestaande website of software
van de klant bekijken voor analyse, maken we vriendelijke spraakmakende
screencast video’s voor de klant. Het is alsof we naast de klant staan te praten,
omdat ze onze schermen kunnen zien en onze stemmen kunnen horen”.
-K. Murphy (bedrijfseigenaar)
AAN DE SLAG MET CAMTASIA
Volg de onderstaande link, meld je aan voor je gratis proefversie van Camtasia en
ga aan de slag:
https://www.techsmith.com/download/camtasia/
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TOOLS VOOR
ONDERZOEK

Diigo is een krachtig hulpmiddel om informatie vast te leggen,
op te slaan, op te roepen en te delen. Diigo is een acroniem
voor Digest of Internet Information, Groups en Other. Er
zijn vele mogelijkheden met Diigo, waaronder het opslaan
van belangrijke websites en de mogelijkheid deze direct
op elke computer te kunnen vinden. Het categoriseren van
websites op basis van titels, notities, trefwoordtags, lijsten en
groepen. Je kunt ook een screenshot van een website opslaan
en zien hoe deze in de loop van de tijd is veranderd en
websites annoteren met markering of virtuele “sticky notes”.
Diigo is een uitstekend hulpmiddel voor het ontwikkelen
van verschillende vaardigheden en kan worden gebruikt
om het vertrouwen in onderzoek te vergroten en helpt
gebruikers bij het verzamelen van hoogwaardig materiaal en
ondersteunende middelen.

Diigo

LEER VAN ANDEREN
We hebben een afspeellijst met video’s van hoge kwaliteit samengesteld, waarvan we hopen
dat deze je kennis en begrip van deze tool zal bevorderen. Vergroot je kennis door middel van
deze tutorials en casestudies. Klik om te kijken en te leren.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS94OyBjuih029iHv-lXSUYLy
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VOORDELEN
• Verzamelt en organiseert online onderzoeksresultaten
• Geschikt voor het schrijven van rapporten op basis van ontdekte online content
• Dit omvat gegevens, rapporten en video-inhoud

NADELEN
• Ontworpen voor onderzoekers en academici, niet specifiek voor bedrijfsadviseurs
• Kan een beperkte aantrekkingskracht hebben op het MKB

“Ik vond het heerlijk om eenvoudiger notities te kunnen maken en te
delen bij mijn online onderzoek. Daarvoor gebruikte ik ongeveer 3
verschillende tools om het onderzoeksmateriaal dat ik aan het lezen was
bij te houden, tijdelijk links te bookmarken en de inhoud te delen. Diigo
deed dat allemaal op één plek en dat was fantastisch.”
Surender S (Manager)
Technologie- en dienstenbedrijf

AAN DE SLAG MET DIIGO
Volg de onderstaande link om je eigen Diigo account aan te maken, en begin vandaag nog
met je nieuwe onderzoeksavontuur: https://www.diigo.com/premium
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Pearltrees is een visuele samenwerkingstool
die gebruikers om elke URL die ze online vinden
laat organiseren, verkennen en delen, alsook om
persoonlijke foto’s, bestanden en notities te uploaden...
het wordt ook wel social bookmarking genoemd.
Van de voorbereiding tot de vergadering, Pearltrees
organisatiesysteem stelt de gebruiker in staat om al hun
projecten te digitaliseren met een ongeëvenaard gemak
en consistentie.

Pearltrees

Pearltrees stelt adviseurs en docenten in staat om hun
publiek efficiënter door een onderwerp of onderzoek
te leiden door hen door verschillende sites te leiden die
zich bevinden op elke parel van de boom. Creëer je eigen
collecties om je voor te bereiden op vergaderingen of
om een les te verbeteren.

LEER VAN ANDEREN
We hebben een afspeellijst met video’s van hoge kwaliteit samengesteld, waarvan we hopen
dat deze je kennis en begrip van deze tool zal bevorderen. Vergroot je kennis door middel
van deze tutorials en casestudies. Klik om te kijken en te leren.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS948OibrtcuXB_KHmvuqwGue
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VOORDELEN
• Pearltrees is een geweldige gratis tool
• Drag and Drop mogelijkheid is zeer nuttig voor het verzamelen van onlinegegevens en
links van verschillende kanten
• Grote bron voor projectmanagers

NADELEN
• Website is niet zo visueel aantrekkelijk als sommige andere beschikbare tools
• Toegang tot deze site is niet eenvoudig

“Ik ben zo enthousiast! Ik zou Pearltrees gebruiken om artikelen te
archiveren voor mijn persoonlijke en professionele interesses, om
artikelen te delen en opdrachten te geven”.
Kim

AAN DE SLAG MET PEARLTREES
Nu je een goede introductie hebt gehad in Pearltrees, waarom test je het niet zelf?
Blaas je materiaal nieuw leven in.
https://www.pearltrees.com/
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TOOLS VOOR HET
CREËREN VAN
CURSUSSEN

TED is een wereldwijde gemeenschap die gepassioneerd is
over de kracht van ideeën om attitude en levens te veranderen.
TED Ed is de onderwijsvleugel van TED en zet zich in voor het
creëren van lessen die het waard zijn om te delen. Het heeft
een uitgebreide bibliotheek met lessen waarin zorgvuldig
samengestelde educatieve video’s beschikbaar zijn. Het TED Ed
platform stelt gebruikers in staat om elke TED Talk, TED Ed Les
of educatieve video te nemen en eenvoudig aangepaste vragen
en discussies rond de video te creëren. Gebruikers kunnen
deze lessen vervolgens verspreiden, in het openbaar of privé,
en hun impact op de wereld, een klas of een individuele leerling
volgen. Omdat TED Ed een onlineapplicatie is, heeft het een
internetverbinding nodig. Gebruikers hoeven niet in te loggen
om TED Ed lessen te bekijken, maar dat is wel nodig
om antwoorden op te slaan, deel te nemen aan discussies
of nieuwe lessen te maken rond een YouTube-video.

TED Ed

LEER VAN ANDEREN
We hebben een afspeellijst met video’s van hoge kwaliteit samengesteld, waarvan we hopen
dat deze je kennis en begrip van deze tool zal bevorderen. Vergroot je kennis door middel van
deze tutorials en casestudies. Klik om te kijken en te leren.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS97Er4-KGRomqDBFi9Frx2r4
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VOORDELEN
•	
Ted Ed bevat een grote bibliotheek met bestaand onderwijsmateriaal, voorbereid
door andere trainers, adviseurs en docenten. Deze lessen kunnen eenvoudig worden
genavigeerd via de zoekfunctie om het door jou gewenste onderwerp te vinden. Als
je niet kunt vinden wat je zoekt, kunnen gebruikers ook lessen maken rond hun eigen
YouTube-video’s.
•	
Video’s kunnen kort en bondig zijn. In de snelle digitale wereld is “hapklaar” leren
de sleutel, vooral wanneer de tijd om rechtstreeks contact te hebben met een
bedrijfsadviseur beperkt is.
•	
Het is gratis en gemakkelijk te gebruiken en stimuleert een open discussie over de
onderwerpen die aan de orde zijn.

NADELEN
•	
Sommige mensen kunnen het moeilijk vinden om hun eigen visueel aantrekkelijke
presentatie-inhoud te genereren.
•	
Om een les rond een video te kunnen maken, moet deze vooraf worden geüpdatet op
YouTube en ook openbaar worden gemaakt.

“Ik heb de video’s gebruikt om de lessen aan te vullen of om leerlingen te
helpen een verwarrend concept te begrijpen. Ted ED was boeiend, beknopt
en het hielp me hun vragen te beantwoorden. Ik wil nog wel een van hun
lesplannen uitproberen die bij sommige van de video’s horen”
Josh W. (docent)
AAN DE SLAG MET TEDED
1 Go to http://ed.ted.com
2	
Registreer of log in op je TedEd account in de rechterbovenhoek van het scherm en
ontgrendel de onbegrensde mogelijkheden met TedEd.
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Oorspronkelijk was WordPress het bekendst als een
bloggingtool, maar het varieert van eenvoudige websites,
tot portals en bedrijfswebsites, en zelfs mobiele applicaties;
veel daarvan bevatten nuttige educatieve content. Gezien
de veelzijdigheid van WordPress, heeft het eindeloze
mogelijkheden als educatief hulpmiddel. WordPress combineert
eenvoud voor gebruikers en uitgevers met uitgebreide
programmeermogelijkheden, waardoor het flexibel is en
toch gebruiksvriendelijk. Naar onze mening en ervaring is
het de ideale tool voor het maken van onlinecursussen.
WordPress is een open source - dat betekent dat het gratis
is en dat er ook een zeer grote community van ontwikkelaars
en bijdragers aan werkt. Een nuttige functie van Wordpress
is het reactievermogen, wat betekent dat het automatisch
optimaliseert hoe je cursus wordt weergegeven op
verschillende apparaten zoals telefoons,
tablets en laptops.

WordPress

LEER VAN ANDEREN
We hebben een afspeellijst met video’s van hoge kwaliteit samengesteld, waarvan we hopen
dat deze je kennis en begrip van deze tool zal bevorderen. Vergroot je kennis door middel
van deze tutorials en casestudies. Klik om te kijken en te leren

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8g8gMgvOS96b3AgAAhWVAv2hX7kCWXBC
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VOORDELEN
•	
Het is een open source en gratis te gebruiken. Mensen maken thema’s en plugins die
anderen kunnen downloaden.
•	
Eenvoudig te gebruiken beheerders paneel. Als het om WordPress gaat, hoef je geen
expert te zijn. Elk element is op de zijbalk gerangschikt als menu’s en submenu’s. Het
enige wat je hoeft te doen is de juiste keuze te maken en daarnaar te handelen.
•	
Makkelijk te registreren en maakt het voor starters mogelijk om snel en eenvoudig hun
online aanwezigheid te genereren.
•	
Ingebouwde blogsectie waarmee je klanten op de hoogte kunt houden van nieuwe
ontwikkelingen.

NADELEN
•	
Om alle technische mogelijkheden binnen Wordpress te kunnen benutten heb je wellicht
enige expertise nodig op het gebied van digitale platformen.
•	
Er zijn wat veiligheidsproblemen geweest, dus het is belangrijk om updates te installeren
wanneer deze beschikbaar komen.

“Als nieuwe gebruiker van Wordpress.com ben ik heel tevreden met de
service. Er zijn zoveel manieren om te leren en te kiezen uit verschillende
websitethema’s. Ik waardeer de periodieke updates, de verschillende
forums en ondersteuningsreferenties. Ik ben gewoon heel blij met deze
service en zou het iedereen aanraden...”
Bernice McMillin
AAN DE SLAG MET WORDPRESS
1 Go to https://wordpress.com/start/site-type
2 Volg de onderstaande link, meld je aan en ga aan de slag met het maken van je eigen
unieke WordPress site en kijk waar je je merk mee naartoe kunt nemen.
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EDPuzzle maakt het mogelijk om te leren via video’s,
voice-overs, geluidsnotities en vragen en quizzen.
Docenten en trainers kunnen alle video’s van YouTube,
Khan Academy, Learn Zillion etc. opnemen en aanpassen
aan de educatieve inhoud van een cursus. Gezien het
toenemende belang van beoordeling in het onderwijs,
biedt de quizfunctie van EDPuzzle de mogelijkheid om
toetsen te maken en het leren via digitale technologie te
beoordelen.

Ed Puzzle

Aangezien dit instrument een grotere onafhankelijkheid
bij het leren aanmoedigt, bevordert het ook de
ontwikkeling van kritisch denken; het stelt de trainer in
staat om een facilitator te worden en maakt het leren
totaler en meer discussiegericht.

LEER VAN ANDEREN
We hebben een afspeellijst met video’s van hoge kwaliteit samengesteld, waarvan we hopen
dat deze je kennis en begrip van deze tool zal bevorderen. Vergroot je kennis door middel
van deze tutorials en casestudies. Klik om te kijken en te leren.
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VOORDELEN
• D
 e beste eigenschap van EDPuzzles is dat het docenten en trainers in staat stelt om hun
eigen voice-overs en geluidsnotities toe te voegen aan bestaande educatieve video’s die
al online zijn. Dit maakt het mogelijk om lessen aan te passen en tijd te besparen bij het
maken van originele videoclips!
• Het is volledig gratis en biedt onbeperkte ruimte voor video’s, lessen en leerlingen.
•	
Het wordt gegenereerd door leerkrachten voor leerkrachten, wat betekent dat ze
hetzelfde unieke inzicht hebben in de meest succesvolle leertechnieken.

NADELEN
•	
De kwaliteit van het leren is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de inhoud van de
originele video.
•	
Op dit moment zijn de gebruikers van EDPuzzles meer op onderwijs gericht, maar dit
breidt zich uit en is van toepassing op vele andere sectoren.

“Over het geheel genomen is EDpuzzle een uitstekende bron, gratis en
gemakkelijk te gebruiken - wat heb je nog meer nodig voor een videoinhoudstool! Als je op zoek bent naar een manier om je video-inhoud op
te vrolijken door vragen, notities of audio toe te voegen, dan is EDpuzzle
absoluut de moeite waard om te proberen.”
Darren Moore
AAN DE SLAG MET EDPUZZLE
Volg onderstaande link, meld je aan als docent en zie hoe je deze innovatieve lessen kunt
implementeren in je bedrijfsadviesrol: https://edpuzzle.com/
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GoConqr is een web-based service die speciaal
ontworpen leermiddelen voor je iPhone en iPad biedt.
Trainers en leerlingen kunnen gebruik maken van
Mind Maps, Flashcards, Quizzen en Notities om hun
leerresultaten bij te houden. De tool stelt trainers in
staat om mediarijk studiemateriaal te maken dat helpt
om informatie op dynamische nieuwe manieren weer
te geven, maar ook om bronnen te combineren en voor
een vloeiende leerervaring te zorgen.

GoConqr

LEER VAN ANDEREN
We hebben een afspeellijst met video’s van hoge kwaliteit samengesteld, waarvan we hopen
dat deze je kennis en begrip van deze tool zal bevorderen. Vergroot je kennis door middel
van deze tutorials en casestudies. Klik om te kijken en te leren.
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VOORDELEN
• H
 et is een geschikte tool voor zowel studenten als trainers. Het stelt zijn gebruikers
in staat om inhoud te creëren, te ontdekken en te delen. Het spreekt ook een
verscheidenheid aan leerlingen aan en is door zijn interactief karakter boeiender.
• Het is gratis te gebruiken en kost slechts €4,50 per maand voor een premium
abonnement.
• et maakt gebruik van mindmaps die aantrekkelijk zijn voor bedrijfsadviseurs en
ondernemers en die het “outside the box” denken helpen bevorderen.
• Het is meertalig - beschikbaar in het Engels, Spaans, Portugees, Braziliaans Portugees en
Duits.

NADELEN
• Het is niet mogelijk om middelen te creëren met behulp van een mobiele app.

“Ik leer iedere dag iets nieuws met GoConqr.”
Juwan Milner

AAN DE SLAG MET GOCONQR
Volg de onderstaande link om je GoConqr-account aan te maken, verken een aantal van hun
9 miljoen bronnen: https://www.goconqr.com/en/users/sign_up
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