Materiaal?
Check!

Hoe kies je de juiste toestellen en verbindingen?
Wow, het internet is echt een wonderlijke plek! Als je het juiste
materiaal en de juiste verbinding hebt om te surfen. Om er écht het
meeste uit te halen heb je nog een paar extra spullen nodig.
Wij leggen je uit waarom!

diggit

‘k kan
nie kiezen!
Computer, laptop, notebook, tablet, smartphone … Keuzestress!
Want wat kies je nu best?
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1 Een computer (of pc) is de grote broer, met een vast computerblok en een aparte
monitor. Die vind je meestal op kantoor en in huis. En kan je niet makkelijk onder je
arm meenemen.
2	Een laptop is kleiner en is een computer in één stuk. Zo kan je ‘m makkelijk meenemen,
bijvoorbeeld als je op reis gaat. Van sommige laptops kan je het scherm loskoppelen en als
tablet gebruiken.
3 Notebooks zijn nog kleiner en lichter. Meestal worden ze niet professioneel gebruikt,
maar om te surfen zijn ze perfect.
4 Een smartphone is een ‘slimme’ mini-zakcomputer die je ook kan gebruiken als telefoon. 		
Je kan ‘m overal mee naartoe nemen en zelfs in je broekzak steken.
5 Een tablet is weer iets groter en ideaal om filmpjes op te bekijken, te tekenen en te typen.
Of als smartphone vervanger voor mensen die dat schermpje echt veel te klein vinden.

Smartphone
in opmars
Voor het eerst zijn er meer 65-plussers met een smartphone dan met
een ‘oude’ gsm. Vorig jaar had ongeveer de helft van de senioren nu
een slimme telefoon. Er is dus toch nog wat werk aan de winkel om de
andere helft over de drempel te helpen.
Klaar om samen
de spurt in te zetten
en hen bij te benen?
Desnoods met een
wandelstok!
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Maak de
connectie
Je hebt je favo toestel te pakken. Tijd om je
apparaat te verbinden met het internet. Maar kies je
dan voor wifi, 3G of 4G? Weeral keuzestress, zeg!

n lokaal,
Wifi gebruikt ee
k en heeft de
draadloos netwer
en nadelen:
volgende voorik
Voor wifi verbru
’t
je geen data, en
r.
is dus goedkope
in een
Wifi kan je maar
bruiken,
beperkte zone ge
schermd,
en is niet altijd be
tten met
dus moet je ople
t.
de info die je deel
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-

3G of 4G gebruikt het
mobiel telefonienetwerk en
heeft ook voor- en nadelen:

+
-

3G of 4G vind je bijna overal,
zeker in België. Met 4G kan
je razendsnel surfen.
3G en 4G verbruiken data.
Dit kan snel oplopen, dus
oppassen geblazen!

Dus: de keuze hangt af van waar je bent
en van wat je nodig hebt. Wel cool dat je
allebei de opties hebt, niet!?

In de
startblokken
Als je je smartphone of tablet en je verbinding gekozen hebt, kan je eindelijk
van start! Alleen al op het ‘home screen’ kan je heel wat dingen doen.
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Bellen, bellen, bellen

2

E-mails sturen

3

Je fav muziek beluisteren

4

Je instellingen van je smartphone 		
en al je apps aanpassen

5

Dring! Je wekker instellen om op 		
tijd naar school te gaan. Of met
de stopwatch je beste tijd meten!
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Foto’s en selfies maken

7

Al je dates plannen

8

Sms’jes sturen (al is dat zoooo 		
outdated!)

9

Het weer voor de komende
dagen effe checken
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10	Je gedachten en lijstjes
neerpennen
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Genoeg om je urenlang

bezig te houden
1

2

3

Say
cheese!
De meest gebruikte functie op je smartphone is
foto’s maken.
Met gekke bekken, selfies, teamies, op leuke plekjes, …
Dat allemaal met een camera van topkwaliteit!
En omdat gewoon toch maar gewoon is,
kan je je foto’s ook bewerken. Dat doe je zo:
1 	Klik op het ‘home screen’ op ‘Foto’s’ en
kies de foto die je wil bewerken.
2 Als je nu op ‘Wijzigen’ klikt, krijg je de opties te zien.

Knipknipknip

Staat er iemand net naast
je perfecte selfie een lelijk
gezicht te trekken? Of wil je
niet dat iedereen weet dat
je die supercoole foto in de
badkamer van de bomma
gemaakt hebt? Dan kan je
het deel van de foto dat je
niet wil zien eraf knippen.

#nofilter?

Laat je foto er in één klik
uitzien alsof hij door een
topfotograaf gemaakt is met
alle soorten filters: blauw
licht, zachte kleuren, zwartwit … you name it!

Pimp it up!

Veel smartphones hebben
zelfs een functie die al het
werk voor jou doet! Klik op
deze knop en je foto ziet er
meteen beter uit dan ooit
tevoren. Lekker lui.

Let’s go crazy!
Je foto hoeft er natuurlijk niet altijd perfect uit te zien … soms wil je liever
een knotsgekke look! Instagram, Facebook, TikTok en Snapchat hebben
allemaal filters, stickers en emoji’s om je selfies mee op te pimpen.

Wil je toch nog iets anders?
Dan bestaan er ook keiveel apps speciaal
om je foto’s te bewerken! Let wel op dat
de apps zeker gratis zijn en niet stiekem al
je gegevens proberen te verzamelen.

#nofilter!
De apps die jij kan down
loaden,
hebben anderen natu
urlijk ook.
En dus kan iedereen di
e je op
social media ziet niet
alleen een
hondjesfilter gebruike
n, maar ook
een perfecte huid of ee
n superfit
lichaam photoshoppen
. Niks mis
mee, natuurlijk. Maar
hou er wel
rekening mee als je hu
n foto’s ziet
en je wordt er een beet
je onzeker
van .. Jij bent superleuk
zoals je
zelf bent, #nofilter. Ve
rgelijken
heeft dus echt geen zin
!

Lights, camera,
action!
Ok, foto’s maken kan je al! Maar wat met video?
Ook filmpjes maken is met een smartphone of tablet gelukkig supermakkelijk!
En daarna kan je ze natuurlijk delen met al je besties.

Video

Ga naar je camera-app en
klik dan op ‘video’. Nu kan je
kiezen of je filmt wat er voor
je camera staat, of de camera
omdraait om jezelf te filmen.
Klaar voor opname? Dan
druk je op de knop en ga je
aan de slag!

Slowmotion

Ga je een spectaculaire
stunt doen, of wil je de
kamer binnenwandelen
als Beyoncé? Dan heb je
slowmotion nodig! Druk op
‘slowmotion’ en start de
opname. Terwijl je opneemt
ziet alles er normaal uit,
maar wanneer je het filmpje
afspeelt zal je zien dat het
beeld supervertraagd is.

Tips voor supertoffe filmpjes

Timelapse

Wil je het omgekeerde doen,
en de tijd sneller laten gaan?
Bijvoorbeeld om te laten zien
hoe hard je getraind hebt voor
een trick shot? Installeer je
smartphone dan ergens waar
hij stabiel kan blijven staan en
klik op ‘timelapse’. Zo maak
je een versneld filmpje dat
een lange tijd vastlegt. Moet je
zeker ’s proberen!

• S
 preek luid en duidelijk, zodat
je kijkers goed kunnen horen
wat je te zeggen of te zingen heb
t.
•	Film je jezelf? Zorg dan dat de
zon niet in je rug staat.
Tenzij je op een schaduw wil lijke
n, natuurlijk!
•	Hou je smartphone liefst horizo
ntaal, dan zijn de beelden mooie
r en
makkelijker te bekijken. Een film
kijk je toch ook niet verticaal, duh
!?

Video-apps en
video’s in apps
Je kan ook op heel wat social media video’s opnemen in de app zelf.
Dan hoef je zelfs niet naar je camera-app toe te gaan. Vaak kan je er ook
filters, stickers en emoji’s aan toevoegen.

Net als voor foto’s bestaan
er ook voor filmpjes
speciale apps, die je helpen
om nog beter te filmen
en zelfs te monteren,
zoals VSCO, Unfold, ...

Special FX

Soms zie je vide
o’s met
supercoole effec
ten, die
heel ingewikkeld
lijken.
Maar dat is echt
niet altijd
zo! Zoek eens ‘cam
era
effects’ of ‘smar
tphone
video hacks’ op
YouTube
en leer zelf hoe
je echte
wow-video’s kan
maken.

VSCO

Unfold

Space voor
de WizzKids
Een gewaarschuwde kid …
… is er tien waard!

Welke methode je ook kiest, pas altijd op hoe je foto’s verspreidt en welke foto’s je deelt.
Een beetje gezond boerenverstand, eigenlijk:
•	Zet nooit foto’s online van mensen die er geen toestemming voor gegeven hebben.
•	Zet nooit schokkende foto’s online.
•	Hou er altijd rekening mee dat je foto’s verspreid kunnen worden.
•	Als iemand anders de foto maakte, toch best even checken of het ok is dat jij die deelt
onder je eigen naam.
[enne …. dat is ook ’t geval voor video’s hé!]

Jouw wil is wet

Maak alleen filmpjes
die je zelf leuk en OK
vindt.
Zet iemand je onder dr
uk om jezelf te filmen
of word je
uitgedaagd voor een
challenge die je eng vin
dt? Laat
het dan altijd aan een
vertrouwenspersoon
weten!

Tip:

jezelf de vraag
Voor je iets deelt, stel
opa zou laten
of je dit aan je oma of
ja: niet twijfelen
zien. Is het antwoord
g. Bekruipt de
want #sharingiscarin
aar zo …
twijfel je, laat dan m

Can you diggit?
Yes, you can!

