
Klik & Tik
Verbeter je digitale vaardigheden



Digitale vaardigheden worden 
steeds belangrijker
Het regelen van geldzaken, werken met DigiD, 
inschrijven voor een sociale huurwoning, inzage 
krijgen in het pensioenoverzicht, steeds meer 
zaken worden via de computer en het internet 
geregeld.

Veel organisaties willen graag digitaal met klanten 
communiceren. De digitale alternatieven zijn 
namelijk goedkoper en sneller dan de traditionele 
kanalen. Zowel de landelijke als de gemeentelijke 
overheid wil de communicatie met burgers steeds 
meer digitaal laten verlopen.

Digitale vaardigheden worden ook steeds 
belangrijker op de werkvloer. Tegenwoordig 
verwacht bijna elke werkgever van zijn 
werknemers dat zij digitaal vaardig zijn. 

Digitaal vaardig worden met 
Klik & Tik
Klik & Tik is gemaakt voor mensen die geen of 
heel weinig kennis en ervaring hebben met de 
computer en het internet. Gebruikers leren met 
Klik & Tik zelfstandig of onder begeleiding om te 
gaan met de computer en het internet. 

Er zijn drie programma’s: Klik & Tik. De basis, Klik & 
Tik. Het internet op en Klik & Tik. Samen op ’t web. 
Gebruikers kunnen de programma’s achter elkaar 
of los van elkaar doorlopen. 

De programma’s staan op Oefenen.nl. De 
gebruiker krijgt informatie door middel van korte 
videofragmenten. Na elk videofragment kan de 
gebruiker direct aan de slag gaan met oefeningen.

Nieuwsgierig? Bekijk de promo’s of de demo’s op 
Oefenen.nl.

Bekijk de video en klik op het goede antwoord.

Mieke Brouwer wil bellen met 
haar zus in Australië. 
Welk sociale medium gebruikt ze?

WhatsApp

Skype

Facebook

De muis

Het beeldscherm

De computer

Luister en klik op het goede antwoord.



Klik & Tik. De basis leert de 
gebruiker in 21 hoofdstukken 
de basisfuncties van en de 
computer te gebruiken.

Deelnemers leren de computer
zelfstandig te gebruiken.

Voor wie?

Het programma is bedoeld 
voor mensen die nauwelijks of 
nog nooit (zelfstandig) met de 
computer gewerkt hebben.

Onderwerpen

computer aanzetten · typen · 
tekst aanpassen · kopen op het 
internet · e-mail versturen

Klik & Tik. Samen op ‘t 
web leert de gebruiker in 21 
hoofdstukken te werken met
sociale media.

Deelnemers leren een
webprofiel aan te maken en
foto’s, video’s en berichten te
plaatsen.

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor 
mensen die de weg weten op 
het internet, maar nog geen 
of nauwelijks ervaring hebben 
met social media.

Onderwerpen

social media · foto’s & video’s 
· berichten & reacties · profiel 
aanmaken · weblogs & links

Klik & Tik. Het internet op 
op leert de gebruiker in 6 
hoofdstukken de basisfuncties 
van het internet te gebruiken.

Deelnemers leren te navigeren,
e-mails te schrijven en te 
versturen.

Voor wie?

Het programma is bedoeld 
voor mensen die een computer 
kunnen bedienen, maar nog 
geen of nauwelijks ervaring 
hebben met het internet.

Onderwerpen

het internet op · websites 
bekijken · zoekmachines · 
e-mailen · formulieren invullen · 
downloaden

Aanvullend materiaal

Voor cursisten, docenten en intermediairs is het 
volgende materiaal beschikbaar:

•  Een werkboek met extra oefeningen.

•  Een docentenhandleiding met instructies.

•  Certificaten voor alle programma’s.

•  Instructiefilms: Hoe werkt internet? Hoe werkt  
e-mail en wat leer je met Klik & Tik?

•  Werkbladen ‘Allemaal Digitale 
Apparaten’ (ADA): werkbladen om 
te oefenen (licentie vereist).

•  Leerroutes Digitale Vaardigheden 
om methodisch/cursorisch te werken met de  
Klik & Tik-programma’s (deelnemers volgen en 
niveau verhogen (licentie vereist).



Oefenen.nl

Oefenen.nl is ontwikkeld voor laagopgeleide (jong)
volwassenen die hun basisvaardigheden op het 
gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden 
willen versterken en meer willen weten over 
onderwerpen zoals gezondheid, werk, opvoeding 
en geld.

Ga voor meer informatie naar www.oefenen.nl. 

Licenties

Organisaties met een licentie op Oefenen.nl 
krijgen toegang tot het Volgsysteem. Daarmee 
kunnen materialen voor deelnemers klaargezet 
worden en je kunt hun vorderingen volgen. 
Ook krijgen ze toegang tot extra materiaal, 
zoals werkbladen, docentenhandleidingen, 
didactiekfilms en leerroutes.

Wil je meer informatie over de licenties? Stuur dan 
een e-mail naar info@oefenen.nl. 

Thuis, op school of in 
de bibliotheek. 
Steeds meer mensen 
werken met de 
programma’s van 
Oefenen.nl. 

Klik & Tik. De basis is mogelijk gemaakt door een bijdrage via 

Stichting Lezen & Schrijven van het ministerie van OCW in het 

kader van het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015.  

Klik & Tik. Het internet op is mogelijk gemaakt door een 

bijdrage van het programma ‘Digivaardig & Digibewust’.  

Klik & Tik. Samen op ’t web is ontwikkeld met eigen middelen 

met een bijdrage van de Koninklijke Bibliotheek en ProBiblio.

Meer weten?

info@oefenen.nl
070 762 2 762
www.oefenen.nl


