
Werken in 

‘The Cloud’
Wat is het? Wat kan ik ermee? en hoe 

gebruik ik dit?



Wat gaan we doen ?

 Even voorstellen

 Korte geschiedenis

 Welke mogelijkheden zijn er?



Wat is Vormingplus ?



Vormingplus



Andere cursussen



Wie ben ik:

 Peije van Klooster

 Getrouwd

 2 kinderen

 Lesgever:

 Fotografie

 ICT



Wereldwijd netwerk van computers en 

netwerken

at is internet ?
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Beschermheilige: 
Isidorus van Sevilla



Ontstaan van internet

1969 onstaan
ARPANET

1974 Definitie 
protocol TCP 

IP

1991 Eerste 
WWW Pagina

1994 Pizzahut
maakt online 

bestellen 
mogelijk

2002 Eerste 
Weblog/Blog

2005 
Opkomst Web 

2.0

2006 Twitter 
beschikbaar 

voor 
iedereen

2008 
Opkomst 
sociale 

netwerk sites



Opkomst Web 2.0

Tot Web 2.0 was internet voornamelijk 
eenrichtingsverkeer:

Statische informatie wordt opgevraagd: 
Bijvoorbeeld nieuws, weer,...



Opkomst Web 2.0

Web 2.0 is de meer interactieve manier van internet

 Gebruikers bepalen voor een gedeelte de 

inhoud:

Bijvoorbeeld: Wikipedia, Facebook, Blogs en fora



Werken in ‘The 

Cloud

 Grote verzamelnaam

 Alles dat via internet werkt

 Waarschijnlijk gebruik je al:

 Webmail

 Calender

 Verkeersinformatie

 ….



Binnen welke ontwikkeling past dit ?

 In plaats van werken op losse computers en harde schijven, verschuift alles 

naar werken in “The Cloud”



Vormen van werken 

in The Cloud

 Bestanden bewerken

 Bestanden delen

 Overal toegang tot informatie



Voordelen

 Bestanden beschikbaar op

 verschillende locaties

 Verschillende toestellen

 Eenvoudig delen naar anderen

 Geen USB stick die je kan vergeten



Nadelen

Altijd internetverbinding 
nodig

Soms chaotischer met 
verschillende versies

Gratis opslag is beperkt



Voordat je begint

Bedenk voor welke 
onderdelen delen nodig is.

Enige gezonde argwaan kan 
geen kwaad.
Denk aan confidentiële informatie



Wat kan je in 

'the Cloud' 

doen?

Muziek luisteren

(Route) informatie gebruiken

Email

Kalender

Bestanden uitwisselen

Bestanden bewerken en opmaken



Welke diensten zijn er?

Email

Gmail

Yahoo

...

Kalender bestanden uitwisselen

Dropbox

Google drive

Bestanden bewerken

Google drive

Microsoft Office



Privacy 

overwegingen

 Beheerder van webdienst kan 

alles bekijken

 Bij Amerikaanse diensten:

 Onder de patriot act kunnen 

alle diensten (FBI, NSA, …) 

altijd mee kijken

 Digitale informatie kan veel 

sneller verspreid worden

 Scherm kopie, door sturen, 

kopieren etc gaar sneller met 

electronische info



opslag

 Demonstratie: Dropbox en 
google drive

 Bestanden beschikbaar via:

 website

 apps

 folder op PC/mac

 Alternatieven

 Bitcasa, Box, iCloud, Onedrive, 
Jottacloud



Enkele diensten
 iCloud : Zeer goed voor Apple gebruikers

 Box : Eenvoudig om samen te werken, 10GB 
gratis

 Dropbox: Inclusief versie geschiedenis tot 
30dagen, 2 GB gratis

 Google Drive: Ideaal voor Android gebruikers, 15 
GB gratis

 Onedrive: Ideaal voor windows 10 gebruikers, 5 
GB gratis

 Mediafire: Geschikt voor streamen van media op 
website, 10GB gratis

 SpiderOak: NSA Proof meer rigide layout, 150 GB 
gratis

 MEGA: Privacy is belangrijk: Wachtwoord kan 
niet reset woorden, 50 GB gratis

 Hubic, Frans bedrijf: bij delen kiezen hoelang 
een link beschikbaar blijft, 25 GB gratis

 Stack, Nederlands bedrijf: veel gratis opslag, 
uitgebreide web mogelijkheden. Wachtlijst…..



Eerste stappen:

Account aanmaken
Registreren
(Email adres en wachtwoord)

Programma installeren Folder wordt aangemaakt

Gebruiken
Bestanden toevoegen en terug 
vinden in de app



Aan de slag

 Info op: www.ziezoo.be/cloud

 Link naar 

 presentatie

 Google drive

 Aanvullende info

http://www.ziezoo.be/cloud


Meerdere diensten 

naast elkaar:

 Google Drive 15 GB (Inclusief 

gmail)

 Onedrive 5 GB

 Tenzij je Office 365 gebruikt, dan 

1 TB

 Dropbox

 Vanaf 2,5 GB



Documenten maken

DEMONSTRATIE: GOOGLE 
DRIVE

REDEN: GRATIS EN REDELIJK 
ALTERNATIEF VOOR OFFICE

ALTERNATIEVEN: MS OFFICE 
365, IWORKS


