
1 
 

Hybride leren 

ALGEMEEN 

Vak/lesonderwerp Informatica – Netwerken (deel 1) 

Tijdsduur 100’ 

Korte samenvatting van de les  

Een digitale les a.d.h.v. verschillende WebQuests van telkens +/- 100’ waarin de functie, opbouw 
en mogelijkheden van computernetwerk op een interactieve manier wordt aangeboden. 
Na iedere afzonderlijke WebQuest worden enkele oefeningen of spelvormen voorzien ter 
herhaling van de geziene leerstof.  

 

CONTEXT 

Beginsituatie 
(wat moeten leerlingen al 
kennen/kunnen) 

De leerlingen hebben weinig tot geen kennis nodig omtrent het 
onderdeel netwerken. Tijdens de voorgaande lessen werd er 
toegespitst op de gevaren van netwerken en de beveiliging ervan. 

 

DOELEN 

Doelstellingen voor deze 
les 
(wat gaan leerlingen 
kennen/kunnen na de les) 

 

D/2011/7841/045 – C5.3, LPD 5.3.1-5.3.2 

C1 – De leerlingen verklaren een (computer-)netwerk a.d.h.v. 
eigen (persoonlijke) situaties en aan de huidige COVID19-
problematiek. 

C2 – De leerlingen benoemen de verschillende voordelen van het 
opzetten van een computernetwerk. 

C3 – De leerlingen benoemen de soorten netwerken: LAN en 
WLAN. 

C4 – De leerlingen geven de benaming en de functie van de 
netwerkhardware die nodig is om een computernetwerk uit te 
bouwen. 
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LESUITWERKING EN ORGANISATIE 

Materiaal dat nodig is 
PC of tablet met een internetverbinding en webbrowser 
URL naar BookWidgets WebQuest: 
https://www.bookwidgets.com/play/MS35MF. 

Beschrijving van de les (inhoud + didactische aanpak cfr. Lesschema) 

Motivatiefase: 
 
Tab ‘Welkom’ 
 
De leerlingen worden welkom geheten bij de WebQuest. Ze krijgen instructies hoe ze deze WebQuest 
succesvol kunnen afronden. 
 
Tab ‘Inleiding’ 
 
De leerlingen verklaren een (computer-)netwerk a.d.h.v. hun eigen (persoonlijke) netwerk dat ze 
hebben met familie en vrienden. 
Hierbij wordt aangehaald dat netwerken verstoord kunnen worden zowel via internet als in het echte 
leven. De ‘Lockdown Light’ is hier een mooi voorbeeld van. 
 
Probleemstelling: 
 
Vandaag gaan we eens kijken hoe het nu zit met een computernetwerk. 
Hoe ben je onderdeel van een netwerk? 
 
Analysefase: 
 
Tab ‘Voordelen van een netwerk’ 
 
De leerlingen maken kennis met de verschillende voordelen van het opzetten van een 
computernetwerk. 
 

- Internet 
Met één netwerkverbinding kun je alle computers op het internet brengen. 
 

- Bestanden delen 
Eén centrale plaats met al de bestanden, waar al de computers aan kunnen. 
vb.: je eigen mapje op de schoolcomputer. 
 

- Printer delen 
Meerdere computers kunnen gebruikmaken van één printer. 
vb.: de printer in de klas 
 

- Software delen 
Software op één centrale plaats installeren. Meteen bereikbaar voor al de computers. 
vb.: Adobe Photoshop op de klascomputers. 
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- Back-up 
Doordat al de bestanden van het netwerk op één plaats staan (= bestanden delen), 
eenvoudig om back-up te maken van die bestanden. Zo kunnen er geen bestanden 
verloren gaan. 
 

- Beveiliging 
Elke gebruiker een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Op die manier kan enkel jij 
aan je bestanden. 
vb.: het inloggen op je schoolcomputer met je eigen wachtwoord. 

 
Tab ‘Hoe ziet een netwerk eruit?’ 
 
De leerlingen krijgen de verschillende elementen van een computernetwerk aangeleerd a.d.h.v. een 
video waarbij alles concreet wordt geschetst.  
Vervolgens wordt de geziene theorie van de video nogmaals opgesomd: 
 
Wat is een netwerk? 

¦ Een netwerk is een verzameling van computers die onderling met elkaar verbonden zijn. 
Door de onderlinge verbondenheid zijn computers in staat met elkaar te communiceren. 
Dit netwerk wordt ook computernetwerk genoemd. 
Computers kunnen met elkaar verbonden zijn via kabels, maar er bestaat ook een 
draadloos netwerk (bv.: wifi, bluetooth ...). 
Een sociale netwerksite (bv.: Facebook, Twitter ...) is een ander voorbeeld van een 
netwerk. Ze werken op basis van een wereldwijd netwerk, het internet, die het mogelijk 
maakt om met verschillende personen wereldwijd te communiceren via een site. 

 
Soorten netwerken 

¦ Er zijn verschillende soorten netwerken. Zo heb je LAN en WAN.  
Jullie hebben deze begrippen ongetwijfeld al zien voorbijkomen tijdens het surfen, op 
sociale media, bij een connectieprobleem ... In het  filmpje hierboven zag je de functies en 
verschillen van deze netwerken. 
 
LAN: 

- Local Area Network; 
- Dit is het lokale netwerk binnen je huis of school. Dit heeft niet meteen verbinding 

met het internet, maar laat de computers met elkaar communiceren voor 
bijvoorbeeld het opslaan van bestanden, het afprinten van documenten ... 

- Wanneer je een LAN-netwerk met WiFi gebruikt, heb je een WLAN. Dat staat voor 
Wireless Local Area Network. 

 
 WAN: 

- Wide Area Network; 
- Dit netwerk is de connectie met het wereldwijde web (WWW). 

Met WAN worden eigenlijk alle LAN-netwerken met elkaar en het internet 
geconnecteerd. 
Zo kunnen jullie bijvoorbeeld op school bestanden opslaan op SmartSchool en 's 
avonds op de computer thuis openen. 

 
Vervolgens wordt de werking van een WAN/WLAN-netwerk schematisch voorgesteld (zie 
BookWidgets WebQuest). 
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Tab ‘Een computernetwerk bouwen’ 
 
De leerlingen krijgen aangeleerd uit welke elementen de opbouw van een computernetwerk bestaat. 
Er zijn drie grote delen: netwerkhardware, netwerkprotocollen en netwerkdiensten. Tijdens deze 
preteachingsessie krijgen de leerlingen enkel de netwerkhardware aangeleerd. Alle delen worden 
individueel uitgelegd. 
 

- Een netwerkkaart 
Via deze kaart kun je het toestel via een kabel verbinden met een server, een andere 
computer, een router. 

 Wil je gebruik maken van het draadloze netwerk? Dan heb je een draadloze 
 netwerkkaart nodig. 
 Een netwerkkaart zit standaard in je computer, laptop of tablet ingebouwd. Voor een l
 aptop zal dit een draadloze netwerkkaart zijn, voor een computer een gewone 
 netwerkkaart. 
 

- Bekabeling 
 Sommige onderdelen wil je fysiek verbinden, bijvoorbeeld computers zoals in de klas of 
 printers. De onderdelen op je computernetwerk verbinden we met een UTP- kabel. UTP 
 staat voor ’Unshielded Twisted Pair’. 
 

- Een switch 
 Noodzakelijk om de verschillende onderdelen met elkaar te verbinden. 
 Je sluit al je computers of printers hierop aan met UTP-kabels. 
 Dit toestel zorgt ervoor dat de verschillende datapakketten bij het juiste toestel 
 terechtkomen, kortweg: de wegwijzers binnen je netwerk.  
 De switch laat de apparaten met elkaar communiceren binnen het netwerk. 
 

- Een router 
1.1.1  De router is een meer uitgebreide versie van een switch. 

Dit toestel zorgt er voor dat jouw netwerk kan communiceren met het internet. 
1.1.2  De router zorgt er ook voor dat elk onderdeel van je netwerk een eigen naam krijgt, 

binnen ons netwerk noemen we deze unieke naam het IP-adres. 
1.1.3  

- Een modem 
 Dit toestel is de vertaler van ons netwerk. De manier van communiceren op het eigen 
 netwerk (LAN) is verschillend van die op het internet. De modem vertaalt dus 
 de inkomende en uitgaande datapakketten zodat ze op een correcte manier worden 
 verstuurd en ontvangen. 
 Inkomende berichten worden zo naar de router verstuurd en en zo naar het juiste adres op 
 je netwerk verstuurd, bv.: je pc, je switch of smartphone. 
 Tegenwoordig zijn er toestelling die de functie van modem en router combineren. Zo'n 
 toestel noemen we een 'modemrouter'. 
 

- Een access point 
 Je zal het bij je thuis of op school wel merken, het signaal van je WiFi-netwerk is niet 
 overal even sterk. Dit komt omdat de router meestal aan de andere kant van je huis staat 
 en de signalen van de WiFi door veel muren moeten gaan. 
 Een oplossing hiervoor is een access point. Dit toestel plaats je in de kamer waar je een 
 slecht WiFi-bereik hebt en sluit je met een UTP-kabel aan op de switch. 
 Vanaf dan kan je in die kamer weer snel surfen.  
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Ten slotte krijgen de leerlingen een mogelijke opzet van een thuisnetwerk te zien (zie BookWidgets 
WebQuest). 
 
Synthese- en naverwerkingsfase: 
 
De leerlingen herhalen de geziene leerstof a.d.h.v. een quiz in de WebQuest (zie BookWidgets-quiz). 
Doorheen de SmartSchool Live-sessie zal hier nog een korte herhalingsopdracht en vragenronde over 
plaatsvinden. 

Bronnen 
Vakdidactiek Informatica (Claes, e.a., 2011) 
Desktopper T – Computersystemen (De Jaegher, e.a., 2019) 
Video Netwerken (Begrepen.be, 2019) 

WebQuests van 
opeenvolgende lessen 

https://www.bookwidgets.com/play/9VJ69L 
https://www.bookwidgets.com/play/EX5NE5 

 

 


