
Veelgestelde vragen over Leertraject "Web2.0 en Platteland"

Hoe werkt het?

In eerste instantie werk je via email, langzamerhand wordt het arsenaal aan 
plaatsen op het internet waar we elkaar 'ontmoeten' uitgebreid. Het leertraject 
loopt 4 weken en start op 10 mei. Als lesmateriaal wordt materiaal gebruikt 
dat is ontwikkeld tijdens een eerdere versie van dit traject. Twee facilitatoren 
gaan zich inzetten om er zowel op groepsnivo als voor individuele 
deelnemers alles uit te halen. Van deelnemers wordt een inzet van ten minste 
5 uur per week verwacht, flexibel te besteden. Elke deelnemer werkt met de 
tools die het beste passen bij zijn of haar doelen; bijvoorbeeld blogs, 
discussiefora, LinkedIn, Twitter, Guus.net. De facilitatoren geven feedback, 
coaching, delen eigen ervaringen en helpen met het weven van verbindingen 
tussen verschillende platforms, en het zichtbaar maken van de community in 
zijn volle breedte. 

Wat heb ik nodig?

• Inzet. Het leertraject is flexibel – je geeft een eigen invulling – maar 
hoe groter je inzet, hoe meer waarde je er voor jezelf uithaalt.

• Geen voorkennis. Wel leergierigheid en bereidheid om erin te duiken.
• Tijd. Een inzet van tenminste 5 uur per week is een goede richtlijn. 

Beginners zullen waarschijnlijk meer nodig hebben, enthousiastelingen 
zullen ook meer besteden.

• Een computer met goede internetverbinding.
 
Ik weet al best veel van web2.0, heeft meedoen nog zin?

Ook dan heeft het nut aan te haken! Je kunt op je eigen nivo aan de slag. Het 
gaat behalve om vaardigheden ontwikkelen ook om het uitbreiden van je 
online netwerk.  

Ik kan niet de hele periode, kan ik dan wel meedoen?

Ben je gedurende de vier weken een tijdje niet in staat mee te doen door werk 
of vakantie? Dat is geen probleem. Je kunt zelf veel ondervangen door je 
tempo aan te passen, en via de mails weer jezelf up to date brengen. Waar 
nodig kunnen de facilitatoren helpen een inhaalslagje te maken. 

Wat is dat, een Unconference?

Op 6 en 7 juni vindt een afsluitende tweedaagse unconference plaats. Het 



heet een unconference omdat het (in tegenstelling tot een conferentie) is 
gericht op het naar boven halen en uitwerken van vragen, ideeën en kansen 
voor samenwerking die deelnemers met zich meedragen. Bij een eerdere 
uitvoering van het leertraject ervoeren deelnemers de unconference als 
'verzilvering' van de opgebouwde kennis en contacten. Het ontmoeten en 
daadwerkelijk samenwerken verstevigde de relaties. De verblijfskosten 
tijdens de unconference (1 nacht en 3 maaltijden in vergaderoord) zijn ca. 
€200,- per deelnemer, dit moet u zelf afrekenen. Deelname aan de 
unconference is niet verplicht.  

Wat zeiden eerdere deelnemers?

Joyce de Visser - de Blaaij - creatieve innovatieve eigentijdse 
kampeerboerin

“De cursus vond ik een prima moment en veilig idee om tezamen met 
alle overige geïnteresseerden me te storten in de onbekende wereld van 
de social media. En het leren ging snel.  
Er zijn zeker middelen aan bod geweest die ik nog dagelijks gebruik. 
Ook heb ik veel nieuwe mensen leren kennen en oude bekenden terug 
gevonden. Een heel speciaal idee. Het ontmoeten van een medecursiste 
op een kampeerbeurs was het hoogtepunt in de 'vreemde' ervaringen 
waarover ik me heb verbaasd. Zoveel weten van mensen die je eigenlijk 
niet kent.”

Saskia Joha- van Abswoude - ondernemende plattelandsondernemer 
Hoeve Kazan

“De training vond ik zeker een verrijking! Ach, ik had wel eens van de 
kreten twitter en linked in gehoord, maar wat het betekende? Nu weet ik 
wel beter! En toch leer ik iedere dag nog erbij. Erg waardevol vind ik de 
contacten die ik op doe! Interessante en inspirerende mensen die je in 
het dagelijkse leven niet zomaar tegenkomt, zijn nu via de verschillede 
groepen voorhanden. Gelijkdenkenden, andersdenkenden, 
ruimdenkenden en minder ruimdenkende mensen: leuke discussies 
komen er op gang en interessant om te zien hoe mensen in een 
onderwerp staan! Een mooie graadmeter hoe een onderwerp wordt 
beleeft!”  

http://www.linkedin.com/profile?viewProfile=&key=58256503&authToken=k0G4&authType=name&goback=%2Eanh_1823856
http://www.linkedin.com/profile?viewProfile=&key=44719647&authToken=QmRe&authType=name&goback=%2Eanh_1823856

