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inTroduCTie
NAPOR verzamelde 6 partners die de motivatie delen om online leren dichter bij de 
methodiek van informeel onderwijs te brengen. Ze wilden trainers meer capaciteit geven 
om op een inspirerende en motiverende manier online educatieve content voor jeugdlei-
ders en jongerenwerkers te creëren. De partners die het consortium vormden, waren divers 
en vertegenwoordigden zodoende verschillende modellen voor jongerenwerk in Europa:

•	 Associazione Interculturale NuR – assonur (Italië)
•	 BV Jong (Nederland)
•	 Croatian Youth Network (Kroatië)
•	 NAPOR (Servië) – aanvrager / coördinerend partner
•	 Nectarus (Litouwen)
•	 POYWE (Europees, hoofdkantoor gevestigd in Oostenrijk)
•	 Socialna Akademia (Slovenië)

de mijlpalen van het project waren:

•	 Ontwikkel een opleidingscursus voor jeugdwerkers / 
trainers voor jongerenwerk rond online leren;

•	 Maak negen nieuwe online cursussen in jeugdwerk (of een relevant /
gerelateerd aspect daarvan) op lokaal / nationaal / internationaal niveau;

•	 Organiseer een seminar dat jongerenwerkers, trainers van jongerenwerk en 
IT- experts  samenbrengt  om  samen  nieuwe hulpmiddelen voor digitaal leren 
te creëren op het gebied van informeel leren / onderwijs voor jongerenwerk;

•	 Ontwikkel vijf nieuwe hulpmiddelen voor informeel online leren.

‘European Wide Web of Youth Work’ 
was een capaciteits-opbouwproject in het  
kader van het programma Erasmus +: 
Youth in Action. Het werd gecreëerd en 
geleid door NAPOR, de ‘National Association 
of Youth Workers’ in Servië. Het was 
gebaseerd op hun ervaring met online 
training van jeugdleiders en jongeren-
werkers in Servië en op de onderliggende 
vraag: “Hoe kunnen we informeel onderwijs 
in de online leeromgeving brengen?”.
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Zoals hierboven vermeld, zijn de partners in dit project 
divers in hun motivaties en achtergronden, maar ze 
geloven allemaal dat het belangrijk is voor jongeren-
werkers om vertrouwd te raken met online hulpmid-
delen in hun educatieve programma’s en deze te 
kunnen gebruiken. Het is niet alleen een mogelijkheid 
om professioneel te groeien, het is ook een kans om 
kennis over de grenzen heen te delen, wat niet zo 
gemakkelijk offline wordt bereikt. Bovendien zijn 
online omgevingen een dagelijks onderdeel van het 
leven van jongeren, wat betekent dat ze ook een 
natuurlijke habitat voor jongerenwerkers moeten zijn. 
Er is potentieel voor de jeugdsector om de online 
ruimte vorm te geven op een manier die beantwoordt 
aan de behoeften van de jongeren en aan de 
behoeften van de jongerenwerker.

Deze publicatie deelt de resultaten van het project en 
belangrijke lessen die zijn geleerd – de successen en 
mislukkingen – en promoot het concept van online 
leren voor organisaties die actief zijn in de jeugd-
sector. Het is ook gericht op trainers en jongeren-
werkers zodat ze in de toekomst meer voorbeelden 
van inspirerende oefeningen kunnen hebben.
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enige Theorie
oM aan de slag Te gaan
Voordat je een online cursus begint, is het handig 
om bekend te raken met een aantal theorieën 
en bestaande ervaringen met online leren. Dit 
zal helpen bij het kiezen van hulpmiddelen en 
methoden voor het plannen en ontwikkelen van 
cursussen. Het is ook verstandig om samen 
met het hele team de terminologie en de ideeën 
achter het online leren te verduidelijken.

In ons project zijn we begonnen met een training 
voor trainers / jeugdwerkers, die geïnteresseerd 
en bereid waren om hun offline informele, 
op onderwijs gebaseerde trainingservaring 
mee te nemen naar een online ruimte.

De trainers haalden hun inspiratie uit een 
erkende pionier en toonaangevende denker 
in digitaal en blended leren – Professor Gilly 
Salmon. Zij is de maker van het teamgebaseerde 
leerontwerpproces genaamd Carpe Diem 
en het Five-Stage-Model of Course Design 
and Facilitation (Vijf stappenmodel van 
cursusontwerp en facilitering). Dit biedt een 
kader voor een gestructureerd en gestimuleerd 
programma. Ze introduceerde ook e-tivities en 
e-moderation als cruciale elementen van een 
succesvolle en boeiende online leerervaring.

Je kunt veel downloadbare bronnen vinden, 
evenals duidelijke en beknopte video’s 
over alle bovengenoemde elementen 
en de theorie erachter, op haar website 
onder een Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 
International (CC BY-NC-ND 4.0) license. 
(open source-licentie). Voel je uitgenodigd 
om ze te gebruiken voor jouw praktijk onder 
bepaalde omstandigheden en condities.

We gebruikten deze basis en introduceerden 
de ontwerpstadia van ‘Carpe Diem’ als volgt:

1. Stel je de toekomst voor

2. Maak een storyboard

3. Bouw een prototype

4. Controleer de realiteit

5. Bekijken en aanpassen

6. Plan de volgende stappen
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Zoals elk cursusontwerp hadden we een 
raamwerk dat beïnvloedde wat we konden  
doen, wat we niet konden doen en hoe we het 
deden – ons kader zag er als volgt uit:

•	 produceer minstens 7 online cursussen;

•	 cursisten	–	jeugdwerkers	(een	breed	profiel);

•	 gemiddeld van 30 cursisten per cursus;

•	 Moodle als basis / gateway;

•	 tijdsschema – tussen juli 
2017 en februari 2018;

•	 internationaal	of	landspecifiek.

Dit raamwerk heeft in grote mate invloed 
gehad op zowel de cursussen die zijn gemaakt 
als het succesniveau. Neem voordat je 
begint even de tijd om na te denken over hoe 
jouw raamwerk eruit zou moeten zien.

Naast duidelijkheid over jouw doelstellingen, je 
visie, je actieplannen en het raamwerk, moet je 
vanaf het begin ook investeren in duidelijkheid 
van communicatie. Zoals met alle opkomende en 
innovatieve dingen, is de wereld van digitale en 
online of e-learning vol met steeds veranderende, 
kleurrijke codes en woordenschat. Dit kan net zo 
intimiderend zijn als verwarrend, het zal jouw 
leven, het teamwerk en de communicatie met je 
cursisten zoveel gemakkelijker maken als je 
eerst een gemeenschappelijke taal vindt.

Sommige voorwaarden zijn al overeengekomen 
en gangbaar, andere zijn misschien trendy of 
modieus. Zolang je vindt wat je nodig hebt en 
wat bij je doel past en je in je team overeenstem-
ming	bereikt	over	je	woordenlijst	en	definities,	
zou het goed moeten komen.

Hieronder vind je enkele links naar voorbeelden 
van	woordenlijsten	en	definities	die	we	
hebben gebruikt tijdens onze trainers-
opleiding – bekijk ze en maak jouw eigen 
lijst van belangrijke voorwaarden die je 
met jouw team en de cursisten deelt:

https://onlinelearningconsortium.org/
updated-e-learning-definitions-2/

http://theelearningcoach.com/resources/
online-learning-glossary-of-terms/

https://www.flicklearning.com/blog/
the-a-z-glossary-of-learning-terms

https://www.joomlalms.com/knowledge-
base/elearning-terms-glossary.html

http://www.elearningcouncil.com/
elearning_terms_glossary/

Voor de cursussen van dit project gebruikten 
we een reeks ‘Online Course Design Sheets’, 
opgesteld door de trainers op basis van 
de bovenstaande methoden en modellen 
van Gilly Salmon. Ze werden ook geïnspi-
reerd door LRNG-tools om ‘Playlists’ te leren 
ontwerpen, zie https://www.lrng.org/. Deze 
begeleiden je door het natuurlijk proces-
ontwerp – probeer het gewoon eens!



Tools  voor 
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#1 sheet visie online cursus
naam cursus (titel):

BenoeM De GeWenste uitKoMst
Het creëren van leerervaringen die betekenisvol en relevant zijn voor jeugd- en jongerenwerkers, is de eerste 
stap naar het online versterken van hun professionele ontwikkeling. Dit begint met het ontwikkelen van een 
duidelijk idee van het resultaat dat je met je online cursus hoopt te bereiken.

Wat is het doel van je cursus? Wat wil je dat jouw cursisten kunnen leren van deze online cursus?

Ken je cursisten
Begin je cursusontwerp vanuit de kennis van je cursisten. Visualiseer ze in je toekomstige cursus.

Kernwoorden die het cursisten profiel beschrijven interesses, passies en aspiraties van je cursisten
huidige kwaliteiten en behoeftes van je cursisten digitaal niveau van je cursisten

Duur in weken/maanden (onderstrepen):  online leren
 Persoonlijk

BELANGRIJKE ZOEKWOORDEN VOOR 
HET VINDEN VAN JE CuRSuS

TEAMLEDEN



#2 online cursus storYBoArD  
  sheet
creëer je cursus storYBoArD
Om online leren succesvol en leuk te maken, moeten cursisten worden ondersteund via een gestructureerd 
ontwikkelingsproces. Het vijfstappenmodel biedt een raamwerk om je koers uit te bouwen. Je kunt Padlet  
(https://padlet.com/) gebruiken voor het maken van en samenwerken aan je cursus storyboard. Als je vastloopt, 
ga je naar: http://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html

1. Toegang en motivatie. hoe zorg je voor een gemakkelijke toegang tot de cursus en hoe motiveer je je 
cursisten om mee te doen?

2. online socialisatie. hoe ondersteun je de oriëntatie van cursisten in de online-leeromgeving en leer je 
elkaar en de cursus beter kennen?

3. uitwisseling van informatie. hoe ga je de inhoud van de cursus faciliteren en hoe ondersteun je de 
cursisten bij het gebruik van de educatieve inhoud?

4. Content opbouw. hoe creëer je mogelijkheden voor cursisten om hun inhoud te maken, te delen en te 
genereren?

5. development. hoe verwerk je nieuwe content en hoe faciliteer je behoeften van de cursisten en hoe 
breid je de leermogelijkheden buiten de cursus uit?

MAtch je cursuservArinG Met inforMeel leren

Hoe zal de leerervaring voortbouwen op interesses van cursisten?

Hoe zal de leerervaring een cursisten-gegenereerde inhoud krijgen?
Hoe zal de leerervaring peer & mentor  
verbindingen creëren?

Hoe zal de leerervaring gerelateerd zijn aan kansen uit 
het echte leven?



#3  sheet online cursus 
ontWerP 

leerroute ontWerP KeuZes
Er zijn veel manieren waarop cursisten een online cursus kunnen volgen. Een goed ontworpen leerroute zal de 
cursisten door de cursusactiviteiten leiden. Kies hoe het leren zal worden georganiseerd:

Wat zal het leertraject van de cursus zijn?
 flexibele verdieping van onderwerpen
 Geleidelijke opvolging van sessies 
 Gemengd

Wat zal de leermodus van de cursus zijn?
 Zelf-gestuurd (asynchroon)
 Gefaciliteerd (synchroon)
 Gemengd

PlAnninG e-tivities
Online activiteiten die actief en participatief online leren door individuen en groepen mogelijk maken. 

ONLINE SESSIE TITEL DOEL VAN DE SESSIE ONLINE ACTIVITEITEN*  
(+TIJD Om uIT TE VOErEN) LEErmIDDELEN**

Voeg toe...

*GeBruiK Diverse tYPe e-tivities
Online leren wordt verrijkt door een combinatie van verschillende e-activiteiten, samengevoegd tot een goed 
doordacht leertraject. Onderstreep de e-tiviteiten die je tijdens de cursus wilt gebruiken

Forum discussies Overdracht Live webinars Vragenlijsten

Inhoudelijke sessies Wiki Quizzen Workshops

Woordenlijst Enquêtes Games media

Nieuwsbrief Chats Groepswerk ...

**BieD een vAriAtie AAn leerMiDDelen AAn
Leren wordt verrijkt door een combinatie van verschillende bronnen te gebruiken. Onderstreep die middelen die 
je van plan bent te gebruiken.

Boek Dossiers Folder urL

Webpagina Youtube ... ...



#4.1  sheet feeDBAcK vAnuit 
oPGeDAne ervArinGen

Beschrijf De oPGeDAne ervArinGen
Heb je tijdens het presenteren van het project iets opgemerkt dat nog eens goed bekeken moet worden?  
Eventuele gebreken? Iets dat eruitzag alsof het de aandacht van je ‘gebruikers’ trok? mogelijke gebruiksproble-
men? Eventuele technische problemen?

Delen van de cursus die onduidelijk waren Noteer alle gebruikersproblemen

Wat zijn de technische problemen Aha! en WoW! reacties van de gebruikers

en alle opmerkingen die je misschien kunnen helpen

FOrmuLIEr INGEVuLD DOOr __________________________



#4.2 sheet GeBruiKers feeDBAcK
Beschrijf De GeBruiKerservArinG
Wat waren je indrukken van deze cursus? Geef constructieve feedback. Heb je iets gemerkt dat een nadere blik 
of aandacht nodig heeft? markeer eventuele fouten! 

Is het duidelijk welke leerervaring de cursus biedt? Waarom zul je deze training wel / niet voltooien?

Wat in het cursusidee / programma verhoogde je 
interesse / nieuwsgierigheid?

Welke problemen met betrekking tot de
bruikbaarheid en/of toegang ondervond je?

Andere suggesties die kunnen helpen

FOrmuLIEr INGEVuLD DOOr __________________________



#5  cursus BeoorDelinG en 
Actie sheet

BeKijK De resultAten vAn De tests
Bekijk de testresultaten door je gebruikerservaring te vergelijken met je visie op de cursus en het storyboard.

sterke punten. Wat werkt goed in deze cursus? veranderpunten. Wat moet veranderd worden in de 
opzet van de cursus?

tijDlijn voor lAncerinG
maak realistische schattingen van de mijlpaaldata vanaf nu tot de lancering van de online cursus. Overweeg de 
beschikbaarheid en werklast van de teamleden en deelnemers bij het kiezen van belangrijke datums.

Mijlpaal #1 
Het invullen van de 
cursusstructuur en 
inhoud

Mijlpaal #2
Laatste test van de gehele 
cursus

Mijlpaal #3
Start van de cursus 
promotie

Mijlpaal #4
Officiële lancering van de 
cursus

ActiePlAn
maak je actieplan van ‘nu’ tot de lancering van de online cursus. Welk aanvullend werk is nodig, wie moet er 
verantwoordelijk voor zijn en wanneer moeten deze taken worden voltooid? 

Wat moet er 
gebeuren?

Wie doet het? Wanneer moet deze 
taak zijn volbracht?

Met wie wordt er 
samengewerkt?

Voeg toe...

GePlAnDe technoloGie
Welk platform ben je van plan te gebruiken om de online cursus te hosten? Welke andere digitale en online  
hulpmiddelen zijn er om de inhoud te maken en de cursus te promoten? Voor welke licenties moet je betalen?

Behoefte AAn onDersteuninG
Projectpartners moeten beschikbaar zijn om je te ondersteunen. Beschrijf wat voor soort ondersteuning je 
nodig hebt van je partners.



#6 cursus ProMotie sheet
Korte BeschrijvinG vAn je online cursus
Wat gaat je online cursus over, voor wie, hoe lang duurt het en wat is nodig om mee te doen? 

Wees precies, specifiek en helder.

KernWoorDen M.B.t. De cursus Kort ProMotie Bericht vAn De cursus

coMMunicAtieKAnAlen en -MiDDelen

Welke context gebruik je voor je promotie? Welke media (video, foto, infographic, tekst...)
gebruik je voor je promotie?

What media (video, photo, infographic, text…) will you use 
for your promotion?

What tools are you going to use to make the specific 
media?



de 
belangrijksTe
‘e-TiviTies’
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belangrijksTe  ‘e-TiviTies’
Discussie Forums
Deze werden gebruikt voor deelnemers om…

•	 commentaar te geven op bepaalde vragen;

•	 feedback te geven op de activiteiten;

•	 elkaar te ondersteunen;

•	 samen een bepaald onderwerp te verkennen;

•	 bij te dragen aan, en het uitwisselen van ervaringen;

•	 hun eigen inhoud te genereren;

•	 verschillende aspecten van de cursus te bespreken.

Sommige partners gebruikten ook Facebook-groepen voor vergelijkbare doeleinden.

Inhoud ondersteund door afbeelding, met name video
•	 Instructies geven via video’s;
•	 Video-interviews met professionals over verschillende aspecten van de cursus;
•	 Gebruik van bestaande YouTube-video’s voor de inhoud van de cursus;
•	 Gebruik bestaande bronnen over het onderwerp, zoals E-Magazine-artikelen;
•	 Het geven van opdrachten aan deelnemers om hun eigen video’s te maken,  

bijvoorbeeld een vlog of presentatie van hun eigen werkomgeving.
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Opdrachten
•	 Deelnemers kregen reguliere opdrachten. 

Bij het inleveren ervan werd de volgende 
fase van de cursus ontgrendeld;

•	 De facilitators gaven feedback 
op elke opdracht;

•	 Gebruikte opdrachten

•	 Excel – Microsoft
•	 Prezi – https://prezi.com/ 
•	 Piktochart – https://piktochart.com/ 
•	 Mind42 – https://mind42.com/ 
•	 Canva – https://www.canva.com/ 
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belangrijksTe  ‘e-TiviTies’
Het gebruik van kwissen, enquêtes en vragenlijsten
•	 Deelnemers hadden een kans om hun kennis te testen door middel van quizzen;
•	 Enquêtes werden gebruikt om de kennis van de deelnemers 

te controleren en hun leerproces te evalueren;
•	 Quiz van Quiz Maker was de gebruikte tool – https://www.quiz-maker.com/
•	 De cursus maakte bij elke stap gebruik van een online vragenlijst 

om de deelnemers te begeleiden in hun werk.

Groepswerk
•	 Deelnemers werkten in kleine projectgroepen (vriendengroepen)voor wederzijdse 

feedback en om discussies aan te moedigen tijdens de voortgang;
•	 Groepswerk werd gebruikt om verschillende aspecten van ethiek 

in jeugdwerk op creatieve manieren te verkennen;
•	 Groepswerk werd gebruikt om de behoeften en kenmerken van 

verschillende groepen jongeren te onderzoeken.

Woordenlijsten en Wiki
•	 Er was online samenwerking voor het maken van woordenlijsten en wiki-pagina’s  

over verschillende onderwerpen.
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Andere Interactieve Tools
Het volgende werd gebruikt op online en 
offline momenten in de cursussen:

•	 Mentimeter (voor brainstorm sessies); 
https://www.mentimeter.com/ 

•	 Bighugelabs (om elkaar door middel van kaarten 
te leren kennen);
https://bighugelabs.com/ 

•	 Kahoot quizzes;
https://kahoot.com/ 

•	 ActionBound;
https://en.actionbound.com/ 

•	 Virtual Reality.
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de belangrijksTe 
aanbevelingen 
van onze ervaringen
Keuze van je onderwerp
Als je onderwerp te algemeen is, heb je een 
bredere doelgroep maar waarschijnlijk minder 
gemotiveerde deelnemers. Het onderwerp 
moet iets zijn dat het planning- en implemen-
tatieteam echt met passie wil verkennen en 
delen.

De deelnemersgroep als team
Het plannen van online leren betekent niet dat 
je geen fysieke voorbereidingsvergaderingen 
nodig hebt (of op zijn minst synchrone verga-
deringen online), vooral als het een nieuwe 
groep is voor de online context. Vertrouwen op 
asynchrone communicatiehulpmiddelen werkt 
gewoon niet.

Het maken van lange comfortabele deadlines 
kan averechts werken omdat ze een afname 
van betrokkenheid stimuleren. Houd de 
deadlines goed en zorg ervoor dat het team op 
schema ligt. Houd ze sterk door regelmatige 
(digitaal) contact.

Bereid je voor op een aantal frustraties – het 
is gangbaar dat sommige geregistreerde 
deelnemers niet eens bij het begin verschijnen 
of onderweg afhaken. Dit voelt niet goed voor 
het team, zorg ervoor dat alle betrokkenen op 
de hoogte zijn van de verschillende mogelijke 
dynamieken van het runnen van een online 
cursus. Maak ruimte voor discussies en het 

wegwerken van frustraties in het team. Blijf je 
zelfmotivatie behouden, zelfs als je team uit 
elkaar valt. Stop niet, zoek in plaats daarvan 
naar andere mensen die willen bijdragen en je 
helpen.

Het platform
Voordat je begint met het ontwikkelen van 
jouw cursus, moet je een platform kiezen 
waarop je kunt vertrouwen. Je moet het 
platform dat je kiest heel goed kennen, zodat 
je niet verrast bent door de beperkingen ervan 
midden in je cursus. De keuze van het 
platform moet daarom afhankelijk zijn van de 
digitale vaardigheden van jouw en je groep, 
ervoor zorgen dat je iets gebruikt waarvan je 
weet dat je ermee kunt werken. Te gecompli-
ceerde tools zijn dodelijk het enthousiasme 
van het team voor het hele project. Vind 
eenvoudiger te gebruiken hulpmiddelen, indien 
beschikbaar en mogelijk, voor je cursus en 
geef een duidelijke handleiding voor het hele 
team over hoe je ermee kunt werken.
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De juiste deelnemers vinden
•	 Probeer niet zomaar iemand aan te nemen 

om de plaatsen op je cursus te vullen. 
Probeer een groep te creëren die divers is en 
toch een bepaald niveau van ervaring of 
soortgelijke werkelijkheden deelt;

•	 Het is erg belangrijk om je cursus te 
promoten, niet alleen via de kanalen die 
beschikbaar zijn voor elk van de partnerorga-
nisaties, maar bereik ook een verscheiden-
heid aan andere organisaties of afdelingen 
die gerelateerd zijn aan de jeugdsector;

•	 Houd rekening met de beschikbaarheid van 
elke afzonderlijke deelnemer om zichzelf en 
zijn	tijd	aan	de	cursus	en	zijn	specifieke	taken	
te	wijden.	Pas	de	inhoud	aan	het	profiel	van	
de deelnemers aan die je gaat werven.

De leerervaring creëren
•	 Controleer vooraf het niveau en eerdere 

ervaringen van de deelnemers en pas dien-
overeenkomstig de inhoud aan;

•	 Gebruik verschillende methoden en hulp-
middelen om in te spelen op verschillende 
voorkeuren en leerstijlen. Het gebruik van ver-
schillende beschikbare online tools (bijvoor-
beeld YouTube, Mentimeter, etc.) verhoogt 
ook de dynamiek en helpt bij groepsopbouw;

•	 Gebruik meer luisteren en kijken in vergelij-
king met het simpelweg aanbieden van lees-
materiaal. Gebruik video’s voor instructies;

•	 Verschaf voldoende bronnen en materialen 
voor de deelnemers om de verschillende 
aspecten van het onderwerp te verkennen;

•	 Gebruik quizzen als een methode om de 
inhoud te herhalen en evalueer met de groep 
wat er is geleerd; het helpt om de training 
levendiger en interactiever te maken;

•	 Het gebruik van tekst als online cursus-
inhoud moet zorgvuldig worden overwogen 
en meerdere keren worden beoordeeld. Tekst 
kan door de deelnemers dubbelzinnig worden 
begrepen, het moet duidelijk en beknopt 
worden gepresenteerd. Hoe voorzichtig je 
ook bent, mensen zijn allemaal verschillend 
en dus kan iedereen dezelfde informatie 
anders ervaren;

•	 Houd focus op praktische dingen, gebruik 
voorbeelden van uitdagende situaties in 
jongerenwerk;

•	 Een combinatie van theoretische input en 
praktische taken werkt redelijk goed;

•	 Geef deelnemers duidelijke en tastbare 
leerresultaten;

•	 Geef	goed	gedefinieerde	en	duidelijke	
opdrachten. Als je dit niet doet, kan dit de 
uitvalpercentages sterk beïnvloeden;

•	 Plan de structuur van de cursus en het 
tijdschema van tevoren en houd je daar zo 
goed mogelijk aan;

•	 Maak een cursus niet volledig zelfgestuurd – 
het is beter om regelmatig te faciliteren.
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de belangrijksTe 
aanbevelingen 
van onze ervaringen
Faciliteren
•	 Het is cruciaal om actief te zijn en je deelnemers en hun leerproces 

gedurende de gehele cursus te ondersteunen;
•	 Communiceer duidelijk en gedetailleerd wat er van de 

deelnemers van de hele cursus wordt verwacht;
•	 Moedig deelnemers aan (en stimuleer ze) om hun ervaringen en reflecties te delen;
•	 Bij het faciliteren van een online cursus is het goed als je zoveel mogelijk 

aanwezig bent, zodat je zo snel mogelijk op de vragen van de deelnemers 
kunt reageren en het potentieel van online leren kunt maximaliseren;

•	 Luister aandachtig naar de deelnemers en pas indien mogelijk de online 
cursus aan, inspelend op geuite behoeften en wensen;

•	 Houd er rekening mee dat online leren op veel manieren verschilt van persoonlijk 
leren. Het kan een gevoel van veiligheid creëren bij deelnemers, ze worden 
minder bang om fouten te maken omdat andere mensen hun gezichten of 
emoties niet kunnen zien. Maak optimaal gebruik van deze unieke kans;

Blended of gemixt leren
Blended leren is een combinatie van online en offline leren. Hier nemen de deelnemers deel 
aan de cursus in een offline context, fysiek samen met de trainer, en leren ze via online 
modules of sessies vanaf hun eigen locatie. We raden aan (indien mogelijk) blended leren 
als een goede optie, vooral als de online cursus zich uitstrekt over een langere periode. 
De combinatie van online en offline leren helpt vooral bij het opbouwen van een groeps-
atmosfeer en samenhang. Als je de kans hebt om blended te leren – doe dat dan!
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In het kader van het ‘European Wide Web of 
Youth Work’-project voor capaciteitsopbouw 
zijn 9 onlinecursussen voor zeer uiteenlopende 
aspecten van jeugdwerk in Europa ontworpen, 
waarvan er 8 zijn geïmplementeerd. Meer dan 
230 jeugdleiders en jongerenwerkers namen 
hieraan deel en ongeveer 100 sloten deze met 
succes af. Een voltooiingspercentage boven 
40% wordt als hoog beschouwd op het gebied 
van online leren. De praktijk van opkomst en 
voltooiing varieerde per cursus, zelfs binnen 
één land (de Kroatische en de Servische 
partners hadden elk twee cursussen).

Algemeen geldt dat hoe meer overeenkomst 
er was met de werksituatie van de deelnemers, 
hoe beter de deelname ging. Het maakte 
een groot verschil in groepsontwikkeling als 
deelnemers dezelfde werksituatie hadden, het 
was zelfs beter als ze elkaar al kenden. Het 
werkte positief als de deelnemers wisten dat 
ze elkaar buiten de cursus konden ontmoeten.

Het succes van de cursussen hing ook sterk af 
van de motivatie, vaardigheden en ervaring van 
het team van trainers. Hoe meer zij geloofden in 
hun onderwerp en ervaring hadden met het 
faciliteren van online leren of ervoor waren 
opgeleid, hoe beter ze zich met het proces bezig 
konden houden, op de behoeften van de 
deelnemers reageerden en hoe groter hun eigen 
betrokkenheid was.

De volgende pagina’s bevatten enkele 
details en basisinformatie over elk van de 
cursussen die zijn voorbereid en in 8 van 
de 9 gevallen zijn geïmplementeerd:

de
Cursussen
9 online 
Cursussen zijn 
onTWorpen
•	 POYWE – Youth Work: of 

Pride and Prejudice
•	 Croatian Youth Network – Youth 

Work: Learning and Methodology 
in Work with Young People

•	 Croatian Youth Network – #SkillMe
•	 Associazione Interculturale NuR  

Environmental Education 
•	 Lithuanian Association of Youth Workers 

and	Nectarus –	Intro	to	Youth	Work
•	 MeerMoerdijk/BVjong – 

GRV2018: Who Cares?
•	 NAPOR – Ethics and Critics: Online 

Course for More Responsible 
Practice with Young People!

•	 NAPOR – Analysis, Action 
and Planning: Sexy PCM

•	 Socialna Akademija – Postani Digitalni 
Ninja! Become a Digital Ninja!
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jongerenWerk:
TroTs en vooroordeel
poYWe ausTria 
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Het hoofddoel van de cursus was om een platform te creëren voor jongerenwerkers waar ze 
hun eigen ervaringen konden delen. Het moest een ruimte bieden om te leren over de 
gemeenschappelijke basis en praktijken van jongerenwerk op Europees niveau. Het 
onderzocht de verschillende vormen van professioneel jongerenwerk in verschillende landen 
om de kennis van de deelnemers over de principes van het veld te vergroten. Om dit te 
bereiken, gebruikte de cursus een mix van input (bijvoorbeeld video’s en artikelen uit het 
‘LOGBOOK Magazine over professioneel open jeugdwerk’) en uitwisselingen van ervaringen 
tussen deelnemers. Het was de eerste POYWE European Online Course over professioneel 
open jongerenwerk en was bedoeld als een startpunt om de trots te delen dat je een jonge-
renwerker in Europa bent.

De onderwerpen:
•	 Introductie / elkaar leren kennen (en enkele hulpmiddelen);
•	 Beginselen van jongerenwerk;
•	 Vormen van jongerenwerk;
•	 Iets over jongeren (de doelgroep);
•	 uitdagingen van jongerenwerk.

Profi	el	van	deelnemers:
De cursus stond open voor jongerenwerkers uit heel Europa, aanvragers kwamen uit 10 
Europese landen. 25 jongerenwerkers (in de brede zin) toegepast en werden allemaal geac-
cepteerd – helaas was hun realiteit zo divers dat we er niet in slaagden een goede groeps-
dynamiek te creëren. Dit was een van de redenen waarom slechts één persoon de cursus 
voltooide	en	de	enige	persoon	in	Europa	was	met	een	POYWE-certifi	caat	voor	de	cursus.

Structuur en timing:
De cursus was gepland voor een periode van zes weken van november tot medio 
december 2017. Deelnemers werden gevraagd om verschillende activiteiten met 
trekking	tot	het	onderwerp	van	die	specifi	eke	week	te	voltooien	–	na	voltooiing	van	de	
ingestelde activiteiten werd het niveau van de volgende weken voor hen ontgrendeld.

Later in het proces waren er ook groepswerktaken, die vereisten dat deelnemers 
groepswerk online gingen delen, maar dit idee bleek te veeleisend.

Online leerplatform: 
•	 Moodle

PoYWe



jongerenWerk: leren en
MeThodologie in heT Werken
MeT jongeren 
CroaTian YouTh neTWork 
CroaTia 
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Tijdens deze 4 weken durende training kregen deelnemers de gelegenheid om te discus-
siëren over jeugdwerk, meer te leren over de positie van jeugdwerk in Kroatië en Europa 
en om verschillende leerstijlen te leren kennen binnen de context van het jongerenwerk. 
Een belangrijk deel van de training was gericht op het vergroten van het bewustzijn van 
informele onderwijsmethoden en het bieden van praktische hulpmiddelen en technieken 
die ze kunnen gebruiken in hun dagelijkse werk. Voor de training is de informele onderwijs-
methodologie aangepast om deze in een online omgeving te gebruiken. 

De onderwerpen:
•	 Kennismaken met elkaar en de beschrijving van het programma;
•	 Inleiding tot jeugdwerk;
•	 Jeugdwerk en leren;
•	 Methoden in jeugdwerk;
•	 Evaluatie en aanvullende materialen.

Profi	el	van	deelnemers:
Deelnemers waren jongerenwerkers uit heel Kroatië, afkomstig van 24 verschillende NGO’s 
of verenigingen – variërend van grassroot-organisaties tot NGO’s die op nationaal niveau 
actief zijn. Deelnemers waren beginners in de jeugdwerksector die openstonden voor het 
leren van nieuwe methoden en het leren van de concepten van jeugdwerk. Ze waren zeer 
gemotiveerd. In totaal hebben 30 deelnemers deelgenomen aan de training.

Structure and Timing:
De training duurde 4 weken. De cursus bestond uit 5 onderdelen en was vooraf opgezet, wat 
betekende dat deelnemers de mogelijkheid hadden om de training gedurende een periode 
van 4 weken bij te wonen en de onderwerpen op elke manier of volgorde te doorzoeken. Hun 
leren was grotendeels zelfgestuurd en ze hadden op elk moment toegang tot alle taken. De 
begeleiding van de facilitators was minimaal aangezien de nadruk lag op zelfgestuurd leren 
en eigen verantwoordelijkheid binnen het leerproces.

Online Learning Platform:
•	 Moodle

croAtiAn Youth 
netWorK



#skillMe 
CroaTian YouTh neTWork 
CroaTia 
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#SkillMe had tot doel de vaardigheden van 
deelnemers op het gebied van informeel 
leren te ontwikkelen en hen te ondersteunen 
bij het creëren van hun eigen workshops. 
Door deze uitgebreide training van vijf weken 
defi	nieerden	de	deelnemers	informeel	en	
informeel leren, beschreven en vermeldden 
ze verschillende niet- formele onderwijs-
methoden en hadden ze een praktische 
opdracht om een workshop te maken. De 
deelnemers leerden ook over het onderwerp 
van het leren, evenals over het uitvoeren van 
een succesvolle evaluatie. De cursus was 
gebaseerd op de geobserveerde behoeften 
van jeugdwerkers die begonnen met hun 
werk in de NGO- sector.

De onderwerpen:
•	 Informeel onderwijs – wat is het?
•	 Methoden van informeel onderwijs;
•	 Hoe een workshop plannen;
•	 DIY tijd – ontwerp je eigen workshop;
•	 Evaluatie van de workshops.

Profi	el	van	deelnemers:
Deelnemers waren vooral beginners in de 
jeugdwerksector, mensen die wilden leren 
hoe ze professionele, hoogwaardige, op maat 
gemaakte workshops voor hun doelgroepen 
konden maken. Ze kwamen uit 33 verschillende 
NGO’s, grassroots-organisaties en zelfs 
scholen en kleuterscholen in heel Kroatië. Van 
de deelnemers werd verwacht dat ze hun 
bestaande kennis delen en vervolgens het 
leren van de cursus implementeren in hun 
dagelijkse werk. uit de 95 aanvragen werden 
40 deelnemers geselecteerd: 13 mannen en 27 
vrouwen.

Structuur en timing:
De training duurde in totaal 5 weken en 
bestond uit 7 delen. Het eerste daarvan was het 
inleidende gedeelte en het laatste deel was de 
algemene evaluatie van de training.

Alle secties waren zeer interactief en 
dynamisch op een manier dat de deelnemers 
werd gevraagd om feedback te geven en 
commentaar te leveren op de ideeën en 
meningen van de andere deelnemer door 
middel van forumberichten en taken. Van 
hen werd verwacht dat ze de onderwerpen 
zelfstandig zouden onderzoeken en vervolgens 
met ideeën kwamen in verband met de lessen 
en taken. De trainers moesten zeer actief zijn 
en persoonlijke feedback geven op elke taak 
en / of post.

Naast het inleidende gedeelte en de evaluatie 
van de cursus, waren er 5 onderwerpen (lessen) 
aan de deelnemers gepresenteerd. Zij hadden 
tussen de 5 en 7 dagen voor elk onderwerp. 
Als de deelnemers hun opdracht met succes 
hadden voltooid, konden ze naar het volgende 
onderwerp gaan dat voor hen werd ontgrendeld. 
Dit alles betekende dat trainers een sterke 
rol hadden in het faciliteren en leiden van de 
deelnemers.

Online Learning Platform:
•	 Moodle

croAtiAn Youth 
netWorK



MilieueduCaTie 
assoCiazione inTerCulTurale nur 
iTalY 
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Het onderwerp van de cursus was ‘recycling als een manier om het milieu te beschermen’. Het 
werd gebouwd rond algemeen advies en koppelingen naar externe bronnen om als voorbeeld 
te gebruiken voor het recyclen van goede praktijken. Het doel was om de deelnemers te 
inspireren om enkele eerste praktische recyclage- ervaringen van hunzelf te maken. De cursus 
is gebouwd op 3 verschillende modules, waarbij de modules zijn gecentreerd op papier, karton, 
plastic en aluminium als basis voor het leren over recycling.

De onderwerpen:
•	 Recycling
•	 Papier
•	 Karton
•	 Plastic
•	 Aluminium

Profi	el	van	deelnemers:
Deze cursus was bedoeld voor lokale Italianen, daarom was de gekozen taal Italiaans. De 
doelgroep bestond uit jeugdwerkers, leerkrachten die op de lagere school met kinderen 
werken, personeel van milieugerichte NGO’s en personeel van NGO’s die zich bezighouden 
met educatieve projecten voor kinderen en jongeren. Helaas werd de cursus niet gelanceerd, 
dus	er	waren	geen	deelnemers	om	de	feitelijke	achtergrond	en	profi	elen	te	bevestigen.

Structuur en timing:
De cursus was gepland voor de duur van een maand en was gebaseerd op een zelf-
gestuurde aanpak, wat betekent dat alle modules tegelijkertijd zonder een gestructureerd 
pad beschikbaar zouden zijn geweest. Elke inhoud van de modules was gebaseerd op een 
vergelijkbaar model, met als belangrijkste verschil het te recyclen materiaal.

Online Learning Platform:
•	 Moodle
Er werd veel gebruik gemaakt van bestaande bronnen zoals YouTube tutorials.

nur



inleiding ToT jongerenWerk 
liThuanian assoCiaTion oF
YouTh Workers and neCTarus 
liThuania 
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Een inleidende cursus voor het ontwikkelen van een goed begrip van jeugdwerk voor degenen 
die beginnen te werken in jeugdcentra, jeugd-ngo’s en andere organisaties die met jongeren 
werken. De cursus was ook bedoeld om jongerenwerk te introduceren bij mensen uit andere 
sectoren. De cursus werd uitgevoerd in samenwerking met de Litouwse Vereniging van Jeugd-
werkers, die jeugdwerkers verenigt en streeft naar hoogkwalitatief werk met jonge mensen.

De cursus verzamelde middelen voor jongerenwerk en ervaringen van experts die al heel lang 
met jongeren werken.

De onderwerpen:
•	 Wat is jeugdwerk?
•	 Jeugdbeleid
•	 De jeugdwerker
•	 Vormen van jeugdwerk
•	 Open jeugdcentrum – open jeugdruimte
•	 Methoden binnen het jongerenwerk
•	 Informeel onderwijs
•	 Financiële mogelijkheden
•	 Literatuur

Profi	el	van	deelnemers:
De belangrijkste doelgroep bestond uit mensen, die met jongeren willen werken of recent zijn 
gaan werken in open jeugdruimtes en -centra. Het was ook voor mensen die meer wilden 
leren over werken met jongeren en informeel onderwijs of om meer te weten te komen over 
mogelijkheden voor jongerenwerk. 

Structuur en timing:
Binnen 3 weken werden er 9 inhoudssessies gehouden. Elke week werden drie nieuwe 
sessies van de cursus ontgrendeld. Deelnemers moesten alle sessies afronden voordat ze 
naar het volgende niveau gingen.

Online Learning Platform:
•	 Moodle

nectArus 



grv2018: Who Cares? 
Meer Moerdijk/bvjong 
nederland 
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‘GRV2018 – Gemeenteraadsverkiezin-
gen – wat maakt mij dat uit? ‘is opgezet 
als een online programma om jongeren en 
de gemeente dichter bij elkaar te brengen. 
GRV2018 staat voor ‘gemeentelijke verkie-
zingen 2018’

Het doel van de training was tweeledig:

•	 jongeren meer te leren over de functie 
en werkwijze van de gemeente;

•	 jongeren in staat stellen om – onder 
begeleiding van de jeugdwerker – zelf 
een grote activiteit te organiseren.

De cursus was deels online en deels offline 
georganiseerd om de samenwerking tussen 
de gemeente, de school en de deelnemers 
te versterken. De cursus was in verband met 
andere activiteiten rond GRV2018 in handen 
van de gemeente en de middelbare school.

De onderwerpen:
•	 De afsprong (intro en wat doet 

een gemeente voor jou);
•	 Stap 1: Doelen – wat wil je bereiken?
•	 Stap 2: Teamwerk – wat willen 

school, jeugdwerk en de 
gemeente voor dit project?

•	 Stap 3: uitwerken – Maak het 
programma voor het debat;

•	 Feedback van stap 1 – 3;
•	 Het debat;
•	 Evaluatie.

Profi	el	van	deelnemers:
10 jongeren (6 mannen en 4 vrouwen) in de 
leeftijdscategorie van 14 – 19 jaar uit de 
gemeente Moerdijk. De jongeren waren al 
bekenden van het jongerencentrum Tune 
Inn Zevenbergen en sommige waren ook 
vrijwilligers in het jeugdcentrum.

Structuur en timing:
Omdat dit niet alleen een online activiteit 
was maar een gemengde aanpak waarbij 
ook de gemeente, lokale jeugdwerkstruc-
turen en scholen betrokken waren, was 
er enig voorbereidend werk om contact te 
maken tussen deze drie instanties over het 
project en wederzijdse verwachtingen. Er 
was tijd nodig voor de rekrutering van de 
jongeren door het jeugdcentrum. De cursus 
zelf duurde 7 weken, een mix van online en 
offline activiteiten met de groep jongeren.

Online Learning Platform:
•	 CANVA – pre-gestructureerde sjablonen
•	 Kahoot! – voor meerkeuzevragen 

tijdens de grote vergadering
•	 Een website voor de koppeling 

met de CANVA-vragenlijsten

BvjonG
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Ethiek en critici: online cursus voor een meer verantwoorde praktijk met jonge mensen!

Het algemene doel van deze cursus was om meer te leren over ethiek in jeugdwerk en de 
ontwikkeling van kritisch denken bij beoefenaars in jeugdwerk te ondersteunen – evenals bij 
jongeren op het gebied van jeugdwerk.

De onderwerpen:
•	 Basisbeginselen van informeel onderwijs en jeugdwerk;
•	 Moreel en ethiek in jeugdwerk;
•	 Kritisch denken en andere soorten denken;
•	 NAPOR-kwaliteitsnormen in jeugdwerkprogramma’s– norm nummer 4;
•	 Problematische situaties in jeugdwerk;
•	 Ethische codex van jeugdwerkers gecreëerd door NAPOR;
•	 Youthpass en Erasmus + Youth in Action-programma van de Europese Commissie.

Profi	el	van	deelnemers:
Deelnemers waren jeugdwerkbeoefenaars uit Servië tussen de 18 en 30 jaar oud. Ze waren 
lid van verschillende NGO’s voor jongeren en waren meestal lidorganisaties van NAPOR.

Structuur en timing:
De cursus bestond uit 5 modules, elk duurde 5 tot 10 dagen, afhankelijk van het onderwerp 
en het aantal activiteiten en taken voor de deelnemers in elk van hen. De trainers gaven 
deelnemers deadlines voor het voltooien van elke taak of activiteit. Toen ze klaar waren, 
openden ze nieuwe modules.

Online Learning Platform:
•	 Moodle 
De gebruikte Moodle was gebaseerd op www.napor.net/obuka, alsook op verschillende 
andere tools.

nAPor



seXY pCM 
napor 
serbia 
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Analyse, actie en planning: Sexy PC-cyclus

Het hoofddoel van de cursus was om de competenties van praktijkwerkers in jongerenwerk 
op het gebied van projectcyclusbeheer te verbeteren.

De onderwerpen:
•	 Resultaatgericht management
•	 Analyse nodig
•	 Projectplanningsfase
•	 Logica matrix
•	 Budget
•	 Actieplan en rapportage

Profi	el	van	deelnemers:
Deelnemers waren vertegenwoordigers van jeugdorganisaties die lid waren van NAPOR. De 
meesten van hen waren jeugdwerkers of jeugdleiders die in dienst waren of vrijwilligerswerk 
deden in de organisaties. Ze hadden verschillende niveaus van eerdere ervaring in jeugdwerk 
en projectmanagement.

Structuur en timing:
Er waren 5 modules met elk 4 ondersteunende secties. Elke module had wekelijkse 
dynamiek:

•	 Lezing;
•	 Taken en spellen;
•	 Huiswerk;
•	 Coaching.

Online Learning Platform:
•	 Moodle
De gebruikte Moodle was gebaseerd op www.napor.net/obuka, alsook verschillende andere 
tools.

nAPor



Word een digiTale ninja! 
soCialna akadeMija 
slovenia 
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De cursus is bedoeld om te ontdekken en te leren hoe je digitale hulpmiddelen kunt 
gebruiken door middel van blended learning. De cursus bestond uit 3 online modules en een 
3 uur durende workshop waarbij de groep offline samenkwam. In de workshop gebruikten 
de deelnemers applicaties zoals ActionBound als een digitale speurtocht. Kahoot werd 
ervaren als een interactieve quiz. Ze betraden ook de wereld van virtual reality. Online 
uitdagingen werden gecreëerd met Moodle, waarbij de deelnemers verschillende online 
tools moesten testen en hun gedachten moesten delen.

De onderwerpen:
•	 Elkaar leren kennen;
•	 Gebruik van visuele hulpmiddelen;
•	 Digitale leermiddelen.

Profi	el	van	deelnemers:
De deelnemers waren jeugdleiders, werknemers en trainers afkomstig van Socialna 
Akademija en 7 andere NGO’s in Slovenië. Ze waren tussen de 20 en 33 jaar oud. Ze wilden 
allemaal (nieuwe) digitale tools in hun werk opnemen.

Structuur en timing:
De training duurde 4 weken en bestond uit 3 online modules en 1 offline workshop waar 
de deelnemers elkaar ontmoetten. De eerste week was gewijd aan het elkaar leren kennen 
en	vertrouwd	raken	met	het	Moodle-platform	(profi	el,	memes	etc.).	De	tweede	week	
ontmoetten ze elkaar om digitale tools zoals JibJab, ActionBound, Kahoot en virtual reality 
te testen. Deze workshop werd gevolgd door twee modules, organisatorische en visuele 
tools, die eigen tempo en zelfgestuurd waren.

Online Learning Platform:
•	 Moodle

sociAlnA 
AKADeMijA
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hulpMiddelen 
onTWikkeld Tijdens  
heT projeCT 

Een	ander	doel	van	het	project	was	het	identifi	ceren	met	en	beantwoorden	aan	
de behoeften van trainers in jeugdwerk en jeugdwerkers, als het gaat om digitale 
hulpmiddelen voor informeel onderwijs in de online setting. Het project bracht 
jeugdwerkers, jeugdwerktrainers en IT-specialisten samen voor een seminar in 
Velenje, Slovenië. Tijdens dit seminar werden ervaringen onderzocht en hiaten 
geïdentifi	ceerd	bij	het	werken	met	bestaande	tools.	Een	brainstorm	over	mogelijke	
nuttige tools volgde deze behoefteanalyse en resulteerde in een lijst met ideeën 
voor toekomstige ontwikkeling. De partners hebben hun krachten gebundeld om 
te	werken	aan	vijf	verschillende	tools	die	zijn	geïdentifi	ceerd	als	tegemoetkomend	
aan de zeer uiteenlopende behoeften die tijdens de leerreis werden geformuleerd.

De volgende pagina’s beschrijven de 5 gereedschappen waaraan gewerkt is:

•	 Digitale educatieve hulpmiddelen;
•	 Stormly;
•	 Badgecraft plug-in voor open insignes op WordPress;
•	 Youth York;
•	 Barometer Stavova (waar sta je).
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digiTal 
eduCaTional
Tools

‘Digital Educational Tools’ is een database 
met digitale leerhulpmiddelen die gebruikt kan 
worden in een informele onderwijsomgeving. 
De database vergemakkelijkt de wisselwerking 
met en het zoeken naar de juiste tool voor het 
specifi	eke	werk	dat	wordt	ondernomen.	Het	
biedt zoekacties in verschillende categorieën 
en stelt gebruikers in staat om de tools te 
beoordelen en commentaar te geven.

Waarom deze tool:
Tijdens het zoeken naar welke tools moesten 
worden geïmplementeerd, realiseerde men 
zich dat de meeste van hen al bestaan; we 
wisten het gewoon nog niet van hen.

Er is besloten om een webpagina met een 
database te maken om docenten te helpen de 
juiste tool te vinden voor het werk dat ze doen. 
De focus lag op het vinden van hulpmiddelen 
die kunnen worden gebruikt in een informele 
onderwijscontext.

De tool- en jeugdwerktraining:
De ‘Digital Educational Tools’-collectie 
ondersteunt trainers om zich op inhoud te 
concentreren in plaats van tijd te verspillen 
op zoek naar de juiste tools. Er is ook een 
beoordelingssysteem met een optie voor 
opmerkingen als onderdeel van de tool. Hoe 
meer trainers dit gebruiken, des te meer het 
anderen zal helpen te bepalen met welke hulp-
middelen het beste kan worden gewerkt.

Technische	specifi	caties:
De ‘Digital Educational Tools’-collectie is 
gebouwd in WordPress en is toegankelijk met 
elke browser en / of apparaat.

http://socialna-akademija.si/
digitaleducationaltools/
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sTorMlY 

‘Stormly’ is een plugin voor Moodle. Het is 
een online flipchart met plaknotities. Zowel 
flipchart als plaknotities zijn hulpmiddelen 
die de meeste trainers in jongerenwerk 
gebruiken in fysieke offline trainingscursus-
sen. Deze plug-in kan notities toevoegen, 
verwijderen, je kunt erop schrijven en ze over 
het scherm verplaatsen. Zowel Moodle-trai-
ners als deelnemers kunnen communiceren 
en deelnemen. De eenvoud van de tool laat 
eindeloze mogelijkheden toe, afhankelijk van 
het onderwerp van de cursus.

Waarom deze tool:
Na ervaring met het werken met Moodle en 
online cursussen, realiseerde het team zich 
dat er behoefte is aan een eenvoudige tool 
die meer participatie en interactiviteit binnen 
het Moodle-platform mogelijk zou maken. 
Bovendien wilde het team jeugdwerkers en 
trainers voorzien van een tool die sticky notes 
kan gebruiken en deze op een zinvolle manier 
kan groeperen.

De functies van de tool zijn gebaseerd op 
de principes van informeel onderwijs en ze 
dienen zowel de trainer als de deelnemers. De 
tool volgt ook de ‘Kolb Learning Cycle’ en kan 
voor verschillende methoden worden gebruikt, 
waardoor het ideaal is om te gebruiken in een 
informele online leeromgeving.

De tool en jeugdwerktraining:
‘Stormly’ is gebaseerd op informeel leren maar 
op maat gemaakt voor de online omgeving. 
De functionaliteiten bieden methoden 
zoals brainstormen, discussie, groepswerk 
en andere processen voor het delen van 
informatie. Het verbetert de interactiviteit 
en de actieve deelname van deelnemers. Dit 
is een innovatief en nieuw hulpmiddel voor 
de Moodle-gemeenschap en biedt nieuwe 
ervaringen voor jeugdwerkers en trainers die 
online cursussen geven.

Technische	specifi	caties:
De tool is een Moodle-plug-in die werkt als 
een blok binnen een Moodle-cursus. De tool 
kan worden gedownload vanuit de Moodle-
directory en er zijn geen pre-vereisten voor 
het gebruik ervan. Gebruikers kunnen plak-
notities en nieuwe canvassen toevoegen, 
ze kunnen ze opslaan en exporteren in een 
PDF-bestandsindeling.
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plug-in 

Met deze Badgecraft-invoegtoepassing voor 
het weergeven en uitgeven van Open-Badges 
op WordPress-websites kan elke organisatie 
haar website omvormen tot een op maat 
gemaakt platform voor herkenning. Orga-
nisaties kunnen badgesystemen opzetten 
om het leerproces en de prestaties van 
jongeren en jeugdwerkers te valideren en te 
erkennen. Ze hebben direct toegang tot de 
beschikbare badges van de website van hun 
jeugdwerkorganisatie.

Waarom deze tool:
Veel jeugdwerkorganisaties hebben hun 
websites opgezet met behulp van het Word-
Press-framework. Organisaties in het jeugd-
werkveld gebruiken steeds meer Open Badges 
om het leren en de prestaties van de jonge 
mensen waarmee ze werken te valideren en te 
erkennen. Badgecraft badge issuing platform 
is	specifi	ek	afgestemd	op	de	behoeften	
en praktijken van jeugdwerk en informeel 
onderwijs in Europa.

De tool en jeugdwerktraining:
Open Badges stellen jeugdwerkorganisaties 
in staat om badges af te geven op hun Word-
Press-websites, waardoor hun website wordt 
omgezet in een op maat gemaakt herkennings-
platform. Open Badges is een visuele weergave 
van vaardigheden en prestaties. Ze zijn digitaal 

en kunnen leerervaringen vastleggen in bijvoor-
beeld meerdere indelingen; tekst, audio, video, 
afbeelding, enz. Badge uitgifte kan zelfevalu-
atie, peer review en validatie van leerresultaten 
combineren door de uitgevende organisatie.

Bij gebruik van een WordPress-plug-in voor 
Open Badges, is de jeugdwerkorganisatie beter 
in staat om jeugdwerkactiviteiten te koppelen 
aan erkenning en het verhiigt het professionele 
profi	el.	Jongeren	en	jeugdwerkers	hebben	
rechtstreeks toegang tot Open Badges vanaf 
de website van jeugdwerkorganisaties.

Technische	specifi	caties:
De plug-in is gebouwd voor het WordPress-
framework en vereist een organisatie om 
hun website te laten bouwen en draaien op 
WordPress. Badges worden gemaakt met het 
Badgecraft-badge-uitgifteplatform. Het Badge-
craft-platform en de WordPress-website van de 
organisatie worden verbonden via de installatie 
en autorisatie van de Badgecraft-invoegtoe-
passing voor het uitgeven van badges op 
WordPress-sites.
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YouTh York  

‘Youth York’ is een website voor de verbinding 
en ondersteuning van jeugdwerkers. Het 
heeft de uitstraling van een digitale stad. In 
de digitale stad heb je verschillende functies, 
zoals de bibliotheek, markt, rechtbank, school, 
jeugdcentrum en bank, etc. Elke functie verte-
genwoordigt een andere toepassing binnen de 
portal. Bijvoorbeeld; in de ‘bibliotheek’ kun je 
documenten en belangrijke lectuur vinden, in 
de ‘academie’ vind je trainingsaanbiedingen en 
het ‘jeugdcentrum’ is een metafoor voor een 
ontmoetingsplaats, enzovoort.

Waarom deze tool:
Het probleem dat werd vastgesteld en dat het 
project wilde oplossen, was het volgende:

•	 Er is veel informatie beschikbaar over 
projecten in jeugdwerk. Vele zijn echter 
moeilijk te vinden omdat ze zich op ver-
schillende websites bevinden binnen 
organisaties en verschillende Europese 
instellingen;

•	 Jeugdwerkers proberen vaak contact op 
te nemen met andere jeugdwerkers in 
verschillende Europese landen voor het 
uitwisselen van ervaringen en om contact 
te leggen met andere jongeren of projecten. 
Helaas zijn deze contacten vaak moeilijk te 
vinden;

•	 Op veel websites is er belangrijke 
informatie over jeugdwerk waar jeugdwer-
kers geen weet van hebben, omdat veel van 
deze websites niet bekend zijn.

De tool en jeugdwerktraining:
‘Youth York’ staat voor een ‘digitale stad voor 
jeugdwerk’, vandaar de combinatie Jeugd en 
York (uit New York). Het uitgangspunt voor 
Youth York is ...:

•	 dat het de uitwisseling van expertise 
tussen jeugdwerkers in Nederland en de 
rest van Europa bevordert;

•	 dat het gebruiksvriendelijk is (veel 
gebruikersvriendelijker dan de huidige 
Nederlandse portals en andere Europese 
portals);

•	 dat het de kennis van de werknemers moet 
vergroten;

•	 dat het aantrekkelijk moet zijn, niet alleen 
voor het ontsluiten van kennis via moderne 
media zoals Facebook of Instagram, 
maar het moet ook leuk zijn om andere 
werknemers te bezoeken en te ‘ontmoeten’.

Technische	specifi	caties:
Youth York is een website www.youthyork.eu. 
Het heeft verschillende soorten toepassingen 
en functies, bijvoorbeeld een bibliotheekfunctie, 
een sociale media-functie, enz.
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Barometar Stavova is een hulpmiddel om 
discussies uit te lokken en om trainers en 
deelnemers een visuele representatie te geven 
van de houding van de groep ten opzichte 
van verschillende onderwerpen. Eerst kiezen 
deelnemers een avatar die hen online verte-
genwoordigt. De trainer doet een uitspraak 
en nodigt deelnemers uit om hun avatars op 
de lijn van overeenstemming te plaatsen op 
een canvas dat zichtbaar is voor iedereen. 
Tegelijkertijd is de chat-, audio- of video-
conferentie geopend. Tijdens de discussie 
kunnen deelnemers de positie van hun avatar 
veranderen. Trainers hebben zo een duidelijke 
visuele indicatie van de verandering. Op elk 
punt van de activiteit kan een PDF van het 
canvas worden opgeslagen voor de trainers.

Waarom deze tool:
Het idee van deze tool kwam van jeugdwer-
kers die zeer vertrouwd zijn met het gebruik 
van deze methode in offline instellingen om 
de houdingen en waarden van deelnemers te 
onderzoeken door zichzelf op een denkbeel-
dige lijn te plaatsen met verschillende niveaus 
van overeenstemming. De methode die 
bekend staat als ‘Waar sta je voor?’ Is bekend 
en wordt gebruikt in informeel onderwijs en 
jeugdwerk bij het verkennen van verschillende 
onderwerpen, het meest prominent in mensen-
rechteneducatie, en intercultureel leren, etc. 
Het voorstel om een educatieve online tool 

van deze methode te maken ontstond tijdens 
een hackathon-evenement georganiseerd door 
NAPOR in januari 2018, als onderdeel van dit 
project. Het team dat dit idee ontwikkelde, 
kreeg de eerste prijs van de jury. Met de prijs 
kon het team de tool verder ontwikkelen en 
distribueren.

De tool en jeugdwerktraining:
De tool biedt trainers in het jeugdwerkveld de 
mogelijkheid om een zeer populaire methode 
in informeel onderwijs te gebruiken in hun 
online cursussen. In een visuele weergave van 
de trainingsruimte positioneren deelnemers 
hun avatars op een plek die aangeeft of ze 
het eens of oneens zijn met een verklaring of 
vraag, met getypte tekst, video- of audiochat. 
Trainers en deelnemers krijgen de volledige 
ervaring van een online discussie.

Technische	specifi	caties:
De tool bevindt zich nog in de ontwikkelings-
fase, maar deze moet bruikbaar worden als 
onderdeel van cursussen die op verschillende 
platforms worden uitgevoerd, bijvoorbeeld 
Moodle, maar ook als zelfstandige tool.

 

http://www.napor.net/barometar 
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