
CREATE & DONATE 

RSS http://dingen.zuyd.nl/?p=62  

RSS staat voor “Really Simple Syndication”. ‘To syndicate’ kan vertaald worden met ‘door een 

(pers)syndicaat laten publiceren’. RSS is dus een eenvoudige manier om iets te publiceren, nl. een 

bekendmaking wanneer er iets nieuws is gezet op een website of weblog. Wanneer een website is 

voorzien van RSS, zul je doorgaans één van de symbolen zien zoals op de afbeelding zijn afgebeeld. Via 

dit symbool kun je je (gratis) ‘abonneren’ op een website: je ontvangt dan automatisch (de headlines 

van) elk nieuw bericht dat hierop verschijnt. 

 FEEDLY 

Maar ook: FLIPBOARD 

 

BLOGTOOLS http://dingen.zuyd.nl/?p=1451 

Een weblog is een soort dagboek waarin een persoon of een groep personen op gezette tijden vertellen 

wat ze gedaan, gezien, gehoord,  geleerd of beleefd hebben. Voor de een is het schrijven in een weblog 

een persoonlijk dagboek waar het leven van alledag aan toevertrouwd wordt, voor de ander is het een 

manier om opgedane kennis en nieuwtjes aan vak- of hobbygenoten over te brengen. Kenmerken: 

 Regelmaat, nieuwe bericht bovenaan 

 Reactiemogelijkheid 

 Archief 

 Zoekfunctie 

 Trefwoorden toekennen 

 

 BLOGGER 

 WORDPRESS 

CONTENT CURATION http://dingen.zuyd.nl/?p=2461 

Een content curator is iemand die doorlopend relevante informatie over bepaalde onderwerpen vindt, 

beoordeelt, verrijkt en deelt met zijn omgeving. Mogelijkheden: 

 Identificeren van relevante content 

 Classificeren, beoordelen en verrijken van content 

 Delen van content 

 

 SCOOPIT  Zuyd Bibliotheek 

 PEARLTREES 
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STARTPAGINA’S http://dingen.zuyd.nl/?p=1624 

In zo’n startpagina verzamel je alle zaken die op internet voor jou van belang zijn. Je kunt 

altijd en overal bij de door jou verzamelde informatie. Jouw nieuws, video’s foto’s en RSS-

feeds kun je hier verzamelen. Naast je privé startpagina kan je ook een openbaar 

startpagina maken, waar mensen zich op kunnen abonneren.  

 NETVIBES  Zuyd bibliotheek 

 YURLS 

Maar ook: SYMBALOO 

SOCIAL BOOKMARKING http://dingen.zuyd.nl/?p=1038 

Naarmate je meer gebruik maakt van online bronnen (zoals artikelen uit databases, websites en online 

video’s) ontstaat de behoefte om ze op te slaan en te organiseren. Favorieten (bookmarks) in je browser 

opslaan, biedt beperkte mogelijkheden. Social bookmarking tools kunnen het werk makkelijker maken. 

Wat zijn de mogelijkheden van deze tools? 

 Overal dezelfde lijst 

 Ordenen 

 Terugvinden 

 Delen 

 Aanbevelingen en inspiratie 

 

 DIGGO 

 DELICIOUS 

Maar ook:  CONNOTEA en CITEULIKE 

RELATE 

SOCIALE NETWERKEN http://dingen.zuyd.nl/?p=990  

Sociale-netwerksites hebben een paar dingen gemeen: je maakt er een profiel aan. Je legt connecties 

met ‘vrienden’. En hun profiel kun je daarna eenvoudig bekijken en volgen. Zo kun je je sociale netwerk 

bijhouden en bieden sociale-netwerksites ook kansen om je netwerk uit te bouwen. 

 FACEBOOK  

 TWITTER 

 YAMMER 

 LINKEDIN 

 GOOGLEPLUS 

 (WHATSAPP) 
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SHARE 

DOCUMENTEN 

 DROPBOX 

 GOOGLE DOCS  

PHOTO  

 PICASSA 

 FLICKR 

 PINTEREST 

VIDEO 

 YOUTUBE 

 VIMEO 

PRESENTATIE 

 SLIDESHARE 

 PREZI  

BOEKEN 

 WORLDCAT  

TO-DO 

 EVERNOTE – notititie 

 GOODREADER – PDF lezen  

 GETPOCKET – read it later. Deze dienst maakt het mogelijk vanuit je browser een pagina op te 

slaan om later te bekijken. Je legt hiermee een leeslijst aan die je later rustig kunt nalezen. Dat 

kan direct via de website, maar via een app op je mobiele device. 

Updates van Google op basis van je zoekopdracht 

 GOOGLE ALERT of 

 MENTION 

http://dingen.zuyd.nl/ 
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