Vormingsfiche ‘Laat je niet vangen’ – Beweging.academie vzw
Opzet:
Tijdens de eerste lockdown werd het pijnlijk duidelijk: niet alle mensen kunnen mee met de digitale ontwikkelingen van
de laatste decennia. Zo kwam er bijvoorbeeld naar boven dat het niet voor iedereen makkelijk is om via de digitale weg
contact te houden met anderen, zich online in te schrijven voor een vaccinatie,... Daarnaast kwam er ook een ander aspect
naar boven: meer mensen liepen in de val van cybercriminelen.
Iedereen kan het slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Veel begeleiders van kwetsbare doelgroepen geven aan deze
mensen nog vaker in de val lopen. Vorming geven aan deze doelgroep is heel specifiek en tijdsintensief. Er is nood aan
visueel materiaal, concrete voorbeelden en veel herhaling.
De vorming ‘laat je niet vangen’ is gericht op professionele en vrijwillige begeleiders van kwetsbare doelgroepen. De
bedoeling is om kennis te delen met de begeleiders en hen tools en materiaal aan te bieden waarmee ze met de doelgroep
aan de slag kunnen gaan.

Korte inhoud:

Met het project 'Laat je niet vangen' ontwikkelden we een vorming rond de gevaren die een snel digitaliserende wereld
met zich meebrengt. Aan de hand van een boeiend overzicht en veel concrete voorbeelden en oefeningen leren we je
hoe je niet in de val hoeft te trappen van cyber-criminelen. De duur van de vorming is ongeveer 2u30min.

Doelgroep:
De vorming is gericht op professionele en vrijwillige begeleiders van kwetsbare doelgroepen.
Dit aanbod geldt voor minimum 10 en maximaal 30 deelnemers.

Prijzen:
€250 - maximaal 30 personen
€25 per deelnemer voor eerste 10 deelnemers– bij meer dan 10 deelnemers + €15 per extra deelnemer
(prijzen zijn exclusief BTW)

Benodigdheden: Beamer, geluidsversterking en internetverbinding (WIFI - hotspot) – Beamer en geluidsversterking te
verzorgen door de organisator. 14 dagen vooraf melden indien dit niet lukt en we zoeken mee een oplossing.

Meer en info en reservatie:
Beweging.Academie vzw academie@beweging.net of bel Wouter Van Dyck 0476/25 62 91
https://bewegingacademie.net/

