
Driedaagse moderator-training op hbo-niveau 

Speciale driedaagse trai-
ning voor iedereen die zijn 
community netjes, levendig 
en scherp wil houden.

Iedereen die een forum onderhoudt 
weet dat het modereren van reacties een 
vak apart is. Sterker nog, goed modereren 
is een kunst. Het is een dilemma. De mode-
rator moet eigenlijk onzichtbaar zijn maar 
toch overduidelijk aanwezig. Een slechte 
moderator kan een levendige community in 
een paar dagen om zeep helpen. Terwijl 
een paar rotte appels onder je publiek, een 
hele website kapot kunnen maken. Commu-
nity’s zijn leuk, maar ga er verstandig mee 
om!

GeenStijl start op 12 oktober met de 
driedaagse cursus: Leiding geven aan Ge-
meenschappen, waar het onderhouden, 

modereren en scherp houden van een web-
gemeenschap centraal staat. De praktijkge-
richte training geeft contentmanagers, ge-
interesseerden en moderators in het veld 
een gedegen handvat. Staat u op het punt 
een webgemeenschap te beginnen? De 
training geeft u inzicht in de gevolgen. 

De training gaat in op het hele spec-
trum van webgemeenschappen. Wat is een 
webgemeenschap? Waarom bestaan ze? 
Wat is het voordeel. En vooral: waarom niet 
aan beginnen. We gaan het hebben over De 
Techniek; de psychologie van de internet-
mens; content management systemen; dy-
namische groepsprocessen; communiceren 
met je bezoekers; het herkennen van zoge-
naamde trollen en nog tig andere onder-
werpen.

De training zal plaats vinden in het 
Okura te Amsterdam. Ontbijt, drinken, lunch 
en borrel is bij de prijs inbegrepen.
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l Want internet is van ons allemaal en de 

jeugd heeft de toekomst

Waarom modereren?

2009 

Hoewel je een website waar bezoekers kunnen reageren, niet hoeft te modereren, is het wel 
erg wenselijk, juist voor de bezoekers.

GEENSTIJL
MODERATOR
OPLEIDING
HBO+ 2 DAGEN

Wat leer je?
* Strafbare uitingen herkennen
* Trolbestrijding
* Discussies leiden
* Wikipedia-deskundigen ont-
maskeren
* Foutmarge 0,0001% bewaken
* Uitleg van de ISO-9110 voor 
moderatie
* Netjes wissen van kritiek
* Dynamische groepsprocessen
* IP-technologie
* Content management systemen
* Moderatietools
* Benadering van lastpakken
* Entameren van discussie
* Juridische gevolgen
* Herkennen van ‘slijmballen’

	



 

training
De training bestaat uit een 
evenwichtige afweging tussen 
de componenten techniek, 
massapsychologie, manage-
ment en gezellige onzin. 

13 oktober 14 oktober 15 oktober

ochtend
introductie en uitleg van de 
week. praktijkmoderatie aan 
de hand van probleemreag-
uurders.

ochtend
verder met waar we gebleven 
zijn. Juridische aspecten, 
trolherkenning en foruminval-
len afslaan.

ochtend
Enkele fameuze sprekers. 
Psychologie. Management, 
het aansturen van modera-
tors.

lunch 
Kikkerhammetjes met een 
salade van paddestoeltjes, 
gerookt kalfsmerg. En Bel-
gisch plankbrood.

lunch
Rauwe staart van langoustine 
met lavendelmayonaise en 
“pickles” van paddestoeltjes 
en gebakken langoustine met 
eekhoorntjesbrood.

lunch 
Jonge “houtduif”met eenden-
lever, maïs en vijgenmosterd 
“bouillon” van de gerookte 
karkassen en krokante pittige 
gebakken eendenlever.

middag
Opbouwen van community. 
Live vragen stellen aan een 
echte reaguurder. Proefmo-
dereren op GeenStijl.

borrel
Minicursus Twitter onder het 
genot van een drankje.

borrel
Paneldiscussie met bekende 
bloggers, politici en reaguur-
ders onder het genot van 
drank.

inschrijven, locatie en prijs

inschrijven kan tot 10 juli 2008. De prijs bedraagt 3570,50 exclusief btw. Studenten 50 euro korting. Als extra krijgt je  50% korting op 
eventuele overnachtingen in ****-hotel Okura. 

We werken met een kleine club van hooguit 60 man. Dus meld je snel aan op redactie@geenstijl.nl


