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VERSLAG EDUCATIEVE OF CULTURELE ACTIVITEIT
AFDELING: Vief Brugge Onbegrensd
IN SAMENWERKING MET: Liberale Mutualiteit Brugge
DATUM ACTIVITEIT: 19 april 2018
PLAATS: Albert Claeszaal, LM, Revillpark 1, 8000 Brugge
AANVANG: 14.00 u.
EINDE: 16.30 u.
VERANTWOORDELIJKEN: bestuur
SPREKER: Linde Meirlaen
DESKUNDIGHEID SPREKER: educatief medewerkster Vief vzw
AANTAL AANWEZIGEN: 14
TITEL VAN DE ACTIVITEIT: het digitale ABC
VERSLAG MET BETREKKING TOT DE EDUCATIEVE WAARDE VAN DE ACTIVITEIT
De enthousiaste voordrachtgeefster laat ons deelnemen aan deze leerrijke voordracht door
per deelnemer aan een rad met het alfabet te draaien op haar smartphone om terminologie
uit de digitale wereld te selecteren. Daarover geeft Linde dan meer uitleg aan de
toehoorders. Samen met haar collega, Lotte Dierkens, heeft ze bovendien een 10 pagina’s
tellende brochure opgemaakt die verhelderende informatie geeft over heel wat digitale
termen.
Volgende termen worden gekozen, waarover wij de nodige uitleg krijgen:
Nickname: gebruik van een valse naam op de sociale media om anoniem te blijven.
Widgets: ook wel gadgets genoemd, zijn kleine programma’s met een specifieke functie op
het eerste scherm van een smartphone, zoals een kalender, een klokje of een nieuwslezer.
Bitcoin: een virtuele munt die alleen online bestaat en waarmee je kan betalen op internet
en in enkele winkels in België.
Vloggen: is een vorm van bloggen, een soort geschreven dagboek op het internet, maar
dan met een video die meestal gedeeld en bekeken wordt via Youtube, de sociale media
van filmpjes op Google, die je daar gratis kunt plaatsen, aangevuld met advertenties; als
je filmpje veel bekeken wordt, kan je op die manier geld verdienen.
Imac: een computer van Apple (minder populair) met besturingssysteem Android, Ios en
Windows.
Ipad: tablet van Apple
Iphone: smartphone van Apple
Ipod: klein apparaat van Apple om digitale muziekbestanden en soms ook videobestanden
af te spelen.
Add blocker: een programma dat je moet installeren op je pc om te voorkomen dat de
gebruiker advertenties en reclame op het internet te zien krijgt.
LinkedIn: het grootste zakelijke sociaal netwerk van de wereld, waar werkende mensen
zakelijke contacten kunnen opdoen en een andere baan zoeken; als je een account
(e-mailadres met wachtwoord) aanmaakt op LinkedIn, staat dit gelijk met lidmaatschap op
dit sociaal medium.
Hyperlink: link of koppeling, bestaande uit tekst of een afbeelding, waarop geklikt kan
worden om naar een andere webpagina te gaan.

2
Yahoo: dit is een browser of zoekmachine, waar je opzoekingen kan doen op het internet.
Andere zoekmachines zijn Bing, Firefox, Google chroome en Internet Explorer van
Microsoft.
Applicatie of app: dit is een klein computerprogramma op je smartphone of tablet of
computer.
PDF of portable document format: een foto of een document als foto vastleggen,
waaraan je geen wijzigingen meer kan aanbrengen.
Configuratie: de samenstelling van de computer (hardware en software) of de instellingen
op je pc, zoals het lettertype.
Gigabyte of GB: de opslagcapaciteit van je harde schijf, geheugenkaart of usb-stick,
waarvan een deel naar het besturingssysteem gaat. Een gigabyte is gelijk aan 1000
megabytes.
GIF of Graphics Interchange Format: dit is een bestandsindeling voor digitale
afbeeldingen, zoals eenvoudige illustraties of logo’s, die te herkennen zijn aan de
bestandsextensie “gif”. Nu worden dikwijls kleine gif-bestandjes gebruikt om emoties uit te
drukken of je mening weer te geven in een chatbericht of op sociale media, zoals een
“smilie”.
Hashtag: het hekje of spoorwegteken is een label dat alle berichten verzamelt over een
bepaald thema. Dit wordt veel gebruikt op Twitter, Instagram en Facebook.
Pop-up: een klein, tijdelijk venster dat verschijnt boven op het actieve venster, met
reclame of informatie aan de gebruiker of als een e-mail binnenkomt.
Ransomeware: is een vorm van malware of kwaadaardige of malicious software of een
chantagemethode op internet. De bestanden op pc worden geaffecteerd door een virus dat
de programma’s blokkeert. Na betaling van een aanzienlijk bedrag aan de “gijzelaars” of
hackers ontvang je de sleutel om de bestanden weer te kunnen openen. Een goed
antivirusprogramma kan ransomware via onveilige websites bestrijden.
Streamen: bekijken van bestanden zonder ze te downloaden.
Hotspot: een plek waar draadloos, mobiel internet (Wifi) gratis of tegen betaling wordt
aangeboden aan het publiek voor gebruik van laptop, tablet of smartphone, meestal op
vliegvelden, in cafés, in hotels of op campings.
QR-code of Quick response: is een moderne variant van de streepjescode. Het is een
vierkant dat is opgebouwd uit zwarte en witte blokjes. De QR-code scan je met de camera
op je smartphone en daardoor word je naar de gewenste info gestuurd. Vaak zijn dat
URL’s. Vervolgens toont de browser van het apparaat de bijbehorende website. Zo hoort bij
een Joyn-klantenkaart een QR-code om punten te verzamelen bij een handelaar of een
horecazaak, zodat je bij die commerçanten een voordeel of korting kunt krijgen.
Facebook: sociaal netwerksite om met vrienden en familie in contact te treden via het
posten en liken van berichten, foto’s en video’s. Je wordt lid van facebook door een account
te maken met je e-mailadres en een wachtwoord. Veel bedrijven zijn ook actief op
facebook om contact te leggen met klanten.
Whatsapp: dit is een applicatie die je kunt installeren op je smartphone om te
communiceren via internet door berichten te sturen of te (video)bellen; groepsgesprekken
zijn ook mogelijk.
Instagram: sociaal netwerksite gebaseerd op delen van foto’s en thema’s via hashtags. Je
wordt lid van Instagram door een account te maken met je e-mailadres en een
wachtwoord. Je kan commentaar geven over de foto’s die je ziet of ze liken door een hartje
te posten.
Doccle: is een online, digitaal archief op internet, waar je documenten van verschillende
partners kunt ontvangen en veilig bewaren, zoals een factuur, een bankdocument of een
loonbrief. Je kan facturen ook betalen via doccle.
Tijdens de pauze met koffie of thee met cakejes en paaseitjes praten wij na over de vele
nieuwe wetenswaardigheden die wij opgestoken hebben, zodat wij beter en goed ingelicht
aan het sociale leven kunnen deelnemen.

