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Oefenen.nl bij groepsbezoek in de Bibliotheek 
Zorgen voor 2 
 
 
Informatie over het programma Zorgen voor 2 van Oefenen.nl, om te gebruiken bij groepsbezoeken 
zoals beschreven in Maak werk van Oefenen.nl : handleiding voor de Bibliotheek bij groepsbezoek 
van ProBiblio.  
 

Zorgen voor 2 
Zorgen voor 2 is een programma ter ondersteuning van mantelzorgers 
door (h)erkenning van zichzelf als mantelzorger, informatie over zaken 
waarmee je als mantelzorger te maken kunt krijgen, praktische tips om 
het mantelzorgen makkelijker te maken en emotionele steun. De insteek is 
dat een mantelzorger niet zielig is, maar het soms wel zwaar heeft.  

Meer in de flyer op oefenen.nl/over_ons/projecten/Flyers.  
 
Voorbereiden 

• Op Oefenen.nl staat een Materialenoverzicht. Dit biedt meer informatie per programma op 
Oefenen.nl. Klik op ‘Over ons’, vervolgens op ‘Begeleiders’ en ‘Meer over programma’s’. 

• In het Volgsysteem van Oefenen.nl staat bij ‘Extra materiaal’ bij elk programma een handleiding.  

• In het Volgsysteem kun je ook deelnemers aanmaken, een leerroute voor hen klaarzetten en hun 
resultaten volgen. Klik voor instructie op een van de ‘Instructievideo’s’ of op ‘Handleiding 
volgsysteem’. 

• Inlogcodes voor de Beheeromgeving van Oefenen.nl zijn verkrijgbaar via Karin Ottenhoff van de 

KB, e-mail basisvaardigheden@kb.nl of telefoon 06 21 98 40 84. 

• Meer weten over mantelzorg? Raadpleeg iemand van een zorginstelling of een andere 
organisatie die zich bezighoudt met mantelzorg. 

• Hierna staat bij het programma hoe je het kunt laten zien in de groep. Ook staat er een 
wegwijzer bij met alle materialen die je erbij kunt gebruiken en de plekken waar ze zijn te vinden.  

In de bijlagen vind je algemene tips voor het begeleiden van deelnemers op Oefenen.nl. 
 
 
 

Zorgen voor 2 laten zien in de groep 
 
Introductie 

• Laat de promo van Zorgen voor 2 zien: log in op www.oefenen.nl, klik op ‘Programma’s’ en zoek 
Zorgen voor 2, klik op ‘Promo’. Klik op het kruisje om de promo af te sluiten. 

• Inventariseer met elkaar vragen bij Zorgen voor 2, bijvoorbeeld: 
1. Wat doet een mantelzorger? 
2. Waar loop je als mantelzorger tegenaan als je nog op school zit? 
3. Hoe combineer je mantelzorg met je baan of gezin? 
4. Waar kun je hulp vragen als je in je eentje mantelzorger bent? 
5. Hoe verdeel je de taken als je samen mantelzorger bent? 
6. Hoe zorg je als mantelzorger goed voor jezelf? 
7. Hoe werk je als mantelzorger samen met het verzorgingstehuis? 
8. Wat doe je als je als mantelzorger ook iemands geldzaken moet regelen? 

http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/Oefenen.nl_handleiding_groepsbezoek.pdf
https://oefenen.nl/over_ons/projecten/Flyers
mailto:basisvaardigheden@kb.nl
http://www.oefenen.nl/


 2 

 
 
 
Het programma 

• Klik op ‘Start’ en laat de inhoudsopgave zien.  

• Laat naar aanleiding van de vragen bij de introductie een hoofdstuk kiezen (de nummers voor de 
vragen hierboven geven de hoofdstukken aan) en klik op dat hoofdstuk. 

• Laat oefening 1 met het introductiefilmpje zien en eventueel nog een of twee oefeningen. Klik op 
de menuknop om terug te gaan.  
 

• Klik op de papierknop en laat zien wat daar te vinden is: bladen om notities te maken, een 
woordenlijst, websites en informatie over allerlei onderwerpen waar je als mantelzorger mee te 
maken kunt krijgen. Laat er een paar zien. Klik op ‘Pagina sluiten’ om terug te gaan naar de lijst.  

• Klik op de resultatenknop en laat zien dat je daar per hoofdstuk en per oefening je resultaten 
kunt zien en dat je direct naar een oefening kunt om die te verbeteren. Klik linksonder op het 
Oefenen.nl-logo om terug te gaan naar de programma’s. 

 

• Klik op ‘Demo’ en vertel dat je daar zonder in te loggen een hoofdstuk kunt proberen. Klik 
linksonder op het Oefenen.nl-logo om terug te gaan. 

• Klik bij Zorgen voor 2 nog eens op ‘Promo’ en vertel dat daar het promofilmpje is te vinden dat ze 
zojuist hebben gezien. Klik op het kruisje om de promo af te sluiten. 

• Klik op ‘Boek’ en laat zien dat er een leesboekje is, dat je kunt bestellen via Oefenen.nl of – indien 
aanwezig – lenen bij de Bibliotheek: Voor jou, Verhalen van mantelzorgers. Sluit het tabblad om 
terug te gaan. 

 
Individueel aan de slag 

• Geef de deelnemers een inlogcode en laat ze zelf rondkijken in het programma. 
 
De app Samen Leren 

• Laat de app Samen Leren zien op je smartphone of tablet en vertel dat die een leuke introductie 
op het programma is, maar ook leuk is om samen te spelen ter afwisseling van het programma. 

• Laat eventueel de deelnemers op hun eigen smartphone of tablet de app installeren en in 
groepjes van twee tot vier personen Zorgen voor 2 spelen. Ze kunnen dezelfde inlogcode 
gebruiken als voor Oefenen.nl. 
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Wegwijzer bij Zorgen voor 2 
 
In deze wegwijzer zijn alle materialen opgenomen die gebruikt kunnen worden bij de demonstratie 
van Zorgen voor 2 en wordt uitgelegd waar en hoe ze zijn te vinden.  
 
App Samen Leren 

• De app Samen Leren is gratis te downloaden in de Apple Store en in de Google Play Store. 
 

Handleiding 

• Ga naar www.oefenen.nl/volgsysteem. 

• Log in met je code. 

• Kies in het scrollmenu bij Programma’s 'Zorgen voor 2'. 

• Klik op ‘Handleiding Zorgen voor 2’. 
 
Leesboekje 

• Ga naar www.oefenen.nl. 

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’. 

• Zoek ‘Zorgen voor 2’ en klik op ‘Boek’ (Voor jou, Verhalen van 
mantelzorgers). 

 
Promo Zorgen voor 2 

• Ga naar www.oefenen.nl. 

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’.  

• Zoek ‘Zorgen voor 2’ en klik op ‘Promo’.  
 
Zorgen voor 2 

• Ga naar www.oefenen.nl.  

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’. 

• Zoek ‘Zorgen voor 2’ en klik op ‘Start’.  

• Klik op een hoofdstuk. 
 
 
 

Bijlagen 
 

• Deelnemers stimuleren om zo veel mogelijk en doorlopend te oefenen met Oefenen.nl 

• Gestructureerd en niveauverhogend werken met taalmaterialen van Oefenen.nl 

• Werken aan taalvaardigheden met Oefenen.nl 

• Werken aan digivaardigheden met Oefenen.nl 
 

http://www.oefenen.nl/volgsysteem
http://www.oefenen.nl/
http://www.oefenen.nl/
http://www.oefenen.nl/
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/oefenen-nl_deelnemers-stimuleren-te-werken-met-oefenen-nl.pdf
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/oefenen-nl_gestructureerd-en-niveauverhogend-werken-met-material.pdf
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/oefenen-nl_werken-aan-taalvaardigheden-met-oefenen-nl.pdf
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/oefenen-nl_werken-aan-digivaardigheden-met-oefenen-nl.pdf

