Evaluatie project Digimaatjes
Vergroten mediawijsheid van mensen met een verstandelijke beperking

‘Ik vond het heel leerzaam. De cursus was in het juiste tempo en mijn Digimaatje legde goed uit en
was heel geduldig. Blijf het doen zoals jullie het nu doen. Ik zou de cursus nog een keer willen volgen,
want het is leerzaam en maakt me zelfstandiger’

Inleiding
Van november 2014 t/m januari 2015 vond in de regio Midden-Kennemerland onder leiding van MEE
Noordwest-Holland de pilot Digimaatjes plaats. Zeven vrijwilligers hebben elf cursisten met een
verstandelijke beperking kritisch en bewust leren werken met één of meer sociale media, apps en/of
websites. Doel van Digimaatjes is mensen met een verstandelijke beperking te versterken in hun
weerbaarheid op het internet door hun digitale vaardigheden bij te brengen in een mediawijze
leeromgeving.
In deze pilot hebben de mediacoaches Mirjam Beuker en Nicole Wintgens van Noord-Holland 2.0 de
vrijwilligers getraind in ‘mediawijsheid en mensen met een -licht- verstandelijke beperking’; relevante
apps en websites; en handvatten op het gebied van didactische vaardigheden. Na de trainingen werden
de cursisten gekoppeld aan een vrijwilliger, die hen thuis begeleidde in een op maat gemaakt
leertraject. Tijdens de pilot konden de vrijwilligers voor ondersteuning en advies terugvallen op de
mediacoaches.
‘Ik heb veel geleerd van Digimaatjes en weet nu veel meer van het veilig gebruiken van Facebook.
Mijn Digimaatje hielp mij goed. Zij was rustig en sprak duidelijk. De cursus had langer mogen duren.
Dan had ik graag nog iets nieuws geleerd en kennis gemaakt met andere dingen dan Facebook.’

Rijke leerervaringen
De cursisten hebben met minimaal één nieuw sociaal medium leren werken. De ene cursist was al
bedreven met de knoppen en actief op internet en sociale media, de andere cursist beleefde met
Digimaatjes zijn primeur. Alle deelnemers gaven zelf aan met welk sociaal medium, app of website ze
wilden leren werken. De vrijwilligers bepaalden welke mediawijsheidthema’s daarbij hoorden,
variërend van ‘Gedragsregels op het internet’, ‘Hoe de privacy bewaken’ en ‘Veilig omgaan met
wachtwoorden’ tot aan thema’s als ‘Malware, spam en phishing’, ‘Veilig zoeken op internet’ en ‘Wat te
doen bij een probleem’.
Sommige onderwerpen waren best lastig, maar de Digimaatjes waren getraind de cursisten hierin te
begeleiden. Zo was bij één van de cursisten de computer vervuild door onbetrouwbare (gratis) software
die zij op haar computer had binnengehaald. Het Digimaatje heeft haar geholpen de computer op te
schonen. En vooral: haar geleerd ervoor te zorgen dat het de volgende keer niet weer gebeurt. Ook zat
haar mailbox vol met spam en phishingmails. Ze heeft nu geleerd hoe je phishingmails herkent, wat je
er wel/niet mee moet doen en hoe je een afzender blokkeert.
Een andere cursist zat op Facebook, maar werd hier gepest. Hij heeft hierover gesprekken gevoerd met
zijn Digimaatje en via een interactief filmpje op youtube heeft hij allerlei pestsituaties geoefend. Ook
heeft het Digimaatje hem geleerd hoe hij zijn privacy-instellingen kan beheren en hoe hij een ‘vriend’
kan blokkeren.
De reacties van de cursisten over Digimaatjes waren onverdeeld enthousiast. De cursisten die konden
lezen en schrijven hadden direct profijt van het geleerde. Zoals één van de deelnemers het verwoordde:
‘Ik heb nu al meer contacten door Digimaatjes met de buitenwereld. Ik mail, zit op Facebook, surf op
het net, lees de krant op internet en zoek zelf dingen op internet. Ook kan ik nu met mijn begeleider
contact maken via Digicontact’.
De cursisten die moeite hadden met lezen en schrijven waren in deze pilot tevens de jongste
deelnemers (12 t/m 15 jaar). Het kostte hen meer tijd voordat ze profijt hadden van het geleerde, maar
ook voor hen heeft Digimaatjes de blik naar buiten verruimd. Uit onderzoek van stichting Kennisnet
(‘LVB-jeugd en de risico’s van sociale media’, 2014) is gebleken dat juist LVB-jongeren problemen
ondervinden op het internet en sociale media. Des te meer reden om hen bij Digimaatjes te blijven
betrekken.

Vrijwilligers
We hebben de luxe gehad in deze pilot te mogen samenwerken met top-vrijwilligers. Ze hebben zich
enorm ingezet om van Digimaatjes een succes te maken. Ook zij zijn enthousiast over Digimaatjes. Een
greep uit de reacties:
‘Als ik zie wat het mijn cursist heeft gebracht, is Digimaatjes voor mij een groot succes. Vooral zo
doorgaan!’, ‘Mijn cursisten vonden het heel leuk om te leren op het internet. Ze waren erg blij dat ik
wilde helpen met het leren van Facebook of iets anders en ik merkte dat de begeleiders het ook fijn
vonden dat zij geholpen werden met iets wat ze al lang wilden‘
en
‘De voldoening en waardering die ik heb verkregen door het uitvoeren van het project, was meer dan
verwacht. Ik merkte dat de cursisten het als prettig ervaren hebben en ervan geleerd hebben. Tevens
merkte ik een groei in de mate van zelfstandigheid, ondanks dat dit per cursist verschilde.’
De meeste vrijwilligers gaven aan dat als ze tijd hebben, ze zo weer meedoen met Digimaatjes.

Aanbevelingen
De basis voor Digimaatjes ligt er en met wat aanpassingen kan worden voortgegaan op de ingeslagen
weg. Enkele aanbevelingen uit het evaluatierapport:
Geef de cursisten de tijd om het Digimaatjes-traject in hun eigen tempo af te leggen. Laat Digimaatjes
een doorlopend project zijn, waar cursisten zich het gehele jaar door kunnen aanmelden. En laat
daarbij de lengte van de cursus afhangen van de wensen van de cursist. De doelgroep vraagt namelijk
om flexibiliteit. Voor mensen met een verstandelijke beperking verloopt de communicatie niet altijd
snel en soepel en is niet elke periode in het jaar geschikt om een cursus te volgen. Ook kunnen er
problemen zijn met internet- en computeraansluitingen en heeft de één gewoon wat meer aandacht en
tijd nodig dan de ander.
Vanwege de lage spanningsboog van jongeren met een -licht- verstandelijke beperking is een
inbedding van Digimaatjes in scholen voor speciaal onderwijs aan te bevelen. Zo hebben ze na school
echt vrij (en niet nog eens een cursus, in hun beleving wéér school) en kan Digimaatjes in een lesuur
ingepland worden zoals ze gewend zijn.
Betrek ouders, begeleiders en/of verzorgers meer bij Digimaatjes. Zij zijn degenen die ná Digimaatjes
ondersteuning kunnen bieden. Daarom is het belangrijk dat ook zij mediawijs zijn en op de hoogte zijn
van wat de cursist tijdens Digimaatjes heeft geleerd. Nodig hen daarom uit bij zowel het intake- als het
eind(evaluatie)gesprek en geef nazorg op maat.

Vervolg
Een aantal cursisten heeft aangegeven graag nog een keer aan Digimaatjes te willen meedoen en na de
aanmeldingsstop van de pilot hebben zich alweer nieuwe cursisten aangemeld. Ook hebben
begeleiders van een woonvoorziening en een docent van een school voor speciaal onderwijs
aangegeven dat zij nog kandidaten hebben voor Digimaatjes. Hoe kunnen we hen van dienst zijn? Hoe
kan Digimaatjes een vervolg krijgen?
Het is niet gemakkelijk een kant-en-klaar scenario voor een vervolg te schrijven. De doelgroep is heel
divers en de ervaring leert dat een op maat en persoonlijk traject het beste is om echt in te kunnen
spelen op de behoefte. Een vaak gehoorde reactie op dit project is ‘Wat een goed initiatief!’ en
‘Begeleiding voor deze doelgroep is heel belangrijk!’. In de praktijk zijn er echter niet zoveel initiatieven
op dit vlak, juist vanwege de vele uitdagingen en diversiteit aan personen en vraagstukken. Een vervolg
op Digimaatjes zal vorm krijgen als er ook in de toekomst geloof is in het project en er partijen zijn die
een avontuurlijke stap durven zetten. De basis ligt er en kan naar een heel mooi vervolg worden
uitgebreid.
‘Ik vond de cursus leerzaam omdat het stap voor stap ging. Het contact met mijn Digimaatje vond ik
heel prettig. Hij heeft veel geduld, begrip, is liefdevol en legt goed uit. De cursus mag de volgende
keer langer duren, zodat ik meer kan leren. Dit is een goed project, ga ermee door. Ik heb er veel aan
gehad. Het was leerzaam, leuk en lachen!’

Contact
Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met projectleider: Simone Botman 088 6522522
of met de mediacoaches: Nicole Wintgens via 06-30373594 of Mirjam Beuker via 06-20657425

