
Klik & Tik

‘Ik ben pas later begonnen met de cursus. 
Ik kon niets en deed niets. Mijn interesse 

groeide. Ik heb met mijn dochter 
Facebook aangemaakt en jullie hebben 
me verder nog geholpen. En nu ben ik 
dagelijks op mijn laptop bezig. Ik vond 
het gemoedelijk gaan en heb heel veel 
geleerd. Ik wil nu nog veel meer leren.’

Laagdrempelig aan de slag

Een van de bibliotheken die aan de slag is met Klik 
& Tik is SCHUNCK*. Zij zijn erg enthousiast over de 
training. ‘Sinds juli 2012 zijn ruim 300 cursisten van 
start gegaan met Klik & Tik en de deelnemers zijn 
zeer tevreden.’

De Klik & Tik-bijeenkomsten worden in diverse 
Limburgse bibliotheken aangeboden, maar kunnen 
ook op andere locaties georganiseerd worden. 
Ze worden afgestemd op de ontwikkelbehoefte 
van de doelgroep. Jobcoaches van de afdeling 
Werkgelegenheid en Sociale Zaken en het UWV zijn 
blij met de training, en verwijzen werkzoekenden en 
uitkeringsgerechtigden actief door voor deelname. 
Maar ook andere niet digitaal vaardige burgers, 
zoals senioren, zijn van harte welkom. 

Twee jonge werkzoekenden begeleiden de cursisten 
bij het aanmaken van hun eigen account en geven 
uitleg waar nodig. Aan het eind ontvangen de 
deelnemers een certifi caat. 

Digitale cursus Klik & Tik 
Klik & Tik maakt mensen vaardig met digitale media

Om mee te kunnen blijven komen in onze huidige maatschappij, is het van belang dat mensen vaardig 
zijn met de media die ons omringen. In de bijeenkomsten van de digitale cursus Klik & Tik, doen 
digibeten ervaring op met computervaardigheden en social media. Dit vergroot hun kansen op de 
arbeidsmarkt, geeft mogelijkheden om hun sociale netwerk uit te breiden en het maakt ze zelfredzamer 
op het gebied van bijvoorbeeld internetbankieren en online winkelen. De Klik & Tik cursussen 
zijn laagdrempelig. Cursisten worden handig met en enthousiast over de digitale ontwikkelingen. 
Tegelijkertijd doen ze op deze manier werkervaring op, wat hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. 
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Monitor toont resultaat

Bibliotheek Kerkrade biedt Klik & Tik sinds juni 2013 
aan, in samenwerking met UWV, de gemeente en 
welzijnsorganisatie Impuls. Zij doen ook mee aan 
de monitor, die de effecten van de cursus in beeld 
brengt. De monitor is zo ingericht dat deze naast 
de waardering en beleving van de deelnemers, ook 
inzicht geeft in het leerrendement. Aan het begin 
en aan het eind van de cursus wordt de monitor 
afgenomen, waardoor de ontwikkeling kan worden 
bekeken. 

De monitor laat zien dat de drempel voor de 
deelnemers om digitale media te gebruiken in hun 
dagelijks leven flink kleiner is geworden. Na vijf 
maanden Klik & Tik in Bibliotheek Kerkrade... 
• kon 79% van de cursisten gericht informatie 

vinden op internet (29% bij aanvang); 
• zocht 60% van de cursisten informatie op 

internet over product die we wilden gaan 
aankopen (19% bij aanvang);

• gebruikt 67% van de cursisten internet om 
algemene informatie opzoeken (26% bij aanvang);

• regelt 60% van de cursisten zijn/haar bankzaken 
via internet (26% bij aanvang).

Bron: Monitor Klik & Tik Bibliotheek Kerkrade, Next Value 
Research.

Deze dienst is ontwikkeld door EVT. Cubiss ondersteunt bibliotheken 
en andere organisaties om met Klik & Tik aan de slag te gaan. Deze 
ondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de 
Provincie Limburg. 

www.cubiss.nl

Samen basisvaardigheden 
versterken

Petra van Oosterhout, projectleider bij Cubiss: ‘Het 
initiatief Klik & Tik komt van Cubiss en de Provincie 
Limburg. Samen gaan we laaggeletterdheid tegen 
en versterken we basisvaardigheden. Het is erg 
belangrijk om mensen te kunnen betrekken in de 
samenleving.

‘Ik vond het heel leuk en heb hier 
heel veel van opgestoken. Door mijn 
trillende handen dacht ik het nooit 
te leren, maar ik kan het nu! Ik ga 
regelmatig naar de bibliotheek in 
mijn buurt, waar ik voor weinig 
geld kan internetten. Ik heb zelfs 

geskyped met mijn dochter in 
Engeland’.

Wilt u ook gebruik maken van de training of de training inzetten voor uw eigen doelgroep?  Neem dan contact 

op met Petra van Oosterhout (p.vanoosterhout@cubiss.nl / 06 51 83 04 25) of met Ivette Sprooten 

(i.sprooten@cubiss.nl / 06 52 67 26 65), adviseurs bij Cubiss. 

We verkennen graag samen met u de mogelijkheden. 

Klik & Tik
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