
We besteden veel tijd op het internet, maar productief is dat niet altijd te noemen. Hoe kan je je

schermtijd nu het best besteden?

Check tutorials op YouTube

De beste TikTokcompilaties, de nieuwste unboxing van onze favoriete vlogger of de gekste

challenges zijn een perfect tijdverdrijf. Maar wat als je YouTube nu eens zou gebruiken om

nieuwe dingen te leren?

Je kan het zo gek niet bedenken, of er bestaat een tutorial voor. Typ de nieuwe skill die je wil

leren in de zoekbalk en plak er ‘tutorial’ achter.

Leer iets nieuws

Mag het nog wat meer zijn? Scherp je vaardigheden dan aan op websites als Skillshare of Future

Learn. Daar vind je allerlei creatieve tutorials of gratis cursussen van universiteiten over de hele

wereld.

Over universiteiten gesproken: ken je de Universiteit van Vlaanderen al? Proffen uit de meest

uiteenlopende vakgebieden leggen je op een kwartiertje tijd een hoop wetenschappelijke

onderwerpen uit.

En kende je Duolingo al, om gratis tientallen nieuwe talen te leren?

Check ook zeker deze andere toffe apps voor je smartphone.

Bekijk een documentaire

De perfecte manier om iets bij te leren over de wereld en de andere mensen die erin leven, is door

documentaires te bekijken. Deze documentaires over racisme, bijvoorbeeld. Of blader eens door

Netflix of de bibliotheken van de Vlaamse (VRT) en de Nederlandse (NPO) openbare omroep.

Lees goed nieuws

14-24 jaar

HOE KAN IK MIJN TIJD ONLINE GOED DOORBRENGEN?

Leren coderen•

Video’s maken in After Effects•

Je make-upkwasten bovenhalen•

Origami vouwen•

...•

https://www.skillshare.com/home
https://www.futurelearn.com/
https://www.universiteitvanvlaanderen.be/
https://www.duolingo.com/
https://www.watwat.be/vervelen/welke-leuke-apps-zijn-er-voor-mijn-smartphone
https://www.watwat.be/racisme/informatie-over-racisme-waar-vind-ik-dat
https://www.vrt.be/vrtnu/categorieen/docu/#categories=docu&searchtype=programs
https://www.2doc.nl/documentaires.html
https://www.youtube.com/channel/UC8butISFwT-Wl7EV0hUK0BQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCOi5hBrqjJX0BiK3CqYWXsQ/featured
https://www.youtube.com/user/kandeejohnson/featured
https://www.youtube.com/user/jonakashima/featured


Door elke dag de krant te lezen of naar het nieuws te kijken, weten we wat er in de wereld

gebeurt. Maar word je daar soms ook zo verdrietig van? Scrol dan eens door een

goednieuwswebsite!

Of... Ga even offline

Zit je écht te veel achter je scherm? Leg het dan even aan de kant!
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Goed Nieuws (Nederlands)•

Good News Network (Engels)•

Positive News (Engels)•

https://www.watwat.be/vervelen/zit-ik-te-veel-achter-het-scherm
https://young.scot/get-informed/national/productive-ways-to-spend-time-online
https://www.goednieuws.be/
https://www.goodnewsnetwork.org/
https://www.positive.news/

