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#digistage 

 

Dit overzicht is een aanzet om ide

gedurende beroepsopleidingen. U

neem hen niet op of vraag om to

 

 

Digimedia Functie

Mobiele telefoon Memorecorder 

 Video 

 Video 

 Video 

 Foto 

 Timer 

 Audio 

Gebruik #digimedia in stages als ond

het leren en werken 
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eeën te verzamelen over het gebruik van social m

Uitgangspunt bij elk gebruik is de privacy van clië

oestemming.  

Functie Gebruik Leeropbrengst

emorecorder / video Houden van interviews 

met collega’s ( en 

cliënten) over 

praktijkvragen. 

Storytelling 

Leren 

vragen, meningen 

vergelijken, eigen visie 

vormen

 Filmen van collega bij 

instructie 

Nakijken hoe de 

handeling ook alweer 

ging

voo

 Zichzelf laten filmen in 

praktijksituaties en 

inbrengen in 

werkbegeleiding 

Werkbegeleiding aan 

de hand van concrete 

situatie

 Zelf voor collega’s een 

instructiefilmpje maken 

Nadenken 

uitleg van een 

handeling

coll

Foto’s maken van 

zaken die opvallen in 

inrichting bijvoorbeeld 

Nadenken 

in een organisatie; 

verschillen met thuis 

wonen

 Timer inzetten als een 

klus binnen een 

bepaalde tijd gedaan 

moet kunnen zijn 

Time

 Podcast maken van 

persoonlijke ervaringen 

tijdens stage 

Ref

han

1 

dersteuning bij 

media tijdens stages 

ënten / bewoners: 

Leeropbrengst 

eren van formuleren 

vragen, meningen 

vergelijken, eigen visie 

ormen 

Nakijken hoe de 

handeling ook alweer 

ging. Leren van 

ordoen. 

Werkbegeleiding aan 

de hand van concrete 

situatie 

adenken over beste 

uitleg van een 

handeling aan een 

lega 

adenken over wonen 

in een organisatie; 

verschillen met thuis 

wonen 

Time-management 

flecteren op eigen 

ndelen 
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Twitter / facebook 

krabbel 

 Formuleren 

leeropbrengst van de 

dag (een klas kan 

hiervoor ook eigen # 

afspreken, dan kunnen 

zij ook op elkaars 

leeropbrengst 

reageren) 

Elke stagedag positief 

afsluiten met een 

getwitterde eigen 

leeropbrengst 

 #durftevragen #dtv Formuleren van vragen 

die opkomen uit de 

stage en waar student 

/ begeleider meer over 

willen weten 

Netwerken, op zoek 

gaan naar antwoorden 

op vragen uit het vak 

 # “congres” Volg eens een congres 

via de # van dat 

congres 

Leren van anderen op 

afstand tijdens een 

vakinhoudelijk congres 

    

Weblog 

(www.blogger.com) 

/ facebook 

Een klas kan wellicht 

een eigen 

weblogpagina 

aanmaken en zo 

elkaar’s weblogs / 

ervaringen lezen 

Beschrijven van 

persoonlijke stage-

ervaringen (bijv. aan 

de hand van concrete 

vragen van 

werkbegeleider) 

Reflectie op stage en 

eigen handelen 

    

    

Youtube Op telefoon / internet Zoeken naar filmpjes 

over doelgroep van de 

stage 

Wat laten anderen zien 

over werken met deze 

doelgroep? Wat vind je 

daarvan? 

Wat betekent dat voor 

jouw handelen? 

    

    

LinkedIn.com / 

Facebook 

 Zoeken naar 

interessante groepen / 

personen: met wie zou 

jij in contact willen 

komen? 

Op zoek naar “helden” 

Op zoek naar 

interessante 

beroepsgenoten binnen 

en buiten het 

leerbedrijf. Wanneer is 

iemand een voorbeeld 

/ interessant voor jou? 

Wat kun je daarvan 

leren?  
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Delicious.com / 

diigo.com 

 

 Zoeken, verzamelen en 

lezen van 

vakinformatie via het 

web. Je kunt ook als 

team een delicious 

aanmaken en vullen.  

Niet alleen voor de 

student, ook voor hele 

team: samen 

verzamelen en 

bespreken van 

vakinhoudelijke 

weblogs / websites 

  Zoeken, contact leggen 

en bevragen (via 

email) van inhoudelijk 

collega’s via hun 

weblogs / websites 

Vinden en leren van 

ervaren collega’s. 

 

    

Mindmeister.com Mindmap maken Samen met 

werkbegeleider of 

alleen mindmap maken 

in reflecties 

Leeropbrengst in beeld 

brengen en analyseren 

    

    

    

 


