VOORBEELD ONDERWERP FACTSHEET
Een tweedejaars bachelor student heeft dit onderwerp-factsheet gemaakt. Je kunt zien dat
het een handig startpunt kan zijn om in gesprek te gaan over een onderwerp. Het is
meteen duidelijk welke vraag is gesteld, welke definities zijn gehanteerd en welke bronnen
zijn geraadpleegd. Sturing op alle aspecten is mogelijk.

Onderwerp en probleemstelling
Het onderwerp van dit essay is “Ouderen en internet”. Onder ouderen wordt in dit geval verstaan
de generatie die niet is opgegroeid met internet en daar ook nog niet noodzakelijk mee in
aanraking is gekomen in hun werk. Aangezien het internet toch al zeker 15 jaar ingeburgerd is in
onze samenleving, kijken we naar de groep van 70 jaar en ouder.
Bij deze groep is internet nu ook in opkomst. Nog niet alle ouderen maken gebruik van internet en
zeker niet alle ouderen maken gebruik van alle mogelijkheden die internet te bieden heeft.
Ouderen laten nog veel kansen onbenut om te profiteren van internet. De probleemstelling
gekozen bij dit onderwerp is dan ook: “Hoe kunnen ouderen meer profiteren van de
mogelijkheden die internet hen te bieden heeft?”.

Korte schets van het vakgebied:
Ouderen: De term oudere heeft niet zozeer te maken met leeftijd zoals de term bejaarde, maar
vooral met het begin van een nieuwe, laatste levensfase waarin het arbeidzame leven wordt
afgerond, nieuwe doelen worden geformuleerd en de balans van het leven wordt opgemaakt. Het
moment waarop de laatste levensfase ingaat, is afhankelijk van het arbeidsleven,
opleidingsniveau, sociale klasse enz. (Bron: Wikipedia)
Het Internet: Het internet is de benaming voor een zeer groot, over de hele aarde verspreid
openbaar netwerk van computernetwerken; in het dagelijkse spraakgebruik wordt met internet
vaak het World Wide Web bedoeld, maar dat is slechts één van de vele diensten die kunnen
worden gebruikt via het Internet. Andere bekende diensten zijn e-mail, FTP en usenet. (Bron:
Wikipedia)
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Opzet

Onderwerp: Ouderen en internet
Probleemstelling: Hoe kunnen ouderen het meeste profiteren van de mogelijkheden die
internet hen te bieden heeft?

Inleiding
Aanstippen van de razendsnelle ontwikkeling van ICT. Probleem is alleen dat niet
iedereen dat kan bijhouden.

Uitwerking
Deelvraag 1: Waarom hebben ouderen moeite met het gebruik van internet?
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-

Ingewikkeld,

-

ze zijn er niet mee opgegroeid

Deelvraag 2: Wat zijn de negatieve gevolgen van internet voor ouderen?
-

Veel instanties werken alleen nog maar via internet, niet voor iedereen
toegankelijk

-

Sociale contacten worden minder

Deelvraag 3: Wat heeft internet te bieden voor oudere mensen?
-

Toepassingen van internet die nu beschikbaar zijn voor ouderen (email, online
winkelen, informatiebron)

-

Het haalt ze uit hun isolement => makkelijker communiceren

-

Ook slecht ter been kan men dingen ondernemen

-

Voor ouderen een goede informatiebron (gaat niet zo snel als de tv)

Deelvraag 4: Hoe kan internet toegankelijker gemaakt worden voor ouderen?
- Conclusie
- Discussie
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