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Een zoekmachine gebruiken

Wat leer je?
Je leert wat een zoekmachine is. Je leert hoe je iets kunt zoeken op het 
internet.

Je leert bijvoorbeeld zoeken naar een recept, de openingstijden van een 
winkel, het telefoonnummer of een kapper bij jou in de buurt. 
De meeste mensen gebruiken de zoekmachine Google.

ZO GEBRUIK JE EEN ZOEKMACHINE
• Ga naar de website: www.google.nl
 Klik op de zoekbalk. 

• Typ een woord in de zoekbalk. Bijvoorbeeld: kapper

 Klik daarna op enter. 
 Je ziet nu hoeveel zoekresultaten er zijn.

• Zoek je een kapper in jouw woonplaats? Typ dan ook je woonplaats.
 Bijvoorbeeld: kapper Haarlem 

 Klik daarna op enter. Je ziet nu hoeveel zoekresultaten er zijn.

•  Zoek je een kapper bij jou in de wijk? Typ dan bijvoorbeeld: kapper 
Haarlem Noord

 Je ziet nu hoeveel zoekresultaten er zijn.
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kapper

kapper Haarlem

kapper Haarlem Noord
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Oefensuggesties begeleider

1.   Ga oefenen met een zoekmachine. De meest gebruikelijke zoekmachines zijn Google en Bing.

  Weet de deelnemer hoe hij het makkelijkst bij de zoekmachine komt? Dit is per apparaat 

anders. Laat de deelnemer op zijn apparaat zoeken of zoek samen. Bij veel smartphones staat 

er al een zoekbalk op het beginscherm. Anders kom je er door de internetbrowser te openen, 

en ga je naar: www.google.nl.

 Belangrijk is dat de deelnemer weet hoe het werkt op zijn eigen apparaat.

2.   Als het goed gaat, laat de deelnemer dan ook een keer op een ander apparaat oefenen, zodat 

hij kan ervaren dat het overal hetzelfde is.

3.  Laat de deelnemer een zoekopdracht kiezen. Waar wil hij meer informatie over? 

4.   Laat de deelnemer ervaren dat een hele algemene zoekopdracht heel veel resultaten geeft. 

Vraag vervolgens of hij ideeën heeft om de zoekopdracht specifieker te maken. Laat die 

uitproberen/ervaren. Bespreek verschillende opties.

5.  Bespreek vervolgens dat verschillende zoektermen ook meerdere resultaten kunnen opleveren. 

Denk bijvoorbeeld aan het woord muis. Zoek je informatie over het dier of over een computer-

muis of over de muis van je hand? Kan de deelnemer hier voorbeelden bij bedenken?

Een zoekmachine gebruiken
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Staat er  adv.  Voor het adres van de website?
Dit betekent dat het een advertentie is. Bijvoorbeeld van een winkel.

Heb je een website uitgekozen? 
Klik dan op het resultaat om de website te openen. 

BASIS 1 | WEBSITES | Resultaten van een zoekopdracht

De resultaten van een zoekopdracht

Wat leer je?
Je leert wat je kunt doen met de resultaten van een zoekopdracht. 

Na een zoekopdracht krijg je een lijst met resultaten. 
Dit zijn websites die horen bij wat jij zoekt. 
De resultaten bovenaan de lijst zijn de websites die het beste passen bij 
jouw zoekopdracht.

VOORBEELD
Per resultaat:
  Bovenaan staat informatie in blauwe letters. 
 Bijvoorbeeld: Klassieke tomatensoep.

 Hieronder staat het adres van de website.

 Daaronder staat meer informatie over wat je kunt vinden op de website.

1

1

2

2

3

3



www.taalvoorhetleven.nl

BASIS 1 | WEBSITES | Resultaten van een zoekopdracht

Oefensuggesties begeleider

1.   Ga oefenen met een zoekmachine. Vraag de deelnemer hoe hij het makkelijkst bij de 

zoekmachine komt. Dit is per apparaat anders. Belangrijk is dat de deelnemer weet hoe het 

werkt op zijn eigen apparaat.

2.  Vraag de deelnemer een zoekopdracht te kiezen. 

  Hebben jullie met de kaart over zoekopdachten gewerkt, dan kun je die zoekopdracht 

gebruiken. Bekijk samen de resultaten. Zijn het er veel? Waar zie je dat?

3.   Bekijk de resultaten samen met de deelnemer en vraag waar hij denkt dat hij het beste kan 

beginnen. 

4.  Bekijk dan samen de bovenste resultaten. Zijn het advertenties? Herkent de deelnemer die?

5.   Bekijk welke resultaten er nog meer zijn. Probeer in te schatten wat voor websites dit kunnen 

zijn. 

6.  Laat de deelnemer een resultaat aanklikken. Is dit waar de deelnemer naar op zoek was? 

 Bespreek dit. 

7.   Zijn het veel uiteenlopende resultaten? Laat dan de deelnemer bedenken hoe hij de 

zoekopdracht zou kunnen aanpassen/veranderen. En laat er een paar proberen. 

8.   Als het goed gaat, laat de deelnemer dan ook een keer op een ander apparaat oefenen, zodat 

hij kan ervaren dat het overal hetzelfde is.

De resultaten van een zoekopdracht



www.taalvoorhetleven.nl

BASIS 1 | WEBSITES | Website vinden

Een website vinden

Wat leer je?
Je leert hoe je een website kunt vinden op internet. 

Soms zie je het adres van een website ergens staan. 
Bijvoorbeeld op een poster, in een reclame of in een krant. 
Als je deze website wilt bekijken dan kun je het adres intypen.

ZO VIND JE EEN WEBSITE 
Open het internet. 

Bovenin de pagina zie je een adresbalk, daar kun je het adres van de 
website invullen.
Klik op de adresbalk.

Typ het adres van de website.
Klik daarna op enter.

www.nu.nl
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BASIS 1 | WEBSITES | Website vinden

Oefensuggesties begeleider

1.   Vraag of de deelnemer weleens zelf een adres van een website heeft ingevoerd. Moet hij dat 

steeds doen of onthoudt de computer het adres? Wat is de ervaring van de deelnemer?

  De meeste computers slaan adressen van websites op in het geheugen. Je hoeft ze dus alleen 

de eerste keer in te typen.

2.   Van grote winkels of organisaties kun je het webadres makkelijk bedenken. Zoals www.hema.nl 

of www.nu.nl of www.amsterdam.nl.

  Welke kent de deelnemer? Laat de deelnemer vervolgens bepalen welke websites hij zou willen 

bezoeken.  

3.   Je kunt niet alle sites op die manier vinden, heeft de deelnemer daar ervaring mee? Soms heeft 

een website een andere naam (adres) dan je zou verwachten.  

  Je kunt dan het beste een zoekmachine gebruiken, bijvoorbeeld Google of Bing. Informatie 

hierover vind je op digitaalkaart: ‘Een zoekmachine gebruiken’.

Een website vinden
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IN | WEBSITES | Veilige websites

Veilige websites (1)

Wat leer je?
Je leert wat een veilige website is.

Je hebt veel soorten websites. 
Soms wil je iets betalen. 
Soms moet je iets over jezelf invullen. 
Kijk dan of een website veilig is.

ZO HERKEN JE EEN VEILIGE WEBSITE 
Kijk naar het adres van de website in de adresbalk.

Zie je een slotje?

Zie je https voor het adres van de website staan?

Zie je veilig?

Of zie je beveiligd?

Dan is het een veilige website. 
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IN | WEBSITES | Veilige websites

Oefensuggesties begeleider

1.   Bij iedere browser ziet het slotje en het webadres er anders uit. Kijk dus op de browser en het 

apparaat dat de deelnemer het meest gebruikt. 

2.   Bekijk samen een aantal websites bijvoorbeeld de website van de bank van de deelnemer, van 

de gemeente waar hij woont. Laat de deelnemer het adres van de website bekijken en kijken of 

die veilig is. Laat het slotje of https:// aanwijzen.

Veilige websites (1)
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BASIS 1 | WEBSITES | Veilige websites

Veilige websites (2)

Wat leer je?
Je leert wat een veilige website is. 
Je leert in welke situaties een veilige website belangrijk is. 

1.  Veilige websites gebruik je voor betalingen.
 Je ingevulde bankgevens zijn niet voor anderen te zien.
 Als je bijvoorbeeld iets bestelt in een webwinkel. 

2.  Op een veilige website kun je je persoonlijke gegevens invullen.
 Je adresgegevens zijn niet voor anderen te zien.
 Als je je bijvoorbeeld wilt inschrijven bij de bilbiotheek.

3.  Op een veilige website kun je informatie zoeken.
 Anderen kunnen dan niet zien wat jij opgezocht hebt.
 Bijvoorbeeld informatie over je gezondheid. 

Jouw gegevens zijn beschermd op een veilige website. 
Andere mensen kunnen niet zien wat jij op die website invult. 
Ze weten ook niet dat jij die website bekijkt. 
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BASIS 1 | WEBSITES | Veilige websites

Oefensuggesties begeleider

1.   Bespreek dat een veilige website betekent dat er veilig/vertrouwelijk omgegaan wordt met de 

gegevens die jij verstuurt via die website.

2.  Heeft de deelnemer wel eens iets betaald op het internet? Of een formulier ingevuld?

3.  Weet de deelnemer iets over veilige websites? Heeft hij er iets over gehoord? 

4.   Wat wil de deelnemer graag online doen? Bij welke dingen is veiligheid belangrijk?

5.   Laat de deelnemer een lijst maken en ga dan online zoeken naar websites. Beoordeel samen of 

deze veilig zijn.

6.   Bespreek dat als een website veilig is, dat niets zegt over de betrouwbaarheid van de bron van 

de informatie die op die website staat. Ook niet over de betrouwbaarheid van een webwinkel. 

Veilig betekent alleen dat er goed met persoonlijke gegevens wordt omgegaan. 

Veilige websites (2)



www.taalvoorhetleven.nl

BASIS 1 | WEBSITES | Informatie op een website

Informatie op een website

Wat leer je?
Je leert kijken naar informatie op een website. 
Je leert kijken waar deze informatie vandaan komt. 

Iedereen kan een website maken. Iedereen kan dus iets schrijven op het 
internet. 
Als je informatie leest op het internet, kun je kijken waar deze informatie 
vandaan komt. 

VOORBEELD
Een website van een krant.

Een website van een fietsenwinkel.

Een website die producten met elkaar vergelijkt.
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BASIS 1 | WEBSITES | Informatie op een website

Oefensuggesties begeleider

1.   Vraag de deelnemer welke informatie hij zou willen zoeken op het internet. Zoek samen de 

informatie op. Bekijk een paar resultaten. Wat is de bron?

2.  Bekijk samen een aantal websites. Vraag steeds aan de deelnemer of hij een idee heeft van wie 

de website is. 

3.   Bekijk samen hoe je kunt zien door wie de website gemaakt is. Deze informatie kun je vaak 

vinden helemaal bovenaan of juist helemaal onderaan de pagina. 

4.  Bespreek samen de volgende situatie: Stel: je wilt een nieuwe koelkast kopen.

  Van wie wil je dan informatie: Van een vriend/vriendin. Van de verkoper. Van mensen die ook 

zo’n koelkast hebben. Van een organisatie die koelkasten heeft vergeleken…

  Wat denk je… is al die informatie hetzelfde? Welke informatie kun je op het internet vinden? 

Welke informatie vindt de deelnemer betrouwbaar en waarom?

Informatie op een website
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BASIS 1 | WEBSITES | Cookies

Cookies

Wat leer je?
Je leert wat cookies [spreek uit: koekies] zijn op een website. 
Je leert ook wat je moet doen als je een melding krijgt over cookies.

Een website zet met een cookie een klein zendertje op je computer. 
De mensen achter de website kunnen daarmee zien wat jij doet en waar je 
op klikt. 
Met cookies kan een website onthouden wie je bent als je inlogt. 
De website onhoudt ook wat jij hebt ingevuld. 
De volgende keer dat jij op die website kijkt, krijg je dat weer te zien.

VOORBEELD
Een webwinkel (= winkel op internet) gebruikt ook cookies. 
Zo kan de winkel onthouden wat jij in je winkelwagentje hebt. 

Soms worden cookies gebruikt om op te slaan wat jij interessant vindt. 
Kies je om de cookies te accepteren, dan krijg je in het vervolg passende 
advertenties.
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BASIS 1 | WEBSITES | Cookies

Oefensuggesties begeleider

1.   Heeft de deelnemer weleens iets gehoord over cookies? Herkent hij (zelf of uit zijn omgeving) 

dat mensen steeds dezelfde reclame zien? Of een reclame voor steeds hetzelfde product. 

  Je hebt bijvoorbeeld op de website van Wehkamp gezocht naar sandalen en ineens zie je 

daarna allemaal reclames over sandalen. Wat vindt de deelnemer hiervan?

2.   Bekijk een paar (nog onbekende) websites of ga via een nieuwe browser naar een website en 

bekijk de cookie-melding. De deelnemer hoeft niet alles te kunnen lezen maar moet ongeveer 

begrijpen wat dit betekent. 

3.  Is er een kleine cookie-melding bovenaan de pagina?

 Of krijg je eerst een grote cookie-melding voordat je op de pagina komt? 

 

 Dit verschilt per website. Bekijk dit voor een aantal websites.

Cookies


