DIGITALISERING
Als vereniging moet je mee met je tijd. De digitale evolutie van de laatste jaren heeft er voor gezorgd dat
elke zich zelf respecterende vereniging aanwezig is op internet met een eigen website, een
Facebookpagina enz… Via de vormingen onder de noemer ‘digitalisering’ willen we verenigingen helpen
om terug de bomen te zien in het digitale bos. Hoe maak je een Facebookpagina aan? Hoe maak ik een
website?
Voorts laten we je ook kennis maken met gratis computerprogramma’s die je in staat stellen om op een
gebruiksvriendelijke en goedkope manier zelf folders te ontwerpen en foto’s te bewerken…
Een folder maken voor je vereniging (6 uur, kostprijs € 360 + kilometervergoeding aan het gangbare
wettelijke tarief vanuit Hasselt)
Het maken van folders, affiches, nieuwsbrieven en uitnodigingen kan je op verschillende manieren en
met verschillende software.
Je kan je tekstverwerker gebruiken als beeldbewerkingsprogramma. Echter, je zal al vlug op problemen
stoten als je tekst en afbeeldingen wil combineren en een aantrekkelijk resultaat wil bereiken.
Tijdens deze lessenreeks (2 lessen van elk 3 uur) maken we gebruik van Scribus een volledig gratis en
legaal programma en leer je al doende hoe je een mooie affiche of folder in elkaar kan steken.
Hou er wel rekening mee dat er minstens 1 computer per 2 deelnemers ter beschikking moet staan.
Als je dat wenst kan je gebruik maken van de laptopklas van Vormingplus Limburg.


Foto’s bewerken en delen met PICASA (6 uur, kostprijs € 360 + kilometervergoeding aan het
gangbare wettelijke tarief vanuit Hasselt)
Picasa is een gratis programma van Google waarmee je de foto’s op je computer kan organiseren,
zoeken, bewerken en met andere personen kan delen.
De mogelijkheden om de foto’s te bewerken zijn natuurlijk beperkter dan bij dure programma’s zoals
Photoshop. Toch is de cursus PICASA een aanrader voor verenigingen die op een gebruiksvriendelijke
manier foto’s van activiteiten van willen bewerken en delen. Hou er wel rekening mee dat er minstens 1
computer per 2 deelnemers ter beschikking moet staan.
Als je dat wenst kan je gebruik maken van de laptopklas van Vormingplus Limburg.


Een gratis website maken met DRUPAL (2,5 uur, kostprijs € 150 + kilometervergoeding aan het
gangbare wettelijke tarief vanuit Hasselt)
Met Drupal kan je snel en gratis je eigen website maken. De mogelijkheden zijn enorm uitgebreid. We
helpen je op weg in het programma en wijzen je op bijkomende aandachtspunten.
Deze cursus is geschikt voor personen met basiservaring computer.
Als je dat wenst kan je gebruik maken van de laptopklas van Vormingplus Limburg.


De Uit-databank (2,5 uur, kostprijs € 150 + kilometervergoeding aan het gangbare wettelijke tarief
vanuit Hasselt)
Sinds 2005 beschikt de Vlaamse overheid met de UiTdatabank (de voormalige CultuurDatabank) over
een specifieke website voor de verzameling en verspreiding van cultuur- en vrijetijdsaanbod in
Vlaanderen enBrussel.
Een concert, voorstelling, tentoonstelling of film? Cursussen, architectuur, erfgoed of evenementen?
Wandelingen, sportevenementen, kaartavonden of kermissen? Het krijgt allemaal zijn plaats in de
UiTdatabank, die dag na dag verder groeit. Elk jaar worden zo'n 75.000 activiteiten ingevoerd.
Je hoeft maar één keer in te voeren in de UiTdatabank om je aanbod te zien verschijnen in een
heleboel agenda's. Intussen maken al meer dan 270 online, gedrukte en mobiele kanalen gebruik van
de UiTdatabank. Waaronder de meeste grote media en tal van steden en gemeenten.
We bekijken hoe je een activiteit kan toevoegen en opzoeken in de UiTdatabank.


Facebook voor beginners (6 uur, kostprijs € 360 + kilometervergoeding aan het gangbare wettelijke
tarief vanuit Hasselt)
Het internet is de laatste jaren erg veranderd. Sociale websites zoals Facebook, YouTube, Kapaza en
Wikipedia zijn onmisbaar. Maak kennis met Facebook, de site waar iedereen over spreekt. Je leert een
profiel maken op Facebook, je vrienden opzoeken en foto’s delen.








Wat is Facebook en waarvoor kunnen we Facebook gebruiken
Een profiel aanmaken
Privacy instellingen !
Accountinstellingen bewerken
foto’s op je profiel plaatsen









Waar zie je dat meldingen binnenkomen?
Vrienden zoeken
vrienden toevoegen
Nieuwsoverzicht bekijken
Berichten plaatsen (met de nodige privacy instellingen) op je eigen profiel
Berichten plaatsen op profiel van vrienden
Reageren op berichten.

Voor deze cursus is er minstens 1 computer nodig per 2 deelnemers en internetaansluiting. Als je dat
wenst kan je gebruik maken van de laptopklas van Vormingplus Limburg.
Facebook voor gevorderden (6 uur, kostprijs € 360 + kilometervergoeding aan het gangbare wettelijke
tarief vanuit Hasselt)
Starten met Facebook is helemaal niet moeilijk. Maar waarvoor kan je het precies gebruiken? Deze
vormingssessie is geschikt voor Facebookgebruikers met vragen rond privacy, evenementen aanmaken en
mensen uitnodigen.












Privéberichten sturen
chatfunctie (online of offline zijn)
Notities schrijven,
Het prikbord gebruiken
Een foto album toevoegen
Een foto album wijzigen
Lijsten maken
Delen van informatie (berichten, links, filmpjes, foto’s)
zoeken van interesses (groepen)

Voor deze cursus is er minstens 1 computer nodig per 2 deelnemers en internetaansluiting. Als je dat
wenst kan je gebruik maken van de laptopklas van Vormingplus Limburg.
Facebook gebruiken voor je vereniging (6 uur, kostprijs € 360 + kilometervergoeding aan het
gangbare wettelijke tarief vanuit Hasselt)
Tijdens deze vorming bekijken we heel specifiek op welke manier je Facebook kan gebruiken om de werking
van je vereniging te versterken, meer volk aan te trekken op je activiteiten en misschien zelfs om extra
vrijwilligers aan te trekken.














korte herhaling ‘groepen vinden en ‘liken’’ volgens interesses
Zoeken en ‘liken’ van pagina’s
Eigenschappen van een ‘groep’ en van een ‘pagina’
Een ‘groep’ starten op Facebook
Inhoud op de ‘groep’ plaatsen
Vrienden uitnodigen om lid te worden van de groep
‘Evenementen’ opmaken (vb vergaderingen, Algemene Vergadering, vormingssessie, feestje,..)
Vrienden uitnodigen voor evenementen
adverteren op Facebook: hoe werkt het?
Facebook koppelen aan andere sociale media: Instagram, Socialcam,...
Specifieke vragen van deelnemers, bevindingen, adviezen geven,...

Voor deze cursus is er minstens 1 computer nodig per 2 deelnemers en internetaansluiting. Als je dat
wenst kan je gebruik maken van de laptopklas van Vormingplus Limburg.
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