
Klik & Tik
Verbeter je digitale vaardigheden



Digitaal meedoen steeds 
belangrijker
Internetbankieren, inloggen met DigiD, 
een afspraak maken bij de gemeente, 
je pensioenoverzicht controleren, 
belastingaangifte doen, solliciteren of 
een cv maken. Steeds meer zaken worden 
via de computer op internet geregeld. 
Dat vraagt om digitale vaardigheden. Met 
de oefenprogramma’s Klik & Tik leer je 
zelfstandig of onder begeleiding omgaan met 
een computer of tablet en met het internet.

Stapsgewijs leren met Klik & Tik

Klik & Tik is gemaakt voor iedereen die weinig 
kennis heeft van een computer of tablet. En 
geen ervaring heeft op internet. Je leert in 
stapjes digitale basisvaardigheden. Dus een 
computer of tablet aan- en uitzetten, omgaan 
met de muis, klikken, slepen, scrollen. Daarna 
ga je het internet op. Om websites te zoeken, 
iets te kopen, een reisje te boeken of foto’s te 
uploaden. 

Er zijn vijf programma’s: Klik & Tik. De start, 
Klik & Tik. De basis, Klik & Tik. Het internet 
op, Klik & Tik. Samen op ’t web, Klik & Tik. De 
tablet.

De programma’s staan op Oefenen.nl en kun 
je achter elkaar of los van elkaar doorlopen. 
Je krijgt informatie door middel van korte 
videofragmenten. Na elk videofragment kun 
je direct met de oefeningen aan de slag gaan. 
Nieuwsgierig? Bekijk de promo’s of de demo’s 
op Oefenen.nl. 

Klik & Tik. De start
Webhulp Jomi legt in makkelijk 
taalgebruik uit hoe de 
computer werkt

Voor wie?
Iedereen met een andere 
taalachtergrond (NT2) en 
Nederlandssprekenden die 
moeite hebben met lezen en 
schrijven

Wat leer je?
• computer aan- en uitzetten 

geluid regelen 
• koptelefoon aansluiten 

omgaan met de muis/
touchpad klikken 

• slepen 
• scrollen 
• typen 
• naar internet gaan

Klik & Tik. De basis 
Basisfuncties van de computer 
leren en zelfstandig gebruiken

Voor wie?
Iedereen die nauwelijks of 
nog nooit (zelfstandig) met de 
computer heeft gewerkt

Wat leer je?
• computer aanzetten
• typen
• tekst aanpassen 
• kopen op het internet
• e-mailen

De muis

Het beeldscherm

De computer

Luister en klik op het goede antwoord.

Vertaald in Arabisch
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Punten halen & certificaten

Door te oefenen, haal je punten op Oefenen.nl.  
En met die punten verdien je badges 
(plaatjes). Voor elke gemaakte oefening, krijg 
je punten. En bonuspunten als je een module, 
een hoofdstuk of een programma afmaakt. Het 
puntensysteem stimuleert iemand om verder te 
gaan met oefenen. Als je alle oefeningen van 
een programma hebt gemaakt, ontvang je een 
certificaat. 



Klik & Tik. Het internet op 
Basisfuncties van het internet 
gebruiken

Voor wie?
Iedereen die een computer kan 
bedienen, maar nog geen of 
nauwelijks ervaring heeft met 
internet

Wat leer je?
• op internet gaan
• navigeren
• websites bekijken
• zoekmachines gebruiken
• e-mailen
• formulieren invullen
• downloaden

Klik & Tik. De tablet 
Werken met de tablet (iPad of 
Android)

Voor wie?
Iedereen die wil leren werken 
met een tablet

Wat leer je?
• tablet aan- en uitzetten 

geluid regelen
• vegen
• in- en uitzoomen
• wat zijn apps en  

hoe gebruik je ze
• op internet gaan
• e-mailen
• foto’s en films
• wifi
• veiligheid

Klik & Tik. Samen op ‘t web 
Werken met sociale media

Voor wie?
Iedereen die de weg weet 
op internet, maar geen of 
nauwelijks ervaring heeft met 
social media

Wat leer je?
• werken met sociale media
• foto’s en video’s plaatsen
• berichten en reacties 

plaatsen 
• profiel aanmaken

Aanvullend materiaal

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

• instructiefilms ‘Hoe werkt 
internet?’, ‘Hoe werkt e-mail?’

• docentenhandleiding met 
instructies 

• werkbladen ‘Allemaal  
digitale apparaten’ over 
geldautomaat, bloeddrukmeter, 
parkeerautomaat

• certificaten voor alle 
programma’s

• leerroutes ‘Digitale 
vaardigheden’ met filmpjes 
en oefenmateriaal over 
internetbankieren, reizen met   
OV-chipkaart, betalen met Ideal

• werkboek met uitleg en extra 
oefeningen over Klik & Tik. De 
basis, Het internet op, Samen 
op ‘t web 

• werkboek bij Klik & Tik. De 
tablet (iPad of Android) met 
uitleg en extra oefeningen
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App Samen Leren
In de app Samen leren oefen je samen  
met maximaal vier spelers verder met  
Klik & Tik. Je beantwoordt vragen over  
veilig op internet, berichten delen en  
met respect op sociale media. Download  
de app Samen leren in de App Store  
en in Google Play. 

Werkboek bestellen

Werkboeken van  
Klik & Tik bestel je bij 
Uitgeverij Eenvoudig 
Communiceren via 
eenvoudigcommuniceren.nl  



Oefenen.nl

Oefenen.nl is de plek waar iedereen zijn 
basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen 
en digitale vaardigheden kan versterken. Of kan 
oefenen met programma’s over gezondheid, werk, 
opvoeding en geld. 

Meer informatie? Ga naar oefenen.nl. 

Licenties

Organisaties met een licentie op Oefenen.nl 
kunnen gebruik maken van het Volgsysteem. 
Zo kunnen begeleiders materialen voor 
deelnemers klaarzetten en hun vorderingen 
volgen. 

Wil je meer informatie over een licentie?  
Bel 070 762 2 762. 

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

Klik & Tik. De start is mogelijk gemaakt door bijdragen van ING Nederland Fonds, 
Netrex Internet Solutions en Oefenen.nl. De Koninklijke Bibliotheek maakte de 
vertaling mogelijk. Het programma is ontwikkeld door Netrex. 

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 en met bijdragen van 
de Koninklijke Bibliotheek en ProBiblio. 

Klik & Tik. De tablet is mogelijk gemaakt door bijdragen van Rabobank Foundation, 
het maatschappelijk fonds van de Rabobank, en Oefenen.nl. Het werkboek is mede 
mogelijk gemaakt door Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. 

Meer weten?

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


